
 

Dabā viss zied, smaržo un 
reibina, saule dāsnāk dāvā 
siltumu, viss zaļo un 
aicina. Ir atnākusi vasara, 
vilinoša un tik ļoti gaidīta. 
Tuvojas noslēgumam 
mācību gads. Krāsainumu 
mācību gadam piedevām 
mēs paši un katrs to 
iekrāsojām citādās krāsās, 
taču vēlmes ir kā biļetes uz 
jauniem piedzīvojumiem, 
un vasara tos dāvās 
ikvienam no mums, ja vien 
pratīsim ieraudzīt un 
redzēt. Kārtējais mācību 
gads ir pagājis ar vēja 
spārniem! Ar pavasara 
izjūtām ir pagājis 9.klases 
Pēdējais zvans. Un, 
protams, arī skolas avīzes 
šī mācību gada noslēguma 
numurs! Šajā numurā 
apkopoti mūsu skolas 
jaunākie pasākumi. Vasara 
teju jau būs klāt, tāpēc 
maijs ir tas pēdējais brīdis, 
kad padzīt prom slinkumu 
un citus traucēkļus, 
saņemties un padarīt visas 
nepadarītās lietas, lai, 
sākoties vasarai, mēs to 
varētu tik tiešām izbaudīt 
un priecāties par saviem 
panākumiem. Lai visiem 
laba, veiksmīga, saulaina 
vasara un jauka atpūta! 
Un uz tikšanos vasaras 
nogalē -jau rudenī! 
Redkolēģija  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīvē ir tik daudz skaista - ziedi, lecoša saule, krītošs 

sniegs, bet visskaistākais ir cilvēks, cilvēka sirds, kas pati 

staro, bet gaismu un siltumu citiem dod.  

I. Ziedonis 
 

 

Sveicam visus skolēnus, skolotājus un vecākus ar 

mācību gada noslēgumu un vasaras brīvlaika 

sākumu! 

Lai visiem saulaina un piedzīvojumiem bagāta 

vasara! 

 

Skolēnu līdzpārvalde 
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Vislabākā dzejniece skolā ir 
Heidija Brizga. Viņa ir kautrīga, 
bet kad tu viņu iepazīsti, tad 
viņa vairs nekautrējas. Viņa arī 
ir laba vārtsardze, nevienu 
vārtu florbolā neielaida. Viņa 
arī piedalās pulciņos, viņai ļoti 
patīk jaunsargi. 
 

Mariss Jānis Tiļugs: Gudrākais bērns 
skolā. Ir ļoti sportisks. Ir piedalījies 
vairākās sacensības. Ir piedalījies 
dažādās olimpiādēs. Patīk zīmēt. 
 

Aleksandrs Huve: Ir piedalījies 
sacensības. Patīk flirtēt ar 
meitenēm. Prot braukt ar 
mopēdu. Vecākais klasē. Daudz 
smaida. 
 

Skolas jauniņā meitene ir Elīne 
Kučere. Viņa ir ļoti gudra. Viņa ir 
izpalīdzīga pret draugiem. Viņa prot 
zīmēt. Es par viņu daudz nezinu, jo 
viņa mūsu skolā uzturējās ļoti īsu 
laiku. 
 

Pēdējais zvans 
Pēdējais zvans 9. klasei notika 12.maijā Sikšņu 
pamatskolas zālē. Šogad. 9.klasē iet Mariss Jānis Tiļugs, 
Heidija Brizga, Aleksandrs Huve un maijā atnākusi Elīne 
Kučere. 
Pēdējo mācību stundu iezvanīja un devīto ieveda 
pirmklasnieki. Devītos ar laba vēlējumiem sveica 8.klase 
un labus ceļavārdus teica skolas direktore. Pirmie savu 
sveicienu nesa 1. un 2.klase. Viņi lika atcerēties 
devītajiem pirmo skolas gadu un uzrakstīt tekstu 
1.klases līniju burtnīcās. Pēc tam sveica 3. un 
4.klase.Viņi pārbaudīja mīklu minēšanas prasmes. Sveica 
arī pārējās klases. Devītajiem bija jāparāda savas 
prasmes mēmajā šovā, jāatceras dažādi fakti par skolu. 
Visas klases bija sagatavojušas apsveikumus un ziedus 
devītajiem. Novēlam 9.klasei veiksmi eksāmenos. Lai visi 
noliktu eksāmenus. Un arī veiksmi turpmākajā dzīvē. 
Gintāre Malakauska, Monta Amanda Mihailova. 
 



