
 

Pirmā mācību semestra rezultāti Sikšņu pamatskolā 

 
   Pirms pašiem Ziemassvētkiem skolās beidzās pirmais mācību semestris. Sikšņu pamatskolā tas bija 

piepildīts – ar dažādiem ārpusstundu pasākumiem un  sporta aktivitātēm, kā arī ar ikdienas mācību darbu, 

kurš prasa gan pacietību, gan neatlaidību, gan rūpību un izturību. Kā allaž pirms Ziemassvētkiem izvērtējām 

mācību darba rezultātus. Dažiem skolēniem tie ir ļoti labi, bet dažiem, kuriem pietrūka pacietības un spēka 

visu semestri kārtīgi mācīties, ne tik labi.  

Pirmā semestra liecībās  10 skolēniem mācību sasniegumi tika novērtēti tikai ar vērtējumiem – labi, 

ļoti labi, teicami un izcili jeb 7, 8, 9 un 10 balles. Un tie ir: 1.klasē Kellija Līga Ķezēna un Roberts Kļava, 

2.klasē – Uldis Aldzers, 3.klasē – Patrīcija Andrejeva un Alekss Aleksandrs Robežnieks, 5.klasē – Dāvisa 

Viktorija Lagzdiņa, 6.klasē – Kristiāns Emīls Tiļugs, 8.klasē – Mariss Jānis Tiļugs, 9.klasē – Patrīcija Ance 

Ošeniece un Alija Djablova. Kā balvu par labu mācību darbu šie skolēni saņēma diplomus un grāmatu, kā 

arī iespēju iedegt svecīti lielajā skolas svētku eglē.  

     Reizē ar pirmā semestra beigām noslēdzās arī tradicionālā  “Labākās liecības konkursa” šī mācību 

gada pirmais posms. Tajā par uzvarētājiem kļuva skolēni ar visaugstāko vidējo atzīmi – Mariss Jānis Tiļugs 

(9,125 balles), Kristiāns Emīls Tiļugs un Patrīcija Ance Ošeniece ( abiem 8,5 balles); kā arī skolēni ar 

vislielāko vidējās atzīmes pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu – Alesandrs Huve (+0,583 

balles), Kristaps Norberts Dzērve (+0,49 balles) un Gintāre Malakauska (+0,485 balles). Konkursā tiek 

vērtēts arī visas klases mācību darbs kopumā. Un tā – šoreiz izrādījās, ka klase ar visaugstāko vidējo atzīmi 

(7,146 balles) un klase ar vislielāko vidējās atzīmes pieaugumu (+0,257 balles) ir viena un tā pati – proti, 

8.klase. Arī šie skolēni un 8.klase Ziemassvētku pasākumā saņēma diplomus un mazu saldumu balvu.   

  Nemaz vairs ilgi nav palicis līdz šī mācību gada beigām – tāpēc visiem iesaku vēl sasparoties un  

saņemties, lai  liecībās gada beigās būtu tādi vērtējumi, uz kuriem prieks skatīties! 

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska
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Sniega diena 
Skolotājs V. Malakausks  22. janvārī  

sagatavoja pasākumu sniega dienai un tai 

skaitā dažas aktivitātes - maisa vilkšanu, 

riņķa mešanu un slēpošanu. Kopā bija 

sadalītas četras komandas. Vienā no tām 

biju arī es un man šīs aktivitātes likās ļoti 

jautras, taču mazajiem bērniem  no sākuma 

bija ļoti grūti skriet pa sasnigušo sniegu, 

tomēr kad izskrēja pēdas tad mazajiem arī 

bija vieglāk skriet. Pēc visām aktivitātēm 

mazie bērni varēja iet vēl paslidināties pa 

slidkalniņiem, kurus  mēs, lielie, 

uztaisījām. Pēc slidkalniņiem visi devās 

sasildīties skolā un tad devās uz mājām. 
Aleksandrs Huve 

 

Mārītes foto 
Pie mums Sikšņu pamatskolā 

5.februārī ciemojās Mārītes foto. Pirms 

laiciņa jau iedeva lapas, kur bija jāizvēlas, 

ko grib bildēt. Tur bija retro bildes, krūzīte 

un citas lietas. Fotografēt sāka no pirmās 

klases, taču beidza ar devītajiem.  

