
 

Esi sveicināts, lasītāj! 

Daudzi koki jau 

pazaudējuši savu lapu rotu un 

rītos       zemi klāj pirmās salnas. 

Tas nozīmē, ka rudens ir 

iestājies. Jau otro mēnesi atkal 

sēžam skolas solā. Arī šajā 

mācību gadā esam nolēmuši 

dalīties ar to, ko zinām, ko jūtam 

un kas notiek skolā.  

Šajos mēnešos esam cītīgi 

mācījušies, mums jau ir notikuši 

daudzi pasākumi, tāpēc savā 

avīzē pastāstīsim par tiem. Mūsu 

novēlējums ir, lai tas 

atkalredzēšanās prieks un 

zinātkāre, kas bija pirmajā skolas 

dienā, saglabājas visu mācību 

gadu. Kaut arī neesat mūsu 

avīzes veidotāju pulkā, vienalga 

varat dalīties ar savu informāciju, 

izteikt savas idejas avīzes 

veidošanā. Mēs labprāt jūs 

uzklausīsim. 

Redkolēģija 
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1. septembris Sikšņu pamatskolā 
 

Svinīgais pasākums, kā jau katru gadu, sākās ar to, 

ka devītie ieveda mūsu pirmās klasītes skolniekus. Šogad 

mācības mūsu skolā uzsāka seši pirmklasnieki : Inta 

Aldzere, Roberts Alksnis, Līga Beņuše, Rainers Keirāns, 

Selīna Gerkena, Dārta Kūma. Viņu skolotāja būs 

Valentīna Keirāne. Pēc jauno skolēnu ievešanas direktore 

sveica mūs ar jaunā mācību gada sākumu. Pēc direktores 

uzrunas sekoja mūsu skolas ansambļa meiteņu izpildītās 

dziesmas. Pasākuma gaitā sveicām mazos pirmklasniekus 

un mūsu mīļos skolotājus. Šogad mūsu skolā mācības 

uzsāka arī divi jauni skolēni: 8.klasē - Megija Hipe un 

5.klasē - Dāvis Hopovs. Un darbu skolā šogad sāka divas 

jaunas skolotājas - Daina Freiberga un Jolanta Kalna. 

Skolotājas mācīs latviešu un angļu valodu. 

Pēc svinīgā pasākuma devāmies uz savām klasēm, 

kur tikāmies ar saviem klasesbiedriem un izrunājām par 

vasarā pavadīto laiku. Ik pa laikam kāda klase devās 

uzņemt pirmā septembra bildes. 12:00 visi devāmies uz 

autobusu un mājās, lai gatavotos nākamajai skolas dienai. 

Līga Aldzere 



 

 

Skolotāju diena 

 

 
 

30.oktobris bija skolotāju diena. 

Skolotāju dienā no rīta mums devītā klase 

noorganizēja sporta dienu. Sporta diena sākās 9:00. 

Mēs skrējām stafetes un, kad stafetes bija izietas, tad 

lielie spēlēja basketbolu. Kad lielie izspēlēja vienu 

reizi basketbolu, tad mazie spēlēja tautas bumbu. Kad 

sporta nodarbības beidzās, tad gājām uz skolas zāli, 

lai sagatavotos skolotāju sveikšanai. Katra klase 

sveica skolotājus ar pašu sagatavotiem apsveikumiem. 

Kad skolotāji bija apsveikti, tad skolas diena beidzās 

un braucām mājās. 

Viktorija Aldzere 

 

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas 

konkurss 

 
Šajā mācību gadā pēc neliela pārtraukuma 

atkal esam nolēmuši piedalīties „Zaļās jostas” 

makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā.  

Konkursa ietvaros iespējams vākt biroja, kopējamo, 

piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, 

žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kā 

arī salocītus kartona iepakojumus. Konkursam 

netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki 

un uzlīmes. Makulatūras vākšana notiks līdz 13. 

martam. 

Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot 

tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, kas vairs 

nav derīgi lietošanā. Baterijas vākt iespējams līdz 

2017.gada 28.februārim. 

