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Zinību diena 

1.septembrī mūsu skolā ienāca jauni bērni – 

pirmklasnieki. Šogad pirmajā klasē mācīsies Evelīna 

Glužģe, Emīls Tenne, Daniela Šokolaite, Monta 

Teļdruva, Donāte Malakauska.  Devītās klases 

skolēni ieveda pirmklasniekus un iezvanīja viņiem 

pirmo stundu. Mēs visi apsveicām pirmklasniekus un 

skolotājus ar ziediem. Pasākumā uzstājās arī mūsu 

mūzikas skolotāja Kristīne Inne.  

 

Šajā mācību gadā 1./2. klasei audzinātāja ir 

Valentīna Keirāne, 3./4.klasei Sandra Malakauska, 

5./6.klasei Inta Inne, 7./8.klasei Dace Virdziniece, 9. 

klasei Agrita Brizga. Šogad mums mūziku mācīs 

jauna skolotāja – Inta Šestilovska. Jauns skolēns 

mums būs arī 3.klasē – Daniels. Mums uzdāvināja  

skolas dienasgrāmatas, kuru vāka autore bija Sanija 

Mihailova. 

Viktorija Aldzere 

 

 

Absolventu tikšanās 

2017.gadā aprit 90 gadi kopš mūsu skolas 

ēkas celtniecības uzsākšanas. Tāpēc 23.septembrī 

nolēmām sarīkot absolventu tikšanos. Kā suvenīrus 

absolventiem sagādājām skolas bukletu un apdrukātu 

pildspalvu. Tika izveidota arī skolas absolventu 

fotogalerija.  Paldies visiem, kuri atsaucās un atsūtīja 

savas fotogrāfijas, kā arī muzeja vadītājai, bijušajai 

skolas absolventei un direktorei Ausmai Padalkai par 

fotogrāfijām.  

Pasākums iesākās ar direktores uzrunu un ļoti 

sirsnīgu Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas 

koncertprogrammu. Savu sveicienu absolventiem 

veltīja arī mūsu skolas skolēni skolotājas Intas Innes 

vadībā. Koncertu kuplināja arī mūsu skolas 

absolvents Renārs Juzups ar savām dziesmām. Pēc 

tam sanākušie absolventi varēja noskatīties 

prezentāciju par skolas dzīvi pēdējos piecos gados.  

Svinīgās daļas noslēgumā tika dots vārds pašiem 

absolventiem. 

Turpmākajā vakara gaitā absolventi varēja 

kavēties atmiņās ar saviem klases un skolas biedriem 

un padejot. Skolas trešajā stāvā bijām iekārtojuši arī 

fotostūrīti, kur visi varēja nofotografēties. 

Agrita Brizga, direktores vietniece 

 

 

 

 

 

 



 

Sociālais pedagogs 

Šajā mācību gadā mūsu skolā no 19. septembra strādā sociālā pedagoģe Inga Fiļippova. Sociālais 

pedagogs Sikšņu pamatskolā ir divreiz nedēļā - pirmdienās un otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Sociālais pedagogs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu dažādas 

problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un saskarsmē ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, 

skolotājiem, vecākiem. 

Sociālais pedagogs ir pirmo gadu mūsu skolā, tādēļ informēšu, kādos gadījumos var vērsties pie 

sociālā pedagoga. 

Sociālais pedagogs sadarbojas ar: 
 skolas administrāciju;  

 klašu audzinātājiem;  

 mācību priekšmetu skolotājiem;  

 izglītības psihologu;  

 medicīnas personālu;  

 logopēdu;  

 nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās. 

 

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais 

pedagogs? 

Klases audzinātājam, ja: 
 skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu 

dēļ;  

 skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;  

 pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;  

 skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar 

vai nedrīkst risināt  vienpersoniski, un ir 

nepieciešama konsultācija;  

 skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā 

institūcijā;  

 skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;  

 skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši 

u.c. 