Meiteņu diena Rucavā. 
10. martā mēs braucām uz meiteņu dienu 

Rucavā. No Sikšņiem komandā bija Megija, 
Heidija, Monta un Viktorija. Tur sacentās Sikšņu, 
Kalētu, Bārtas, Rucavas skolu meitenes. 

Bija vairākas nodarbes, piemēram: pie 
interaktīvās tāfeles bija jāatrod dažas pilsētas, no 
gružu maisiem un tam līdzīgām lietām bija 
jāizgudro jaunākais modes kliedziens, caur 
telefoniem bija jāatzīmē pareizā atbilde – 
jautājumu varēja redzēt uz interaktīvās tāfeles, 
vēl uz austiņām bija jāklausās dziesma un 
jādungo tās melodija, pārējām komandas 
meitenēm bija tā jāuzmin. 

Uzvarēja Bārtas meitenes, bet viņas 
tiešām centās visu izdarīt pareizi. 
Pēc pasākuma bija diskotēka, par kuru bija 
jāmaksā 0,70 centi. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 
Popiela 

 
Pēc liela pārtraukuma atkal mūsu skolā 

notika Popiela. To ierosināja sarīkot mūzikas 
skolotāja. Katra klase bija sagatavojusi divus 
priekšnesumus latviešu un angļu dziesmu. 
Priekšnesumus vērtēja žūrija. Tad kad 
priekšnesumi bija parādīti, žūrija gāja 
apspriesties.  

 
Žūrija pēc kāda laika atgriezās un 

apbalvoja visas klases ar pateicībām par 
piedalīšanos. Bija arī dažādas nominācijas. 

6.klase dabūja diplomu par krāšņākajiem 
tērpiem, 8.klase par smieklīgāko priekšnesumu, 
1.klase par drosmīgāko priekšnesumu. 8.klase 
dabūja arī skatītāju balvu. Popiela beidzās ar 
mazu disenīti. 

Līga Aldzere 
 

Jaunsargu aktivitātes 

 Pavasara brīvdienās skolas jaunsargu 

pulciņa dalībnieki devās uz jaunsargiem 

paredzētām mācībām Vaiņodē. Pirmajā dienā 

tika pārbaudīta jaunsargu fiziskā sagatavotība, 

iemācītas jaunas un atkārtotas vecās lietas. Tika 

mācīts par uguni un kustību un kā pareizi izpildīt 

darbības šaujot pēc instruktora komandām. Pēc 

šīm aktivitātēm, kas prasīja daudz spēka, 

jaunsargi sadalījās komandās un spēlēja regbiju, 

kas nu jau pēdējā laikā ir ierasta lieta. Garās 

dienas beigās devāmies mājās, lai atgūtu spēkus 

un būtu gatavi rītdienai. 

Otrās dienas ietvaros jaunsargi pret 

zemessargiem spēlēja airsoftu, zemessargu 

nebija daudz, taču viņi pierādīja, ka lai uzvarētu 

nevajag lielu cilvēku skaitu, bet pieredzi. Pēc 

airsofta spēlēšanas, kurā pēdējā cīņa bija 

vistuvākā, mēs sēdamies autobusā un braucām 

mājup. Lai arī ne visi jaunsargi varēja pilnībā 

iesaistīties otrās dienas aktivitātēs (vai arī 

nevarēja iesaistīties tik ilgi, cik gribētos), lielākajai 

daļai jaunsargu šis pasākums patika un visi ar 

nepacietību gaidīs nākamo. 

Maija sākumā notika nākamais jaunsargu 

pasākums. Mēs gājām no Bārtas tilta gar upes 

malu pa mežu, nesot līdzi visas vajadzīgās 

mantas. Mums notika dažādas stafetes, nakts 

trauksme, mācījāmies iet izlūkos. Nakšņojām mēs 

teltīs Liepienu mežā. Mācījāmies arī taisīt būdu 

no egļu zariem, kurinājām ugunskuru un 

piedalījāmies rīta rosmē. 

Jūnijā sākumā gatavojamies jaunsargu 

salidojumam Talsos „Latvju zīmes Kurzemē”, kur 

būs dzīvošana teltīs, fizisko normatīvu ieskaites, 

dažādas darbnīcas, nakts orientēšanās. 

Cerams, ka augustā izdosies arī laivu 

brauciens. Pateicoties jaunsargu instruktoram 

Andrim Ceriņam, mūsu jaunsargu darbība ir 

kļuvusi ļoti aizraujoša un interesanta. 

