
2015/2016. mācību gada izdevums Nr. 4  

Mācību gadam gals klāt!!! 
   2015./2016. mācību gads  pavisam ātri tuvojas savam noslēgumam. Tāpēc laiks apkopot mācību darba 

rezultātus. Dažs visu mācību gadu cītīgi mācījies, dažs bijis mazāk centīgs – liecībās tas viss ir skaidri redzams. 

Šo mācību gadu ar labiem, ļoti labiem, teicamiem un izciliem ( 7, 8, 9 un 10 balles) vērtējumiem pabeidz: 

 1.klasē – Kellija Līga Ķezēna, Roberts Kļava, Sonata Malakauska, Terēze Knube;  

 3.klasē – Patrīcija Andrejeva;  

 5.klasē – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Monta Amanda Mihailova; 

 6.klasē – Kristiāns Emīls Tiļugs; 

 8.klasē – Mariss Jānis Tiļugs, kuram liecībā ir tikai 9 un 1o balles;  

 9.klasē – Patrīcija Ance Ošeniece. 

2015./2016. mācību gadā vairāki skolēni pārstāvēja mūsu skolu un piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos gan Liepājas rajona novadu mērogā jeb II posma olimpiādēs, gan  reģionālā Kurzemes mērogā, gan arī 

valsts mēroga konkursos. Iegūtas godalgotas vietas un atzinības: 

 Mariss Jānis Tiļugs - 1.vieta Liepājas rajona novadu atklātajā fizikas olimpiādē;  1.vieta Liepājas rajona 

novadu atklātajā krievu valodas  olimpiādē;  1.vieta Liepājas rajona novadu matemātikas olimpiādē;  

Atzinība valsts matemātikas profesora Cipariņa konkursā; Atzinība valsts dabaszinātņu un matemātikas 

konkursā (DZM). 

 Emīls Kristiāns Tiļugs – Atzinī ba Liepājas rajona novadu matemātikas olimpiādē un atzinība Liepājas 

rajona novadu atklātajā latviešu valodas olimpiādē. 

 Heidija Brizga - 3.pakāpes diploms Kurzemes reģionālajā skatuves runas konkursā. 

 Patrīcija Andrejeva - Atzinība Liepājas rajona novadu atklātajā matemātikas olimpiādē. 

 Patrīcija Ance Ošeniece - 2.vieta valsts mēroga DZM  konkursā un Atzinība   Kurzemes reģionālajā 

J.Rozentālam veltītajā domrakstu konkursā. 

 Atis Šteindals - Atzinība  valsts mēroga DZM konkursā. 

Sporta sacensībās iegūtas vairākas individuālās vietas Liepājas rajona novadu skolēnu VII sporta spēlēs 

vieglatlētikā – Heidijai Brizgai 2.vieta augstlēkšanā B grupā, Marisam Jānim Tiļugam 2.vieta trīssoļlēkšanā B 

grupā, Ģirtam Knubim 3.vieta diska mešanā C grupā. 

Savukārt, zēnu basketbola komanda ieguva 2.vietu – Ģirts Knubis, Emīls Knubis, Ēriks Glužģis, Atis Šteindals, 

Oskars Veidemanis, Daniels Stirna, Mariss Jānis Tiļugs. 

Zēnu volejbola komanda ieguva 3.vietu - Ģirts Knubis, Ēriks Glužģis, Atis Šteindals, Oskars Veidemanis, Daniels 

Stirna, Mariss Jānis Tiļugs, Kārlis Vamzis.  

Atbilstoši Rucavas novada domes apstiprinātajam nolikumam par kārtību, kādā tiek prēmēti skolēni par 

sasniegumiem ikdienas mācību darbā, izcīnītām godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, 

minētie skolēni skolas nobeigumā saņem motivējošas naudas balvas.  

Lai visiem jauks un skaits, piedzīvojumiem bagāts vasaras brīvlaiks! Lai izdodas uzkrāt 

spēkus nākošajam mācību gadam! Lai 9.klases absolventiem izdodas veiksmīgi iestāties izvēlētajās 

mācību iestādēs! 