 

Skolēnam, ja: 
 nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar 

atrisināt;  

 ir problēmas mājās;  

 skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav 

draugu;  

 ir mācīšanās grūtības;  

 ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai 

vecākiem;  

 ir atkarības problēmas u.c. 

 

Vecākiem, ja: 
 radušās grūtības bērna audzināšanā;  

 bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;  

 bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;  

 bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai 

skolotājiem;  

 bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;  

 bērnam ir atkarības problēmas;  

 ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c. 

 

 

 

 

Telefoniski var sazināties zvanot uz skolas 

telefonu - 63453394 
 

 

Skolas sociālais pedagogs: 
 uzklausa; informē; konsultē;  

 sniedz atbalstu;  

 izvērtē problēmu un palīdz to risināt;  

 novēro;  

 palīdz risināt konflikta situācijas;  

 ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;  

 pēta skolas vidi;  

 sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās 

sadarbības iespējas;  

 pēta un izzina skolēna vai klases problēmu 

cēloņus;  

 palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;  

 koordinē un sadarbojas ar citu institūciju 

speciālistiem;  

 izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus 

pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu 

problēmu (piemēram, datoratkarības, 

smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;  

 visu jautājumu risināšanā ievēro 

konfidencialitāti. 



 

Sporta diena 

4.septembrī notika sporta diena un tur bija 

jāveic dažādi uzdevumi un jāvāc punkti.  

 

Vajadzēja mest bumbas riņķos pie skolotājas 

Valentīnas. Vajadzēja florbola bumbiņu  iesist 

florbola vārtos pie Artura. Tad vajadzēja mest 

bumbiņas apļos, to vadīja skolotāja Dace. Pie 

skolotājas Agritas bija jāmet šautriņas mērķī. Un pie 

skolotājas Intas bija jāmet riņķi uz puļķīšiem, 

kuriem bija virsū cipari. Bija jāmet basketbola 

bumba grozā pie skolotāja Vaclova. Bet pie Vernera 

vajadzēja mest pildbumbas uz ceļiem.  

Sanija Marta Mihailova, Samanta Šternberga 

 

Olimpiskā diena 

Olimpiskā diena notika 22. septembrī. 

Olimpiskajā dienā mēs šogad nebraucām uz Rucavu 

un Rucava nebrauca pie mums. Vingrojām šogad 

vieni paši. Pasākums sākās pēc otrās mācību stundas. 

Mēs vingrojām sporta hallē, visi skolas bērni 

vingroja. Mums iedeva hanteles no papīra. Kad bijām 

novingrojušies 1. – 4. klases skolēni piedalījās 

stafetēs, bet 5. – 9. klases skolēni sadalījās 4 

komandās un spēlēja basketbolu. Visas spēles notika 

līdz launagam. Kad visi bija paēduši, gāja atpakaļ uz 

sporta halli. Un tos, kas piedalījās Olimpiskajā dienā, 

visus apbalvoja. Kad beidzās apbalvošana, tad visi 

devās mājās. 

Mūsu skolā Olimpiskā diena jau daudzus 

gadus ir notikusi, bet diemžēl nebija ciemiņi. Man 

patīk vingrot. Visvairāk man patika 2016. gada 

vingrošana, jo man patika dziesma, bet būtu vēl 

labāk, ja mēs vingrotu svaigā gaisā. 

Monta Amanda Mihailova 

 

Miķeļdienas ballīte 

28. septembrī notika Miķeļdienas ballīte, 

kurā piedalījās pirmo četru klašu skolēni. Šogad bija 

jāuztaisa cepures un rotas lietas no dabas 

materiāliem. Tas bija kā mājas darbs. Ballītes laikā 

bija daudzas un dažādas atrakcijas. Pasākuma laikā 

bija cepuru un rotu demonstrācija. Žūrija izvēlējās 

labākos un labākie no katras klases tika apbalvoti. 

Un beigās bija arī neliela disenīte. 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

Skolotāju diena 

 Skolotāju diena notika 29. septembrī. Šajā 

dienā 9. klases skolniekiem ir jākļūst par skolotājiem.  