Mariss Jānis Tiļugs 



Akcija "Štepseles ceļojums 2017" 
Nolietoto elektrisko un elektronisko 

atkritumu vākšanas akciju “Štepseles ceļojums” 

rīko SIA Liepājas RAS. Akcijas mērķis ir savākt 

pēc iespējas vairāk nolietoto sadzīves 

elektrotehniku – televizorus, datorus, 

ledusskapjus, mobilos telefonus utt., lai tie tiktu 

pareizi apsaimniekoti. Šogad akcijas norisinājās 

no 2017. gada 20. februāra līdz 22. aprīlim - 

Lielās talkas dienai. Akcijas laikā mēs savācām 

49 televizorus, 13 stacionāros datorus, 19 

monitorus, 24 ledusskapjus, 18 veļas mašīnas, 8 

putekļu sūcējus, 12 radioaparātus un cita 

elektropreces. 

Mēs ieguvām otro vietu un naudas balvu 

200 EUR. 

Mēs sakām lielu paldies visiem, kuri 

iesaistījās šajā akcijā un mūs atbalstīja. Liela 

pateicība visiem vecākiem, kuri piedalījās 

elektropreču atvešanā uz skolu, jo bez viņu 

palīdzības tas bērniem nebūtu paveicams. Īpašs 

paldies visaktīvākajam tētim Andrim Alksnim par 

ieguldīto darbu un laiku. Daudz mums akcijas 

laikā palīdzēja arī skolas tehniskie darbinieki 

Anita un Verners Janeki, gan uzskaitot un 

pierakstot, gan novietojot preces šķūnī.  

 

Apkopoti nolietoto bateriju un 
makulatūras vākšanas konkursa rezultāti 

 
Ar rekordlieliem rezultātiem noslēgusies 

“Zaļā josta” ikgadējā Vislatvijas izlietoto bateriju 
vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” vienpadsmitā 
sezona. Apvienojot teju 75 tūkstošus skolēnu, 
konkursā piedalījušās 317 izglītības iestādes no 
visiem Latvijas reģioniem, kuru audzēkņi savāca 
un nodeva pārstrādei 34 tonnas 403.86 kilogrami 
izlietoto bateriju. 

Pēc neliela pārtraukuma arī mēs šogad 
nolēmām iesaistīties bateriju vākšanā. Sākuma 
posmā baterijas vācās diezgan lēni, lai arī 
informāciju centāmies izplatīt visos iespējamos 
veidos. Beigu posmā ļoti aktīvi vākšanā iesaistījās 

divas ģimenes Alkšņu un Keirānu. Kopā mums 
izdevās savākt 967 kg izlietoto bateriju. Visvairāk 
bateriju savāca Rainers Keirāns, kurš iekļuva  
labāko desmitniekā un noslēguma pasākumā 
saņēma balvu. Mūsu skola dabūja bateriju 
vākšanas konkursā 1.vietu pēc savāktā daudzuma 
uz vienu skolēnu (19 kg) un ieguva balvu – 400 
EUR. 

 
Noslēdzās arī "Zaļā josta” vērienīgais 

makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!”, 
kas šogad norisinās visā valsts teritorijā jau 
trīspadsmito reizi. Pulcējot vairāk nekā 88 
tūkstošus skolēnu un pirmsskolas izglītības 
vecuma bērnu, kā arī ar viņu vecāku, pedagogu 
un draugu palīdzību, ir savākti un nodoti 
pārstrādei 1228236.60 kg makulatūras. Tādējādi 
izdevies ne tikai piešķirt resursiem jaunu dzīvi, 
bet arī saglabāt veselu mežu no nociršanas, 
ietaupīt ievērojamu elektrības, ūdens un CO2 
apjomu. 

Makulatūras vākšanā mums tik labi 
neveicās. Savācām 6300 kg makulatūras. 
Visvairāk makulatūru savāca Beāte Alksne, kas arī 
iekļuva labāko desmitniekā un saņēma balvu.  
Skolas kolektīvs izsaka pateicību visiem pagasta 
iedzīvotājiem un skolēnu ģimenēm par atbalstu, 
jo bez jūsu palīdzības tas nebūtu iepējams. 