Direktore Sandra Malakauska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alijai Djablovai ir gari mati, viņa ir izpalīdzīga un saprotoša visās dzīves situācijās. Cenšas mācīties un tikt 

mācībām līdzi. Stundās, skolā un ārpus skolas daudz smejas un smaida, taču mācības viņa uztver nopietni, 

jo jau zina uz ko dzīvē mērķēt un savu sapni jau ir nostādījusi plāna vidū. Alijai padodas krievu valoda un 

citas valodas, viņa arī skaisti zīmē. Ar lielu prieku piedalās sporta sacensībās, taču sporta stundās slinkums 

dara savu. Iesaistās visos skolas pasākumos, aktīvi darbojas līdzpārvaldē un skolas avīzītē. Viņai patīk 

dziedāt un uzstāties skolas Ziemassvētku pasākumos. Ir daudz draugu un daudz sēž internetā.  Viņai 

telefons ir ļoti svarīga lieta, bez tā viņa neiztiek un sadusmojas, ja kāds tam pieskaras. Dažreiz apvainojas, 

bet uz īsu brīdi, jo dusmas viņai nepiestāv. Mīļākā vieta skolā trešajā stāvā, mājturības kabinets. 

 
Atis Šteindals ir diezgan dulls, draudzīgs , komunikabls , interesants un jautrs puisis, spēj ātri nokaitināt 

skolotājus ar savu lielo pļāpāšanu, taču sēž pirmajos solos. Viņam ir laba humora izjūta, dažreiz pasaka 

dīvainus jokus un ir viegli sasmīdināms. Reizēm pārāk aizdomājas, reizēm patīk dziedāt. Ja kaut ko uztic 

izdarīt, vienmēr izdara, palīdz klasesbiedriem.  Ļoti patīk un cenšas piedalīties sporta aktivitātēs.  Visus gadus 

kamēr mācās mūsu skolā ir piedalījies līdzpārvaldē, reizēm skolas avīzē un , protams, sporta pulciņā. Pāris 

reižu piedalījies Baltija Jūras projekta  pasākumos. Pēc stundām ļoti bieži apmeklē matemātikas kabinetu, 

mājas darbus parasti mēdz pildīt skolā. Mīļākā vieta skolā sporta zāle. 

 
Patrīcija Ance Ošeniece ir dzīvespriecīga , interesanta,  jautra meitene,  vienmēr māk smuki runāt, un glīti 

rakstīt. Stundās ir ļoti aktīva,  cenšas mācīties, reizēm iedod norakstīt mājas darbus, ir teicamniece, patīk 

un ļoti labi prot dziedāt. Mēdz būt izklaidīga, taču ir labsirdīga un grib daudz palīdzēt, un darīt tā lai citiem 

būtu labi. Sporta aktivitātēs pārāk neiesaistās, bet ar labiem rezultātiem piedalās konkursos un mudina to 

arī citiem,  fano par savējiem un motosportu. Kladēs zīmē zīmējumus, un darbojās visādos sociālajos tīklos. 

Seko līdzi modei visās jomās, ir stila izjūta. Ir ļoti aktīva līdzpārvaldē un skolas avīzē. Jau no 6.klases ir 

līdzpārvaldes prezidente. Patīk braukt uz visādiem draudzības pasākumiem un disenēm un arī ļoti labi prot 

novadīt pasākumus un izdomāt visādas interesantas aktivitātes.  Ļoti patika Baltijas jūras  projekta 

nometne Valmierā, labprāt piedalītos vēlreiz.  Tāpat ļoti patīk dzīvnieki. 



Ēriks Glužģis ir dzīvespriecīgs, smaidīgs, komunikabls puisis ar plašu vārdu krājumu, spēj piesaistīt 

uzmanību. Iesaistās visos pasākumos, dažreiz arī tos novada. Klases jautrais gars, reizēm izpalīdz ar mājas 

darbiem un kontroldarbiem.  Māk stāstīt  jokus. Dažreiz gadās nokaitināt skolotājus un tad viņa joki  

dažreiz atmaksājas pašam. Aktīvi darbojas līdzpārvaldē un sportā, vienmēr ir gatavs doties trakos 

pārgājienos, tālās ekskursijās. Ja slinkums neuzvarētu viņu, tad darbotos arī ansamblī.  Patīk mobilie 

telefoni un daudz laika pavada internetā, viņš patīk meitenēm un  viņam meitenes.  Gudrs matemātikā ar 

labu loģisko domāšanu, tāpēc  bieži, izrēķinot grūtus uzdevumus, spēj tikt vaļā no mājas darbiem.  