Aicinām visus skolēnus aktīvi iesaistīties 

šajā konkursā un vecākus atbalstīt savus bērnus. 

Dzejas dienas 

 

Sikšņu pamatskolā 11. oktobrī notika dzejas 

dienas. Pie mums bija ieradusies dzejniece un 

dramaturģe Sandra Vensko. 

Skolēni paši bija sacerējuši dzejoļus. Labākos no tiem 

viņi nolasīja visas skolas priekšā. Dzejniecei īpaši 

iepatikās trīs no tiem: Ulda Aldzera, Heidijas Brizgas 

un Aurēlijas Malakauskas dzejoļi.  

3. un 4. klases skolēni bija iemācījušies no 

galvas un noskaitīja Sandras Vensko dzejoļus. 

Vizuālās mākslas stundās skolēni bija mēģinājuši 

attēlot dzejnieces dzejoļus zīmējumos, kuri bija 

redzami zālē pie sienas.  

Dzejniece mums izstāstīja dažus 

atgadījumus no savas dzīves, kā ir būt dzejniecei. 

Pastāstīja par ko viņa visvairāk raksta savos darbos. 

Nolasīja mums savus dzejoļus. Pasākuma nobeigumā 

sveicām dzejnieci ar ziediem. Dāvanā pasniedzām arī 

skolēnu sarakstītos figurālos dzejoļus un zīmējumus. 

Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs. 

Daniels Stirna 



 

*** 
Kāpostiņ un burkāniņ? 

Kāpēc lieli neaugat? 

Vai tādēļ maziņi, 

Ka nav saule, lietutiņš? 

Ja nav saule lietutiņš, 

Neaug kāpostiņš, burkāniņš. 

Ja nav kāpostiņš, burkāniņš, 

Nesanāks mums salātiņš! 

 

Uldis Aldzers 

 

Kāda lapa 
 

Pavasarī tā plaukst un zaļo maigi.  

Cik skaisti un noslēpumaini tas ir! 

Neiedomājami! 

Vasarā tā silti zaļa. 

Cik tur daudz spēka!  

Neiedomājami! 

Rudenī tā nokrāsojas zeltaini sārta.  

Cik skaisti un reizēm skumji... 

Ziemā miers un klusums apkārt. 

Cik balts ir viss! 

Lapas pumpuros snauž. 

 

Patrīcija Andrejeva 

 

*** 
Lapiņ, lapiņ 

Kā tad tā – 

Nokriti un smaidi vēl? 

Jā es lapa – lidotāja, 

Gribējās man palidot! 

Es tik laimīga un brīva 

Savā lidojumā. 

Es ar vēju lidot varu  

Rudens dienā saulainā. 

 

Beāte Alksne 

Divas puķes. 
 

Puķes vārdā Dālijas 

Zied visās varavīksnes krāsās. 

Puķes vārdā  Lilijas 

Zied karaliski krāšņi. 

Jūs abas skaistas, 

Skaistākas par neļķēm, 

Skaistākas par mani. 

Bet es vel tikai mācos skaista būt. 

Aurēlija Malakauska 

 

*** 
Kad izej ārā, 

Tad redzi, ka lapas jau krīt. 

Visa zeme 

Kā krāsainu segu noklāta. 

Katru dienu lapas 

Klājas un klājas- 

Liekas, ka krāsu lietus līst. 

Un tad nāks kādu nakti 

Baltās segas klājēja. 

 

*** 
Kad izeju pļavā un dārzā 

Pie kājām no rīta mirdz rasa. 

Tur zirneklis dimanta 

Tīklus auž rīta saulē. 

Atnāca mākonis 

Pazuda dimanti 

Pļavā kaisīti 

 

Sanija Marta Mihailova 

 

*** 
Lapās birst lietus smarža. 

Lietus līst. 

Ābelēs birst lietus smarža. 

Lietus līst. 

Smaržīgas sēnes aug lielas un mazas. 

Lietus līst. 

Pēc lietus pļavā puķes ziedēs, 

Zāle pret sauli stiepsies. 

