
     
 

 
Sveiks lasītāj!  

Aiz loga ziema izcīna 
savas pēdējās kaujas ar 
pavasari. Arvien biežāk mūs 
priecē silta pavasara saulīte. 
Savas galviņas jau paslējuši 
sniegpulkstenīši.  

Esam aizvadījuši garu 
un dažādiem darbiem 
bagātu mācību gada posmu. 
Mērojāmies spēkiem ar citu 
skolu skolēniem gan mācību 
priekšmetu olimpiādēs, gan 
sporta sacensībās. 3. un 6. 
klases skolēni ir uzrakstījuši 
valsts diagnosticējošos 
darbus matemātikā, latviešu 
valodā un dabaszinībās.  

Cītīgi strādājām pie 
izlietoto bateriju un 
makulatūras vākšanas.  

Tāpēc ar lielu prieku 
gaidām pavasara brīvdienas, 
kuras būs nākamnedēļ. 
Novēlam visiem saulainas un 
siltas brīvdienas. Atpūtieties 
un sakrājiet spēkus pēdējam 
darba cēlienam.  
Avīzes redkolēģija 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vislielākā dāvana 

1.februārī pie mums ciemos atbrauca mācītājs 
Jānis Bērze-Bērziņš. Mācītājs Jānis mums pastāstīja 
kaut ko nedaudz no Bībeles. 

Kad mēs noklausījāmies, tad mēs noskaitījām 
lūgšanu par to ko mums dievs ir devis. Mācītājs Jānis 
mums uzdeva uzdevumu. Kad komandas beidza 
uzdevumu, gan lielais, gan mazais ansamblis nodziedāja 
dziesmas. Mācītājs Jānis par šādu uzņemšanu bija ļoti 
priecīgs 

Viņš bija mums atvedis un dalīja ārzemju 
organizāciju savāktās dāvanas. Mums iedeva mazas 
grāmatiņas un arī savu adresi. Dāvanas sāka dalīt no 9. 
klases. Kad bija izdalītas dāvanas visi teica lielu 
PALDIES. 

Viktorija Aldzere 
 

 

2016./ 2017. m. g. izdevums Nr. 3 
 



 

 

Zēnu dienas pasākums 

 

Turpinot dažu iepriekšējo gadu 

tradīciju, 20. janvārī mūsu skolā notika zēnu 

dienas pasākums. Uz pasākumu tika aicinātas 

vairāku skolu zēnu komandas (Bārta, Kalēti, 

Priekule un Rucava). Zēniem bija jāpilda 

uzdevumi, kuros pārbaudīja viņu prasmes 

dažādās ne visai parastās jomās. Piemēram, 

visgrūtāk bija izmantot sejas muskuļus, lai 

iedabūtu mutē sev uz sejas esošo cepumu. 

Pēc uzdevumiem sekoja sportiskas stafetes ar 

dažādiem basketbola, florbola un citiem 

sporta elementiem. 

 

Vēlāk sekoja diskotēka, kur visiem izdancoties 

lika mūsu pašu DJ Raitis. 

Šogad uzvarēja mājinieku komanda “Normāli 

čaļi” un viņiem sekoja Rucavas komanda 

“Rucava rullē”, Priekules komanda “Stilīgie 

gurķi”, Kalētu komanda “Spartieši” un Bārtas 

komanda “Jautrie zēni no Bārtas”. Kauss 

palika pie mums un cerams nākamgad par to 

būs jāpacīnās atkal.  

Mariss Jānis Tiļugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentīndiena 
Valentīndienas pasākums notika 14. februārī 

skolas zālē. Šis pasākums bija domāts 1.- 5. 