 
Kārlis Vamzis ciena aktīvu dzīvesveidu, sporta spēlēs ar visiem spēkiem cenšas uzvarēt.  Disenēs un ballēs 

patīk dejot.  Jau bērnu dārzā viņam patika draudzēties. Viņam ir ļoti dažādas, dažreiz pretrunīgas rakstura 

īpašības. Reizēm  ir runātīgs, bet dažreiz pārāk aizrunājas ne pa tēmu.  Reizēm ir jautrs, reizēm  kluss un 

mierīgs, citu reizi atkal viņu var aizkaitināt.  Reizēm padodas matemātika, reizēm atkal ne.  Vairākus gadus 

piedalās dažādos konkursos, tad arī gadās, ka slinkums Kārli uzvar.  Patīk iesaistīties līdzpārvaldes 

pasākumos, labi prot novadīt dažādas sportiskas stafetes.   Vakaros  patīk pabraukāties ar velosipēdu un 

apciemot klasesbiedrus. Kārlis ir strādīgs un izdara uzticētās lietas, ir labs draugs. 

 

Oskars Veidemanis ir jautrs cilvēks, ar savu humora izjūtu, kaut gan mazākajās klasēs viņš bija pats 

klusākais cilvēks un bija grūti piedabūt lai viņš runā. Taču tagad ir ļoti runātīgs un neļauj sevi apcelt.  Viņš ir 

ļoti izpalīdzīgs, reti kādam kaut ko atsaka, ja lūdz pēc palīdzības. Ir diezgan apzinīgs, izpilda uzticētos 

pienākumus. Padodas vairāki priekšmeti, dažreiz arī kāds nepadodas tik labi, ļoti labi runā angļu valodā un 

arī latviešu valodā māk daudzas lietas. Viņam  jau vairākus gadus ir skaidri nākotnes plāni. Patīk iesaistīties 

dažādās sporta aktivitātēs, padodas komandu spēles.  Piedalās arī līdzpārvaldes pasākumos, ir vadījis 

stafetes un parūpējies par to lai viss būtu kārtībā.  Oskars ir foršs un uzticams draugs, prot sadzīvot, bet ir 

savs viedoklis. Viņš interesējas par daudzām jaunām tehnoloģijām.  



Eiropas Savienības diena 
Šogad, kā jau katru gadu mēs atzīmējām 

Eiropas Savienības dienu. Taču ne kā parasti, 
6.maijā mēs bijām aizbraukuši uz Rucavas 
skolu, kurā kā viesis bija atbraukusi kāda dāma, 
Natālija Vecvagare. 

Natālija strādā Liepājas domē, tāpēc 
viņa varēja pastāstīt daudz ko jaunu un 
interesantu par Eiropas Savienību, kā arī par 
Liepājas domi. Viņa pastāstīja par savu ilgo un, 
manuprāt, ne to vieglāko darbu. 

Natālija ir tikusies ar ļoti daudzām 
ievērojamām personām, piemēram, Latvijas 
prezidentu, kā arī ar karalieni. 

Manuprāt, bērni tiešām ieklausījās viņas 
teiktajā par savu darbu un par savu pieredzi, kā 
arī par Eiropas Savienību un Liepājas domi! 
Bija interesanti un aizraujoši klausīties teiktajā! 
Paldies skolotājiem par sagādāto braucienu! 

Heidija Brizga 

 

 
 

Masku balle 
21. aprīlī Sikšņu pamatskolā notika 

masku balle. Tajā varēja piedalīties bērni no 1.-
4. klasei. 

Maskas bija ļoti dažādas. Tur bija zvēri, 
dažādi pasaku tēli, raganas, tēli no filmām un 
multfilmām. 

Pirmo spēli sauca „Pastum, pastum, 
pietupies”. Otrajā spēlē mēs padevām bumbu. 
Trešajā spēlē mums vajadzēja līst zem birstes 
kāta. Ceturtajā spēlē visi dziedāja karaoki, 
iesaistījās arī daži no lielākajiem bērniem. 

Bija arī jāpastāsta par savu masku. Par 
labākajām maskām tika atzītas Patrīcijas 
Andrējevas, Sanijas Martas Mihailovas un 
Terēzes Knubes maskas.  

Patrīcija Andrējeva 

 un 

 Sanija Marta Mihailova 

 
 

Māmiņdiena 
Pirmdien, 9. maijā, pulksten 14.00, 

Sikšņu pamatskolā tika svinēta māmiņdiena, 
kurā katra klase uzstājās ar saviem 
priekšnesumiem. 