Zaros būs bumbieri sārti- 

Lieli, mazi un vidēji. 

 

Gvido Zuļģis 

 



Ekskursija uz Ventspili 

 
 Ekskursija notika piektdienā 23.septembrī. 

Kad braucām uz Livonijas pili pa ceļam ielas malās  

bija dažādas govis:  raibas, vienkrāsainas, gaišas, 

tumšas, puķainas, svītrainas u.t.t.  Uz Ventspili 

brauca skolēni no 3. - 9. klasei un 4 skolotājas. 

Livonijas ordeņa pilī dzirdējām leģendu par melno 

sivēnu. 

 Pēc tam bijām “Amatu mājā”. Tā ir senā 

skola, kurā mēs mācījāmies saskaitīt ar skaitīkļiem, 

kā jāsēž solā,  ko nesa skolotājām un kāds bija sods 

par nepaklausību. Vēl bija stāsts par zelta sagšu, uz 

kuras uzkāpjot piepildījās vēlēšanās un vēl, kamēr 

gaidījām, varēja nopirkt rokassprādzes, no koka 

izgatavotas zīmes un tamlīdzīgus rokdarbus. 

Tad peldējām pa Ventu ar kuģi, kura 

nosaukums ir “Hercogs Jēkabs”.  Kad visi iekāpa, 

tad sākām līgoties. Mēs peldējām pa upi Ventu. Uz 

kuģa bija diezgan auksti.  

Beidzot braucām uz “Bērnu Pilsētiņas” 

rotaļlaukumu, kurā bija  daudz atrakcijas. Tur gan 

mums gāja jautri! 

Mūs gaidīja muzejs, kurā bija vecas lietas, 

enkuri, vecas zvejnieku mājas  u.c.  

Pēc muzeja mēs gājām uz bānīti. Kad mums 

prasīja vai vēlamies vagonu  bez logiem un sienām 

vai visu ciet, mēs uz reizi teicām, ka bez logiem un 

sienām.  Braucot vējš acīs pūta dūmus un bija 

diezgan vēsi. 

Tad mēs kāpām pa trepēm ļoti augstā  kalnā 

– Lemberga hūtē. Bija ļoti daudz jākāpj un tur augšā  

bija skaists briedis. Tieši tad,  kad uzkāpām, virs 

mums lidoja  helihopters. Noslēgumā pienāca kārta 

arī veikalam. 

Beigās mēs vēl piebraucām pie jūras 

un tur apskatījām Jūrkalnes stāvkrastu. 

Gintāre Malakauska 

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

zvejnieku sēta „Vītolnieki’’ 

un Papes pludmale 

 
Sikšņu pamatskolas 1.- 9. klašu skolēni 2. 

septembrī devās uz  brīvdabas muzeju „Vītolnieki”. 

Tur bija daudz senu priekšmetu, kā arī senas 

mājas, klēts, šķūņi.  

Mēs varējām ieiet un apskatīt visu, ko vēlamies 

(senus lauksaimniecības rīkus, dažādus citus 

darbarīkus). 

Mums stāstīja daudz ko interesantu par 

„Vītolnieku” sētas un Papes apkārtnes vēsturi. 

Varējām apskatīt zvejas laivu, atjaunotos niedru 

jumtus un daudz ko citu.      

Gan bērniem, gan skolotājiem patika paciemoties 

„Vītolniekos”. 

 Tad mēs devāmies uz Papi pie jūras un 

gājām pastaigāties gar jūras piekrasti, cepām desas 

ugunskurā un spēlējām pludmales volejbolu. 

 

Aleksa Didenko, Dāvis Hopovs 

  



    Intervija ar Dainu Freibergu 
 

Vai jūs būtu ar mieru mazai intervijai? 

Jā, protams. 

 

Cik gadus jūs jau strādājat par skolotāju? 

 

Par skolotāju strādāju jau 50 gadus, sanāk, ka jau 

pusgadsimtu (smejas) 

 

Kur jūs ņemat spēkus, tik daudzus gadus strādājot ar 

bērniem? 