klases skolēniem. Pasākumā vajadzēja 

ierasties sirsniņas krāsā. Tā kā Valentīndienā 

vajag pārus, mēs noskatījāmies no multenes 

„Pelnrušķītes”. Mēs kastē salikām meiteņu 

kurpītes. Zēniem tās kurpītes vajadzēja izvilkt 

ar acīm ciet. Zēniem bija jāuztaisa sirsniņu 

krelles sev un savai meitenei. Lai noteiktu 

“Valentīnu 2017”, mēs rīkojām spēles. Pirmā 

spēle bija muzikālie krēsli. Kad skan mūzika 

bija jājiet pa riņķi un, kad apstājās mūzika, tad 

zēnam jāapsēžas uz krēsla un meitenēm ir 

jāiesēžas klēpī. Otrā spēle bija dejošana uz 

avīzes. Kad mūzika iet, tad jādejo, ja apstājas, 

tad avīze vēl jāpārloka uz pusi. Trešā spēle bija 

deja ar balonu. Pārim bija ar mugurām jādejo, 

kur pa vidu ir balons, nedrīkstēja ar rokam 

pieskarties. Ceturtā spēle bija „Tūdaliņ, 

tāgadiņ”. Ar pāri bija jādejo šī deja. Katrā 

uzdevumā bija balviņas. Pēc uzdevumiem bija 

dejas, dejas un vēl dejas. Kad beidzās dejas, 

paziņojām “Valentīnu 2017” pāri. Šī gada 

“Valentīna 2017” ir Selīna Gerkena, un 

“Valentīns 2017” ir Gvido Zuļģis. Man ļoti šis 

pasākums patika, domāju, ka arī citiem patika. 

Valentīndiena ir mūsu skolas tradīcija. 

Monta Amanda Mihailova 

 



 

Mēs 5. – 7. klases meitenes 

piedalījāmies „ Papardes zieda ‘’ nodarbībās. 

Mēs runājām, kas un kā mainās meitenēm un 

zēniem augot. Mēs sadalījāmies divās grupās. 

Vienai grupai bija jāuzzīmē astoņgadīga 

meitene, bet otrajai astoņgadīgs zēns. Pēc 

tam mums bija ar citas krāsas marķieri 

jāuzzīmē, kas mainās viņiem pubertātes laikā. 

Ja kaut kas vēl nebija precīzi piezīmēts, mūsu 

pasniedzēja Rita piezīmēja un pastāstīja, kas 

mainās meitenēm, par zēniem daudz neko 

neteica. 

  Mums tika iedotas anketas, kurās bija 

jāuzraksta, cik ir gadi, kā tu novērtē šo stundu 

pirms un pēc mācīšanās. Vēl anketas otrajā 

pusē bija jāuzraksta jautājums, uz kuru pēc 

tam varēja saņemt atbildes, bet ja nezināja 

kādu jautājumu gribēs uzdot, varēja stundas 

pasniedzējai uzrakstīt vēlējumu. Bet neviena 

nezināja kādu jautājumu uzdot, tāpēc visas 

rakstījām vēlējumu. 

  Bet vairāk neko nevar stāstīt, jo 

pasniedzēja teica, ka šo informāciju vajag 

paturēt pie sevis. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mums nodarbību par savstarpējām 

attiecībām vadīja pasniedzējs. Mēs sākumā 

uzspēlējām vienu spēli. Tur bija interesanti, jo 

tur bija trīs augļi jānosauc, piemēram, 

banāns, persiks un ābols un vēl bija jauktais. 

Katrs sēdēja savā krēslā un viens stāvēja vidū 

un sauca augļus, kurš katram ir un tad 

pateica, piemēram, ābols un tie āboli 

samainījās ar vietām, bet, kurš palika 

pēdējais, tas vadīja. Jauktais nozīmēja, ka 

visiem ātri vajadzēja samainīties ar vietām. 

Viņš vēl stāstīja kā notiek attiecības un soli pa 

solim stāstīja par attiecībām. 

Eva Saulīte 

 

Februāra sākumā skolā ieradās 

“Papardes zieds”. Pirmajā stundā mums 

stāstīja par pubertāti un pārmaiņām tās laikā. 

Par pārmaiņām organismā. Zīmēja atšķirības 

starp zēniem un meitenēm.  Stāstīja kā veidot 

attiecības starp zēniem un meitenēm. Pirmās 

stundas beigās mēs varējām uzdot 

jautājumus. Otrajā stundā mums rādīja video 

un stāstīja par attiecībām. Arī pēc otrās 

stundas vajadzēja uzdot jautājumus. 

Emīls Kristiāns Tiļugs 

 



 

Ekskursija uz Liepājas muzeju. 

Šī gada 8. februārī, jaukā trešdienā 

mēs visi braucām uz Liepāju, lai apmeklētu 

Liepājas muzeju, kurā bija izstāde - Līvi un 

trešā atmoda. Muzejā mūs sagaidīja divas ļoti 

jaukas un gudras gides, kuras mūs sadalīja 

divās vecuma grupās un pastāstīja mums ļoti 

daudz interesantus faktus gan par grupu 

‘’Līvi„, gan par trešo atmodu jeb dziesmoto 

revolūciju. Visi klausījāmies un dziedājām līdzi 

dziesmas.  Mums bija dots uzdevums salikt 

dažādu dziesmu vārdus, no grupas ‘’Līvi„, kas 

nemaz nebija tik viegli. 