Kad foto kompānija atveda bildes, 

tad bija iespējams iegādāties arī skolas 

kopbildi, par bildēm bija jāsamaksā 

nedēļas laikā. Viņi ciemojās vienu dienu 

mūsu skolā, Sikšņu pamatskolā. 

Martins Skudra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barikāžu atceres pasākums 
Mūsu skolā 2016.gada 21.janvārī 

notika pasākums par godu barikādēm, 

pasākumu rīkoja Dace Virdziniece. 

Skolēniem līdz 5.klasei bija uzdots mājas 

darbs uzzīmēt zīmējumu ar ko viņiem 

asociējas barikādes, bet no 5.-9. klasei bija 

dots mājas darbs uzrakstīt kāda cilvēka 

atmiņu stāstu par to, kādēļ viņi piedalījās 

barikādēs un kādas izjūtas viņiem bija, 

atrodoties tur. Protams, tas nebija 

vienīgais, bija arī skolā pasākums, kur tika 

rādīti video materiāli par barikādēm, par 

dzimteni, Latviju. 

Ēriks Glužģis 



 

Paciņas 
Pie mums bija atbraucis mācītājs 

Jānis Bērzs-Bērziņš. Pirms tam mācītājs 

bija bijis bērnudārzā. Viņš pie mums skolā 

un arī bērnudārzā bija jau atbraucis 

pagājušogad. Viņš mums pastāstīja mazu 

stāstiņu un vēl dažas lietas. Jānis teica tā : 

‘Slikto raksta smiltīs, bet labo iegravē 

akmenī’. 

Mums bija arī uzdevums. Bija 

jāsaliek puzle sirds formā, kurā kaut kas 

bija rakstīts. Komandā bija gan mazi, gan 

lieli. Vienai komandai sanāca tikai teksts, 

bet otrai - balons ar tekstu. 

Jānis bija aicinājis citu valstu 

iedzīvotājus salikt paciņās rotaļlietas, 

apģērbus, lai citiem būtu dažādas mantas. 

Mēs par to viņu uzaicinājām uz 

pusdienām.  

Mēs bijām laimīgi un arī mācītājs 

bija laimīgs tāpēc, ka mēs bijām laimīgi. 

Tā Jānis laimīgs varēja doties tālāk.  
Patrīcija Andrejeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentīndiena 
16. februārī skolā bija 

Valentīndiena. Tur bija atrakcijas un 

spēles. 

Pirmā spēle bija tāda, ka zēniem bija 

jāspridzina baloni, kuros katrā bija 

meitenes vārds. Kuru vārdu dabūja ar to 

meiteni vajadzēja būt pārī. Citām 

meitenēm nebija pāris. Tad meitene ar 

meiteni spēlēja spēles. 

 Otrajā spēlē bija jāizkrāso sirsniņa 

un tad to vajadzēja iedot savam partnerim. 

Trešajā spēlē bija jāuzzīmē savs 

partneris. 

Ceturtajā spēlē abiem partneriem 

sasēja kopā rokas un tad vajadzēja ar knaģi 

pārnest trīs zirņus no viena trauciņa uz 

otru. 

Piektā spēle bija, ka vienam no 

partneriem bija jāuzpūš burbulis un otram 

tas bija ar pūšanu jāaizved pāri galdam. 

Sestajā spēlē pārim vajadzēja piecus 

dāvanu maisiņus ar zobiem, nepieskaroties 

zemei ar ceļiem, aiznest un nolikt uz galda.  

Šajā gadā Valentīns un Valentīna bija tie, 

kas visātrāk tika galā ar uzdevumiem – 

Jānis Aldzers un Elizabete Saulīte. 
Sanija Marta Mihailova 

 



Meiteņu diena Rucavā 
Šā gada 4.martā mūsu skolas 4 foršās 

meitenes kopā ar savu atbalstītāju pulciņu devās 

uz Rucavu, lai jautri pavadītu laiku. Meiteņu 

komandu šogad pārstāvēja – Līga Aldzere, Alija 

Djablova, Eva Saulīte un Monta Amanda 

Mihailova. Meiteņu uzdevums bija sagatavot 

muzikālu priekšnesumu, prieks par padarīto darbu. 