Mūsu “mazākie” skolnieki, 9. klase 
uzstājās ar priekšnesumu „Bēbīšu maršs”, 
uzstājās arī mūsu skolas skolēni, kuri apgūst 
mūzikas prasmes Kalētu mūzikas skolā – Emīls 
Knubis demonstrēja prasmes saksofona spēlē, 
bet Patrīcija Andrējeva māmiņas iepriecināja ar 
obojas spēli. 5.klase, kuri darbojas teātra 
pulciņā, piedāvāja noskatīties priekšnesumu 
„Kur ir mana mamma?”, 4.klase lugā „Pankūku 
feja” stāstīja par kādu pankūku feju un kādu 
notikumu tās dzīvē, 2 – 3.klase iejutās Zīlēna un 
viņa draugu lomā rādot māmiņām „Zīlēna 
piedzīvojumus”, 1. klase māmiņām atrādīja 
savas angļu valodas prasmes dziedot dziesmiņu 
„Es protu”. 

Vēl pasākuma gaitā varēja dzirdēt dažas 
dziesmas 5. – 9. ansambļa izpildījumā kā arī 
dzejoļus no teātra pulciņa un Heidijas Brizgas 
skatuves runas 
prasmes, ar 
kurām viņa 
piedalījās 
skatuves runas 
konkursā 
„Zvirbulis” 

Pēc visiem 
priekšnesumiem 
visas skolas 
skolnieki 
pasniedza puķes 
savām mammām 
pēc tam mammas 
tika uzaicinātas 
palikt zālē uz 
mazu mielastu. 

Aleksandrs Huve 

 

 



 

Lieldienu pasākums un Putnu 
diena 

Šogad kā jau katru gadu 21.martā mēs 
svinējām Lieldienas, taču lieldienām mums 
pievienojās arī Putnu diena, kuru arī svinam 
katru gadu taču šogad ar nelielām izmaiņām un 
labiem darbiem. 

Lieldienas mums noritēja jautri un 
interesanti. Mums bija jādodas uz pagastu, kur 
mūs sagaidīja ar jautrām rotaļām, atrakcijām un 
konfektēm. Protams, mums bija jāpiedalās visās 
atrakcijas un rotaļās kādas bija sarīkotas un 
uztaisītas, mēs to arī darījām, un par katru 
paveikto distanci, rotaļu, atrakciju mēs 
saņēmām 2 konfektes, beigās sakrājās laba 
kaudzīte! 

Pēc Lieldienu pasākuma mēs devāmies 
atpakaļ uz skolu, kur mūs sagaidīja vēl viena 
jauka lieta, putnu dienas atzīmēšana. Jau no 
paša rīta skolas zāle mūs gaidīja skaisti salikti 
putnu būrīši! Tas bija uzdotais mājas darbs. Pēc 
tam bērni, kas to vēlējās, putnu būrīšus atstāja 
skolai par piemiņu, kurus mazliet vēlāk izstādīja 
skolas teritorijā. Kā arī mēs pildījām citus 
dažādus uzdevumus, kas bija saistīti ar putniem, 

viens no tiem bija tautasdziesmu sacerēšana par 
uzdotajiem putniem. Paldies skolotājiem un 
citiem palīgiem par jauki sagādātajiem 
pasākumiem! 

Un lūk dažas no labākajām 
“tautasdziesmām”! 
 
Ceļamies no rīta agri. 
Skriešus rikšus skrienam mēs. 
Maizi ceļa paķeram uz barotavu skriešu, marš! 
Maizi ārā izņēmām, lai tik putniņu pabarotu, 
Lai tam spalva melna būtu. 
Tā tik vārds ir melnais strazds. 

Autori 7.klase 
 
Sīlim šodien gara diena, 
Zīle sīli precēt sola, 
Olas bērni apēduši, 
Čaumalas tik atstājuši! 
Sestā visi sīļi lieli, 
Apaļi un mīļi. 
Katru dienu tēlo sīļus. 
Apaļus un mīļus! 

Autori 6.klase 
 
Pūcei kupla tā astīte, 
Kura nekad neziedēja 
Tad kad viņa iebrēcās,  
visi putni aizlaidās. 
Pūcei tas prātiņš, 
Kurš visu izdomāja,  
Pūcei kupli tie bērniņi, kuri  
visu izmainīja.  

Autori 4.klase 

 
Heidija Brizga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

• Palīgi- Heidija Brizga, Patrīcija Andrējeva, Sanija Marta Mihailova, Monta Amanda 

Mihailova,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 