Muzejā mums bija arī nodarbība 

“Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”. 

Muzejā mēs varējām apskatīt daudz un 

dažādus latviešu tautastērpus, latviešu 

adītas, skaistas zeķes, cimdus, segas un citas 

austas un adītas lietas. 

Mēs pabijām arī 18. un 19.gs.  dažādās lauku 

celtnēs, tādās kā klēts, pirtiņā, dažādos 

šķūņos un citās celtnēs. 

Uzzinājām vecos amatus un darba 

veidus. Sapratām ar ko darbojās saimnieces 

un saimnieki. Apskatījām dažādas pūra lādes 

un citas interesantas lietas. 

Jauki bija apzināties to, ka daudz kas muzejā 

bija atvests no Rucavas novada un mūsu 

tuvākās apkārtnes. 

Kopumā diena bija ļoti jauki pavadīta 

un uzkrāta ar jaunām zināšanām! 

Heidija Brizga 

 

 

 
Nolietoto elektropreču vākšanas 

akcija "Štepseles ceļojums" 

Ikgadējā nolietoto elektropreču vākšanas 

akcija, ko jau septīto reizi organizē atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmums "Liepājas RAS", 

šogad sākās februārī, un noslēgsies Lielās 

talkas dienā- 22.aprīlī. Tāpat kā iepriekšējos 

gados, akcijas mērķis ir nemainīgs – attīrīt 

savu apkārtni, vienlaikus savācot pēc iespējas 

vairāk nolietoto sadzīves elektrotehniku – 

televizorus, datorus, ledusskapjus, mobilos 

telefonus, radioaparātus un līdzīgas lietas.  

Arī mūsu skola ir pieteikusi komandu šai 

akcijai. Tāpēc aicinām gan skolēnus, gan viņu 

vecākus un arī pārējos pagasta iedzīvotājus, 

kam mājās ir elektropreces, kuras vairs nav 

vajadzīgas, atgādāt tās līdz skolai. Ja nav 

iespēju atgādāt tās līdz skolai, tad telefoniski 

sazinieties ar Andri Alksni pa mob. telefonu 

20088129, kurš varētu palīdzēt ar 

elektropreču atgādāšanu līdz skolai. 

Lai iekārtas varētu nodot pārstrādei, 

elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi 

nedrīkst būt izjaukti, nolietotajiem 

elektronisko un elektrisko iekārtu 

atkritumiem jābūt pilnā komplektācijā, 

nedrīkst būt: 

 ledusskapji bez kompresoriem; 

 datori bez mikroshēmām, barošanas 

bloka, korpusa; 

 TV bez korpusa, mikroshēmām, vara 

dzīslu tinuma kineskopa aizmugurē, 

kineskopa stikls nedrīkst būt sasists; 

 urbji, zāģi, slīpmašīnas, elektriskie 

skrūvgrieži nedrīkst būt bez 

elektromotora; 

 maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 

– putekļu sūcēji, malšanas dzirnaviņas 

u.c. – nedrīkst būt bez elektromotora 

un korpusa; 

 nolietotās dzesēšanas iekārtas 

nedrīkst būt bez vara – alumīnija 

radiatoriem un bez korpusa. 

Agrita Brizga, Sikšņu pamatskolas skolotāja 

 
 



 

Kā pasargāties no zilā vaļa? 
 

“Zilais valis” jeb saukta arī par “Nāves spēli” patiesībā nav 

spēle, bet mudināšana veikt ar savu ķermeni dažādas destruktīvas 

darbības, kā arī dalīties ar fotogrāfijām un video, kuros šī rīcība 

tiek atspoguļota. Izpētot informāciju par šīs aktivitātes 

pirmsākumiem Krievijā, pieredzes stāstiem un žurnālistu 

veiktiem pētījumiem – pastāv pamatotas aizdomas, ka “Zilais valis” iniciatīvas aizsācējs ir kāda 

persona (vai personu grupa), kas pats sava depresīvā noskaņojuma dēļ radīja un izplatīja ekstrēma 

rakstura saturu, meklējot domubiedrus, iesaistot bērnus un jauniešus un pievēršot sev sabiedrības 

uzmanību. 