 
Konkursa noslēgumā visi dalībnieki tika 

aicināti sanākt kopā uz Lielajiem noslēguma 



svētkiem – bērnu vides festivālu “Tīrai Latvijai!” 
26. maijā Tērvetē. Festivāla dalībniekus ar 
muzikāliem priekšnesumiem priecēja Lauris 
Reiniks, Elza Rozentāle un citi mūziķi. Vienlaikus 
festivālā ar vēl nebijušu plašu vides izglītības un 
atpūtas programmu dažādām vecuma grupām 
darbojās nozīmīgākās vides un citas radošās 
darbnīcas. Paralēli konkursu godalgoto vietu 
ieguvēju sveikšanai, pasākuma laikā ikvienam 
apmeklētājam bija iespēja iesaistīties virknē 
bezmaksas daudzveidīgu dabas izpētei, resursu 
taupīšanai, vides vērtību apzināšanai un 
saudzēšanai veltītu aktivitāšu. Festivāla 
apmeklētāji darbojās dažādās vides laboratorijās, 
spēlēja vides izglītības spēles atkritumu 
šķirošanas zaļajā stūrītī, pētīja dabas 
daudzveidību, iesaistījās lauksaimniecības tēmai 
veltītajās aktivitātēs un izmēģināja dažādas citas 
uz dabas resursu taupīšanu un atkārtotu 
izmantošanu balstītas radošās darbnīcas un 
konkursus lieliem un maziem.  

 
Sagatavoja skolotāja Agrita Brizga 

 

Lielā talka 
21.aprīlī bija mūsu skolas talka. Meitenes 

kopā ar skolotāju Daci brauca sakopt bijušo 

skolotāju kapus Ozolmežu kapos, Zviedru kapus, 

skolotāju Bergmaņu kapus viduslaiku Rātu 

kapsētā, piemiņas vietu Dunikas skolai un 

piemiņas vietu Buku kapos.  

 

Zēniem bija jāsakopj skolas apkārtni.  

Viņi vāca un dedzināja koku zarus, grāba vecās 

lapas. Noslēgumā zēni sakārtoja arī basketbola un 

volejbola laukumus. Pēc kopīga darba visi bija 

nopelnījuši garšīgas pusdienas. Mums patīk, ka 

mūsu skolas apkārtne ir sakopta. 

Eva Saulīte 

 

 
 

 

Konkurss dabaszinātnēs un 

matemātikā7 . – 9. klašu skolēniem 

„DOMĀ! ZINI! MĀCIES!” 
 

Šajā mācību gadā konkurss notika 9 

kārtās. Konkursā bija jautājumi par bioloģiju, 

ķīmiju, fiziku, ģeogrāfiju, matemātiku un 

informātiku. Katrā kārtā bija 8 jautājumi, uz 

kuriem vajadzēja atbildēt nedēļas laikā. 26.maijā 

mēs ( Kristiāns Emīls Tiļugs, Mariss Jānis Tiļugs 

un es) braucām uz Tērvetes dabas parku, kur 

notika konkursa noslēguma pasākums. Pasākumā 

piedalījās 32 skolēni no visas Latvijas.   

Viss notika mežā. Tur mēs iepazinām – kā 

noteikt koka vecumu, kādi ir sastopamākie koki 

Tērvetē, kādās ligzdās dzīvo putni u.t.t. 

DZM pasākumu organizēja Andris 

Nikolajenko no Latvijas Universitātes kopā ar 

Tērvetes dabas parka darbiniekiem. Visi 

dalībnieki saņēma vienādas balvas. Noslēgumā 

deva ēst pusdienas (frī kartupeļi, salāti, mērce ar 

gaļu un saldais). Bija sagatavotas arī brokastu 

pakas, kuras varēja apēst mežā. Konkurss bija 

interesants. Un ja jūs gribat piedalīties, tad no 

7.klases varat sākt. 

 Emīls Knubis 

 

 



Meža ABC Kuldīgā 

 

 
 

Bija pavisam 37 pieturas. No mūsu skolas 

tikai divas ģimenes pieveica visas pieturas. Un 

viena no tām bija mūsējā ģimene. Tas bija ļoti 

jauki. Man patika 32.pietura, kur vajadzēja 

pārģērbties par dzīvniekiem. Es pārģērbos par 

lapsiņu, jo man kādreiz oranžā krāsa bija 

vismīļākā. Man patika 1.pietura, jo tur bija daudz 

interesantu lietu, ko darīt, piemēram, bija jāsaliek 

puzzle un vēl daudz kas. Man ļoti patīk uzturēties 

priežu mežā. Un tādējādi mīļākais punkts bija 22., 

jo tur varēja spēlēt dažādas spēles. Man tas 

patika, jo varēju ar māmiņu sacensties. Kad mēs 

pabeidzām visas pieturas un saņēmām punktus, 

tad mēs gājām uz kafejnīcu.  

Noslēgumā bija loterija un mūsu ģimene 

divas reizes tika izlozēta un es biju pārsteigta. 

Pirmajā reizē laimējām saldējumu, pildspalvu, 

zīmuli, cepurīti un sporta maisiņu. Otrajā reizē 

mēs dabūjām maizes  klaipu. Tas bija ļoti garšīgs. 