 

Grūts jautājums… Ľemu spēkus dabā, grāmatās, 

savā ģimenē… Vispār šo enerģijas avotu ir 

bezgalīgi daudz. 

 

Kā jūs esat iejutusies mūsu skolas kolektīvā? 

 

Diezgan labi, iejusties nesagādāja problēmas, jo 

visi par mani gādāja, palīdzēja. 

 

Kādas ir atšķirības strādājot lielā vai mazā skolā? 

 

Teikšu kā A. Brigadere - „Katrai sētai savs 

jaukums”. Gan lielajās skolās, gan mazajās gribētos 

lai būtu lielāka interese par latviešu valodu un 

literatūru. 

 

Kādi bija jūsu pirmie iespaidi atbraucot uz 

Sikšņiem? 

 

Uz Sikšľiem pirmo reizi atbraucu augustā.Šurp 

braucot spīdēja saule, kas ir laba zīme un ierodoties 

skolā pirmo satiku direktori. Daba šeit nudien ir 

diezgan skaista. 

 

Vai jums grūtības nesagādā agrā celšanās? 

 

Nē, grūtību piecelties nav, grūtības drīzāk sagādā 

aizmigt iepriekšējā dienā pirms braukšanas. 

 

Ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā? 

 

Kopju savu puķu/sakľu dārzu, pirti un visu, kas 

saistīts ar to (slotiľas u.c.), lasu grāmatas un 

pārdomāju dažādas lietas. 

 

Kāds ir jūsu dzīves moto? 

 

Ļoti vienkāršs – „Visu vai neko!” 

 

Lai jums darbīgs un interesants šis mācību gads! 

Ko jūs novēlētu mūsu skolas kolektīvam šajā 

mācību gadā? 

 

Skolai saules mūžu – pastāvēt vēl ilgi un kolektīvam 

- izturēt pārmaiľas. 

Intervija ar skolotāju Jolantu Kalnu 

 

Šis ir Jūsu pirmais gads skolā kā skolotājai. Kādi ir 

pirmie iespaidi? 

 

Pirmie iespaidi visnotaļ ir interesanti. Strādāt skolā ir 

daudz grūtāk nekā biju iedomājusies. 

 

Kurā gadā Jūs pati pabeidzāt Sikšņu pamatskolu? 

 

Ak dievs, es patiešām neatceros. Tas varētu būt 2006. 

vai 2007. gads. 

 

Kā bija bērnam augt skolotāju ģimenē? 

 

Vispār to nevarēja izjust. Vienīgi bija kāds mīnuss, 

neko nevarēja noslēpt no vecākiem, viľi vienmēr 

zināja visu par mācībām un ikdienu skolā. 

 

Par ko Jūs gribējāt kļūt skolas laikā? 

 

Es gribēju kļūt par aktrisi. 

 

Augot skolotāju ģimenē Jums noteikti radās 

priekšstats par skolotāja darba ikdienu. Vai tagad tas 

ir mainījies? 

 

Jā noteikti, kādreiz domāju, ka tas ir viegli. Ka 

skolotāji neko nedara.  Kas tad tas ir, pamācīt 

bērniem tā un šitā,  pamācīt rakstīt un lasīt.  Bet 

tagad saprotu, ka tas nemaz nav viegli! 

 

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku? 

 

Audzinu meitu. Brīvā laika man praktiski nav. Veltu 

laiku sev. Dzīvoju Liepājā, tāpēc patīk pastaigāties 

gar jūru, vai arī vienkārši pastaigāt pa pilsētu. 

 

Kādu mūziku Jūs labprāt klausāties? 

 

Atkarīgs no garastāvokļa. Esmu garastāvokļa cilvēks. 

Vienu dienu varu klausīties kādu lēnu mūziku, bet 

atkal citu dienu varu klausīties roķīgu mūziku. Reti 

klausos latviešu mūziku. Klausos arī meksikāľu  un 

krievu mūziku. 

 

Kāds ir Jūsu novēlējums mūsu skolas kolektīvam? 