Par skolas direktori kļuva Megija Hipe. Par latviešu 

valodas skolotāju arī kļuva Megija. Mariuss Narvids 

– mācīja matemātiku, audzināja 8. klasi. Kristaps 

Dzērve – vizuālo mākslu, audzināja 7. klasi. Danielas 

Stirna – sportu, audzināja 3. un 4. klasi. Mareks 

Linde – krievu valodu, audzināja 5. un 6. klasi.  

 Kad stundas bija beigušās, notika svinīgā 

daļa, kurā katra klase bija sagatavojusi apsveikumu 

skolotājiem. Viņiem bija gan jāmin mīklas, gan 

jāraksta un, protams, jāsaņem ziedi. 

Tā bija lieliska iespēja devītajiem iepazīt 

skolotāja profesiju. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 



 

Projekts „Mana jūra - tīra jūra" 

 

Šī gada 14.septembrī mūsu skola tika aicināta 

piedalīties Rucavas novada pārrobežu projektā ,,Mana 

jūra - tīra jūra". Pasākums bija plānots pie jūras, bet viss 

notika Rucavas pamatskolā laika apstākļu dēļ. 

Pasākuma laikā mācījāmies šķirot atkritumus, 

uzzinājām, cik svarīga ir tīra jūra un pludmale. Tika 

izspēlētas dažādas interesantas vides spēles. Bija 

sarūpēta garšīga zupa pusdienām. Sākumā visiem bija 

jāsaiet zālē un jānodzied dziesma. Pēc tam katrai grupai 

bija lapa un bija jāiet pa posteņiem un jādara, kas tur ir 

prasīts. Tad visi sanāca atkal zālē, sadevās rokās un gāja 

līkločos pa zāli. Tas bija kā apskāviens mūsu jūrai. Pēc 

visa tā visi Sikšņu pamatskolas bērni un daži Rucavas 

bērni brauca uz Papi. Mēs nenobijāmies no lietus un 

stiprā vēja. Tur atkal visi sadevāmies rokās un gājām pa 

pludmali līkločos. Pēc tā visa braucām atpakaļ uz skolu 

un viss notika kā parasti. 

Gintāre Malakauska 

 

Ražas svētki  
 28. septembrī Sikšņu pamatskolā 

norisinājās Ražas svētki. Pasākums notika 1. - 4. 

klašu skolēniem. Skolēni bija sagatavojuši dažādas 

dabas veltes, no kurām tika izgatavotas dažādas 

lietas – kabacis sejas formā, izgrebti ķirbji utt. Vēl 

skolēni bija sagatavojuši interesantus tērpus. Tad nu 

mūzikas pavadījumā katra klase gāja apkārt zālei un 

demonstrēja savus tērpus, un žūrija lēma, kam ir 

interesantākais priekšnesums. Žūriju pārstāvēja: 

Gintāre Malakauska, Monta Amanda Mihailova un 

Megija Hipe. No katras klases tika atlasīti divi 

visinteresantākie tērpi. Pēc tērpu demonstrācijas 

notika dažādas aktivitātes: mīklu minēšana, visiem 

zināmā krēslu spēle - kur mūzikai skanot jāiet 

apkārt krēsliem, un kad mūzika apstājas - jāapsēžas, 

kā arī citas spēles. 

Pēc visām aktivitātēm notika apbalvošana, 

kurā apbalvoja visus, kuri piedalījās šajos svētkos, 

bet pēc apbalvošanas mazajiem notika disenīte… 

Megija Hipe 

 

Ekskursija uz Ventspili 

13.oktobrī bija brauciens uz Ventspili. Tajā 

piedalījās 1.-6. klases skolēni. Līdzi brauca skolotāja 

Valentīna Keirāne, Inta Inne un Sandra Malakauska. 

Mēs bijām Democentrā, kur mums pastāstīja par vidi un 

cik lielu piesārņojumu izveido ķīmiskās gāzes, ko 

cilvēki izmanto ikdienā, un tur bija arī radošās 

darbnīcas.  