Un tad braucām mājās ar lielu prieku sirdī. Es 

secinu, ka bija ļoti interesanti. Man patika pavadīt 

ar mammu laiku, jo tas bija ļoti mīļi. Mēs uz šo 

„Meža ABC” bijām jau otro reizi, tomēr bija ļoti 

aizraujoši. Paldies skolotājiem un vecākiem! 

Monta Amanda Mihailova 

 

 
 

Mēs braucām uz Kuldīgu uz „Meža ABC” 

13.maijā. bija ļoti jauks brauciens, jo mūs sildīja 

zeltainā saulīte. Mēs ar mammu pieteicāmies kā 

ģimene. Ar mammu pavadījām visu dienu kopā. 

Mums patika pieturpunkts pie ugunsdzēsējiem, jo 

tur bija ar ugunsdzēsēju šļūteni jānodzēš 

izdomātu ugunsgrēku. Mēs izgājām 16 

pieturpunktus. Es 7.pieturā no čiekuriem un 

aukliņām izgatavoju sapņu ķērāju. Man ļoti patika 

pavadīt visu dienu kopā ar 

mammu.1.pieturpunktā, kuru mēs apmeklējām, 

varēja gatavot putnu būrīšus. Mūsu būrīti 

gatavoja mani brāļi Jānis un Uldis, mēs būrīti 

gatavojām zīlītei. 

Līga Aldzere 

 

 
 

Man ļoti patika gatavot putnu būrus. Es 

būri taisīju strazdam. Tas bija mazliet par grūtu, 

jo dēļi nebija precīzi sazāģēti. Būrus varēja ņemt 

mājās vai atstāt turpat. Manējais jau gaida 

iemītniekus! Tur notika suņu parāde, kurā 

piedalījās vairāki medību suņi. Mājās braucot 

gāja interesanti, jo autobusā spēlējām spēli. 

Paldies visiem par tik jauku ekskursiju! 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 



Pārdomas par aizgājušo mācību gadu 
 

 

Pārskatot aizvadītā mācību gada 

notikumus, man ļoti patika skolā organizētā 

„Popiela”. Mēs, 8.klase, šajā pasākumā attēlojām 

„Crazy Russian Dancing Party”. Pēc balsošanas 

izrādījās, ka esam ieguvuši 1.vietu. ja gribam, tad 

varam! 

 

Ļoti patika arī ekskursija uz Kuldīgu 

„Meža ABC”, jo tur viss bija tik interesants. 

Daudz ko jaunu var tur iemācīties un apbrīnot. 

Man vēl tagad žēl, ka skolā nenotika lielā 

Ziemassvētku balle. 

Kristaps Dzērve 

 

 

 

 
 

 

 

Man jo īpaši patika 26.maija ekskursija uz 

Tērvetes dabas parku. Tā kā skola piedalījās 

makulatūras un nolietoto bateriju vākšanas 

konkursā, tad viss bija par brīvu. Mani ļoti 

aizrāva Cūkmena runa un dziedāšana. Diena bija 

tik pilna ar dažādiem notikumiem. 

Megija Hipe 

 

 

 

 

 

Šogad mūsu skolā pats interesantākais 

bija Zēnu dienas pasākums kopā ar kaimiņu skolu 

komandām. Šajās zēnu komandu sacensībās mūsu 

skolas zēni kopvērtējumā ieguva 1.vietu.Pēc 

sacensībām notika skanīga diskotēka, kurā varēja 

iepazīties ar kaimiņu skolas audzēkņiem. 

Kristians Zuļģis 

 

 
 

 

No ši mācību gada jaukākajiem 

momentiem gribu izcelt skolas audzēkņu 

ekskursiju uz Ventspili. Ceļojums notika saulainā 

rudenīgā dienā. Diena Ventspilī bija labi 

izplānota un diezgan noslogota. Mēs bijām gan 

muzejā uz stundu „Senā skola”, gan staigājām un 

vērojām laivas, senos zvejas rīkus. Braucām ar 

vilcieniņu, kā arī pavadījām laiku plašajā bērnu 

rotaļu laukumā. 

Karīna Seļivānova 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maijā 
Madara Aldzere 

Uldis Aldzers 

Mareks Linde 

Sk. Jolanta Kalna 

Aprīlī 
 

Kellija Līga Ķezēna 

Emīls Knubis 

Sk. Inta Inne 

Sk. Valentīna Keirāne 

Sk. Daina Freiberga 

Jūnijā 
 

Karīna Seļivānova 

Elīne Kučere 

Tomass Seļivānovs 

Sk. Vaclovs Malakausks 

Jūlijā 
 

Elvis Šternbergs 

Roberts Alksnis 

Sk. Sandra Malakauska 

 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  

 