 

Novēlu pacietību, izturību, stiprus nervus un 

pozitīvismu ikdienā! 



Olimpiskā diena „Padod bumbu” 
 

Olimpiskā diena mūsu skolā notika 22. 

septembrī. Mums nenotika 23. septembrī,  jo bija 

ekskursija uz Ventspili. Olimpiskā diena ir mums 

kļuvusi par tradīciju,  jo ir jau 5 gadus. Visus gadus 

mēs vingrojām kopā ar Rucavas skolas skolēniem, 

bet šogad tikai vieni paši. 

Jau vairākas nedēļas iepriekš sākām mācīties 

vingrojumus. Mums visai skolai bija jāpulcējas 

sporta hallē. Tad sastājāmies pa klasēm un 

iesildījāmies. Vingrojumus vajadzēja skatīties lielajā 

ekrānā. Visi labi vingroja. Pēc tam bija dažādas 

sportiskas aktivitātes zālē ar bumbu. Visiem 

vingrotājiem iedeva papīra hanteles un diplomus. 

Man liekas, ka vingrot nebija grūti. Un, cerams, būs 

vēl vieglāk vingrot. Nākamgad atkal piedalīsimies 

Olimpiskajā dienā. 

Monta Amanda Mihailova 

 

Sveicam jubilārus! 

 

Septembrī 
 

Terēze Knube 

Elizabete Saulīte 

Gvido Zuļģis 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

Aleksandrs Huve 

 

Oktobrī 
Līga Beņuše 

Mariuss Narvids 

 

 

Futbola sacensības 
6.oktobrī astoņi mūsu skolas zēni Emīls, 

Kristaps, Mareks, Mariuss, Jānis, Daniels, Mariss un 

es kopā ar sporta skolotāju Vaclovu devāmies ceļā uz 

Rudi, lai piedalītos starpnovadu futbola sacensībās. 

Tajā dienā bija auksti, bet mēs spītējām aukstumam 

un gaidījām mirkļus, kad mums jāspēlē. Pirmās trīs 

vietas bija Vērgalei, Rudei un Kalētiem. Mēs 

ierindojāmies 4. vietā, bet aiz mums palika Dunalka. 

Jācer uz labākiem rezultātiem nākošajā gadā. 

Ģirts Knubis 

 

 

Skrējiens Rucava – Sikšņi 

 
8. oktobrī pie Ķāķišķes dzirnavām sapulcējās 

19 skrējēji, lai piedalītos skrējienā Rucava - Sikšņi. 

11 skrējēji bija no Dunikas. 6 skrējēji bija mūsu 

skolas skolēni. 3 km skrēja 4 zēni  un 3 meitenes,7 

km skrēja 3 zēni un 1 meitene, 13 km skrēja 7 

jaunieši un 1 jauniete. Pūta vējš, bet visi noskrēja līdz 

finišam. Beigās varēja visi padzerties karstu tēju, 

apēst cepumus, visi saņēma balvas. 

3 km skrējienā 1.vieta Montai Amandai 

Mihailovai, 3.vieta Sanijai Martai Mihailovai un 

Kristam Stirnam. 7 km distancē 1.vieta Ģirtam 

Knubim, 2.vieta Danielam Stirnam, 3.vieta Emīlam 

Knubim. 13 km skrējienā mūsu skolas absolvents 

Kārlis Vamzis nopelnīja 3.vietu. 

Ģirts Knubis 

 

 

 Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

 Redaktora galvenie palīgi – Aleksa Didenko, Daniels Stirna 

 Palīgi – Līga Aldzere, Dāvis Hopovs, Gintāre Malakauska, Heidija Brizga, Viktorija Aldzere, Monta Amanda Mihailova, Ģirts Knubis 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Marisam vai kādam palīgam! 

PALDIES VISIEM, KURI PALĪDZĒJA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUCĪGI UN SAPROTOŠI  

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

Varat apmeklēt arī Starbrīžu Stāstiņu blogu – starpbrizustastini.wordpress.com  

 