Kāpēc tiek izplatīts šāds negatīvs, pret sevi vērsts vardarbīgs saturs? 

✗Lai meklētu un pulcētu internetā līdzīgi domājošos, lai tos “uzkurinātu” un mudinātu uz tādu 

pašu pašiznīcinošu rīcību – mudināt nodarīt sev miesas bojājumus, kāpt augstās celtnēs, fotografēt 

sevi un uzņemt video, izplatīt internetā; 

✗Iesaistīt bērnus un jauniešus, lai ar tiem varētu manipulēt; 

✗Noskaņot citus negatīvi – likt justies nevērtīgiem, nevienam nevajadzīgiem; 

✗Radīt apjukumu un maldināt bērnus un jauniešus, ka uz pašiznīcību vērstas darbības ir normāla 

parādība. 

Šīs tā saucamās spēles lielākā riska grupa ir emocionāli nenobrieduši un depresīvi noskaņoti 

jaunieši: 

✗kas nesaņem atbalstu ģimenē vai draugu vidū; 

✗kas uzskata, ka ir nevērtīgi un nevajadzīgi; 

✗kas grib pievērst sev līdzcilvēku uzmanību, liekot iedomāties – kā tas būtu, ja viņš/viņa vairs 

nebūtu šajā pasaulē. 

Šobrīd šīs aktivitātes izplatība ir tik strauja – jo tas skaitās “stilīgi” un “varonīgi” nenobīties un spēt 

sagriezt sev rokas vai veikt citas sāpīgas darbības ar savu ķermeni. 

6 padomi, kā pasargāt bērnu no “Zilā vaļa” 

1. Ja pamani, ka klasē, ģimenē vai paziņu bērnu vidū tiek runāts par “Zilo vali”, tiek meklēti 

internetā atslēgas vārdi gan latviešu, gan krievu valodā, kas saistīti ar “zilo vali”, “esmu 

spēlē” vai “piecel mani  

2. 4:20”, brīdiniet bērnus un jauniešus, ka saturs, ko viņi atradīs, būs nepatīkams, un 

iesaistīšanās var būt dzīvībai bīstama. 

3. Aicini bērnus nemeklēt informāciju un neizplatīt to tālāk caur sociālajiem tīkliem un 

ziņojumapmaiņas programmām. Paskaidrojiet, ka katra ķēdes vēstule un ziņu pārsūtīšana 

citiem arvien paplašina to bērnu loku, kas saskaras ar vardarbīgu un uz destruktīvām 

darbībām vērstu saturu. 

4. Ja pamani, ka bērnam ir grieztas rokas, skrāpējumi ar asu priekšmetu uz miesas, zilumi, 

runā par kāpšanu augstās celtnēs u.tml., noteikti ir jāiesaistās, jāziņo ģimenei, jāiesaista 

skolas psihologs, jāuzdod jautājumi bērnam vai jaunietim, lai noskaidrotu, kāpēc viņš to 

dara. 

5. Ziņo par aizdomīgiem kontiem un grupām sociālo tīklu administrācijai, izmantojot pogu 

“Report” vai 

6. Ziņo Drossinternets.lv uz e-pasta adresi zinojumi@drossinternets.lv. 

7. Zvani 116111, lai saņemtu psihologa palīdzību. 

 

 



 

 

 

 

 Redaktors – Mariss Jānis Tiļugs 

 Redaktora galvenie palīgi – Monta Amanda Mihailova 

 Palīgi – Līga Aldzere,  Gintāre Malakauska, Viktorija Aldzere,  Ģirts Knubis, Patrīcija Andrejeva, Sanija Marta Mihailova, Eva Saulīte 

 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  

 

Janvārī 

Inta Aldzere 

Roberts Kļava 

Eva Saulīte 

Ģirts Knubis 

Sk. līga Jaunzeme 

Sk. Dace Virdziniece 

Februārī 

Patrīcija Andrejeva 

Samanta Šternberga 

Ervīns Tenne 

Megija Hipe 

Mariss Jānis Tiļugs 

Sk. Agrita Brizga 

Sk. Agnija Dreimane 

 

Martā 

Sonata Malakauska 

Karīna Gerkena 

Sanija Marta Mihailova 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

Kristians Zuļģis 

 