Deja „ Waka Waka’’ spridzināja.  

Pasākuma laikā meitenes neiztika arī bez 

uzdevumiem, ko bija sagatavojuši  Rucavas skolas 

zēni. Sacenšoties ar Kalētu, Bārtas un Rucavas 

meitenēm sīvā cīņā mūsu brašules izcīnīja 4.vietu, 

mums vēl ir kur augt. Protams, atbalstītāji arī 

neiztika bez uzdevuma. Katram bija sagatavota 

lapa, kurā vajadzēja uzrādīt cilvēka vārdu, kam ir 

zilas acis, pieder kaķis u.t.t. 

Pasākums bija izdevies, par to paldies 

Rucavai!  Diskotēka mūs visus lutināja, visi bija 

kārtīgi izdancojušies un pozitīvi noskaņoti!   

Patrīcija Ance Ošeniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaules Volejbola diena 
29.februārī mūsu skola notika 

pasaules volejbola diena.  
No 1.-3. klasei skolēni sadalījās 

divās komandās. Tad komandas 
piedalījās 5 stafetēs. Kad mazie beidza 
stafetes, tad  lielākie sadalījās komandās 

un sāka spēlēt volejbolu līdz 29 
punktiem. 

Pirmie spēlēja 4.klase ar skolotāju 

Agritu pret 5.klasi, uzvarēja 4.klase ar 
Sk. Agritu. Otrajā spēle spēlēja 6.-8.klase 

pret 7.klasi, uzvarēja 7.klase. Lielajā 
fināla spēlēja 7.klase pret 9.klasi un 
lielajā fināla uzvarētāji bija 9.klase. 

 Pasākums patika visiem 
skolēniem. 

Kārlis Vamzis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvirbulis 2016 
Šā gada 12. februārī  Sikšņu pamatskolā 

notika runas konkurss – Zvirbulis, kurā piedalījās 

vairāki skolēni no dažādām klasēm, tikai no mūsu 

skolas. 

Bija bērni, kuri ļoti labi zināja savus tekstus, 

un kārtīgi bija tos samācījušies. Taču bija arī 

bērni, kuri ne pārāk labi bija apguvuši savus 

iegaumējamos tekstus. Visi bija gana drosmīgi, lai 

stātos priekšā žūrijai, skolotājai Intai Ektei un 

Ivetai Salmgriezei. Žūrija bija novērtējusi labākos 

stāstītājus un piešķīra tiem vietas. Izvēle bija grūta 

un tika piešķirtas 2 otrās vietas. 

1. Vieta - Gvido Zuļģis 

2. Vieta - Aurēlija Malakauska, Patrīcija 

Andrejeva 

3. Vieta – Aleksa Didenko 

Pirmo līdz trešo vietu ieguvēji tika tālāk uz 

Rucavu, tāpat arī atzinību ieguvējas Kellija 

Ķezēna un Heidija Brizga. Rucavā visiem gāja 

labi! 

Vēlēsim veiksmi citiem arī nākamgad! 

Heidija Brizga 



Florbola sacensības 

 
Šī gada 19. janvārī norisinājās 

florbola sacensības Sikšņu pamatskolā. 

Sacensībās bija sīva cīņa par uzvaru, 

komandu starpā bija manāma liela 

konkurence, kā arī vēlme uzvarēt. 

Sacensībās arī neiztikt bez traumām un 

strīdiem, tieši tāpat arī notika šī gada 

florbola sacensībās. Spēlētāji reizēm sāka 

strīdēties, kā arī tika gūtas nelielas 

traumas. 

Uz sacensībām bija ieradušās 

komandas no – Kapsēdes, Kalētiem, 

Vaiņodes, Rudes, Bārtas un, protams, arī 

no Sikšņiem.  

Sikšņu pamatskola ieguva 3. vietu 

savā grupā. 
Atis Šteindāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārīšu diena Bārtā 
 

 Šī gada 12.februārī devāmies uz Pārīšu 

dienu 2016. Uz Bārtu. Komandā vajadzēja būt 

vienam zēnam un vienai meitenei, tā lai būtu 

pārītis no skolas. Mūsu skolu pārstāvējām mēs- 

Alija un Kārlis. Bārtā bija dažādas skolas, Bārta, 

Kalēti, Kapsēde, Priekule un Gavieze. 

 Aizbraucot uz pasākumu mūs sagaidīja 5 

uzdevumi. Pirmajā mums bija jāskrien maza 

stafete. Pēc tam bija atjautības uzdevums. Trešajā 

uzdevumā mums vajadzēja attēlot anekdoti, kurā 

bija stāstīts par to, vai ir redzēts vilks kurš ēd 

burkānus. Ceturtajā uzdevumā mēs izlozējām 

maisiņus, kuros bija dažādi tērpi. Mums tika 

Bārtas basketbola formas tērps, kurā izskatījāmies 

labi, bet tas nebija galvenais. Mums vajadzēja 

doties tā kā modes skatē un rādīt savu tērpu 

citiem. Un tas mums izdevās godam labi! Pats 

pēdējais un noslēdzošais uzdevums bija Karaoke. 

Bija jādzied latviešu dziesma. 

 Pienāca apbalvošana, pat negaidījām ka 

būsim pirmajā vietā. Un tā mēs abi ieguvām 

godam nopelnīto 1.vietu. Prieks pašiem par sevi! 

Pasākums bija interesants un jautrs. Pēc tam 

sekoja diskotēka kurā varējām nedaudz “atlaist” 

no garās dienas! 

Alija Djablova un Kārlis Vamzis 



 

 

 

 

Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

• Redaktora palīgs- Patrīcija Ance Ošeniece 

• Palīgi- Atis Šteindals, Alija Djablova,  Martins Skudra, Kārlis Vamzis, Heidija Brizga, Patrīcija 

Andrējeva, Sanija Marta Mihailova, Ēriks Glužģis, Aleksandrs Huve 

• Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Tāpat skolas notikumiem var sekot līdzi blogā: https://starpbrizustastini.wordpress.com/ 

Mūsu avīze ir atrodam arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 

 Ja Lieldienu rītā saule uzlēks spodra - būs 

karsta vasara. Ja lecot saule "mirkšķinās" - būs 

bagāts gads; ja saulīte "tinas krekliņā" - būs 

auksts pavasaris. 

 Ja Lieldienās olas zog, tad zaglis paliek tikpat 

pliks kā ola. 

 Kurš pirmās Lieldienas rītā pirmais iziet 

laukā, tam tai gadā laba laime. 

 Lieldienu naktī redzētie sapņi piepildās. 

 

Sveicam dzimšanas dienās: 
 Roberts Kļava-2.janvāris  

 Ģirts Knubis- 27.janvāris 

 Alija Djablova 31.janvāris 

 Patrīcija Andrejeva 9.februāris 

 Mariss Jānis Tiļugs 9.februāris 

 Samanta Šteinberga 15.februāris 

 Karīna Gerkena 4.marts 

 Sanija Marta Mihailova 15.marts 

 Sonata Malakauska-21.marts 

 Kristians Zuļģis 22.marts 

 Alekss Robežnieks-31.marts 

 

Atgādinājums par pārcelšanu nākamajā klasē 

Skolēniem un vecākiem der atcerēties un zināt, ka 

Ministru kabineta noteikumi nr. 591 ( izdoti 13.10.2015.) 

nosaka kārtību, kādā skolēns tiek pārcelts nākamajā klasē. 

Izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja visos mācību 

priekšmetos ir saņemts gada vērtējums, kas nav zemāks par 

četrām ballēm vai attiecīgi aprakstošs vērtējums 1.-3.klasē 

noteiktajos mācību priekšmetos. 

Ja skolēnam ir kaut viens gada vērtējums zemāks par 

četrām ballēm, tad viņam tiek noteikti obligātie papildus 

mācību pasākumi vasarā un pēcpārbaudījums. Ņemot vērā 

pēcpārbaudījuma rezultātu,  pedagoģiskā padome lemj par 

skolēna pārcelšanu nākošajā klasē vai atstāšanu tajā pašā 

klasē – ja ir viens pēcpārbaudījuma vērtējums zemāks par 

četrām ballēm, tad var pārcelt nākošajā klasē, bet ja ir 

vairāk par vienu vērtējumu, kurš zemāks par četrām ballēm, 

tad skolēnu atstāj uz otru gadu tai pašā klasē. 

Direktore 

http://www.rucava.lv/