Vēl mēs bijām uz planetāriju. Tur bija ļoti jautri 

un interesanti. Mēs ieguvām jaunas zināšanas par 

kosmosu un mēs redzējām nelielu multfilmu par to,  

kāpēc ziemeļpolā un dienvidpolā ir sešus mēnešus nakts 

un sešus mēnešus diena. Ekskursijas beigās iegājām 

veikalā. 

 Alekss Aleksandrs Robežnieks un Aurēlija 

Malakauska 

 



 

Dzejas dienas 
Dzejas dienā notika trešdienā, 11.oktobrī. 

Dzejas dienā bērniem skolā vajadzēja izdomāt 

savus dzejoļus. Tad skolas bērniem vajadzēja iejusties 

dzejnieku ādā. Šajā pasākumā piedalījās visi skolas bērni. 

Visiem ļoti labi izdevās dzejoļi, bija tik krāšņi un skaisti 

izstāstīti. Tas bija tik skaisti, klausīties sacerētos dzejoļos. 

Padarīja mūsu dienu krāšņāku un skaistāku. Man ļoti patīk 

šī dzejas diena. 

Eva Saulīte 

 

 

 

Šī diena 

Šī diena ir jauka 

Šajā diena daudz lietu vēl notiks 

Putni dziedās, saule spīdēs 

Un bērni spēlēsies. 

Bet pats svarīgākais ir prieks 

Lai mēs nebēdātos 

Un būtu priecīgi 

Un būtu laimīgi līdz mūža 

galam. 

Uldis Aldzers 

 

 

 

Skaistums 

Skaistumu var ieraudzīt 

cilvēkos 

Skaistumu var redzēt ikdienā 

Skaistums var būt vārdos 

Un skaistums var būt meža 

zvēros 

Skaistumu var ieraudzīt bērnā 

Skaistumu var redzēt zīmējumā 

Skaistums var būt saulē 

Skaistums var būt zilajās 

debesīs.  

Gvido Zuļģis 

 

 

Rudens 

Vasara jau galā, bet rudens jau 

vaļā. 

Pirmais septembris jau klāt  

Laiks uz skolu, 

Laiks uz zināšanu pusi! 

Pirmā stunda sākusies - 

Jaunas zināšanas jau klāt! 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

 

 

 

Šī diena  

Šī diena ir tik krāšņa! 

Šī diena ir cilvēku prieka diena. 

Šī diena ir gudrības diena. 

Šī diena ir laimes diena. 

Šī diena ir tik laba, 

Ka par visu man jāpasmaida.  

Beāte Alksne 

 

 

Lapas un vējš. 

Lapas krīt, krīt un krīt 

Visi bērni lapās krīt 

Sarkanas, zaļas, dzeltenas 

Iekrīt manā pagalmā 

Vējš šai pagalmā pūš 

Šajā vietā visas lapas pūš 

Aizpūš visiem mājas prom 

Kukainīšiem, dzīvniekiem 

Visi brēc, nīd un kliedz 

Ko tu, vēj, izdarij 

Mēs tak esam dzīvi vēl 

Nevajag jau vētru lielu 

Monta Amanda Mihailova 

 

 

Laiks 

Laiks – kur tas paliek? 

Laiks atnāk un aiziet, 

Kur viņš aiziet? 

Kas uz šo jautājumu var 

atbildēt? 

Vai kāds to var? 

Kas to zin, kur laiks paliek? 

Ļausim laikam iet, 

Ļausim laikam iet, kur viņam 

jāiet. 

Patrīcija Andrejeva 

 

 

Puķuzirnītis 

Puķzirnītis stiepjās, 

Ap māju stiepjās. 

Kas tur, kas tur, 

Tik krāšņi zied? 

Tas mazais puķuzirnītis,  

Kas ap māju vijās,  

Un maigi smaržo. 

Tāds arī esmu es. 

Mazs puķuzirnītis. 

Kurš vēl aug un mācās. 

Aurēlija Malakauska 

 

 

Skola 

Skolas, skolas piederumi, 

Kādi ir tie mīļākie? 

Pildspalvu atsperes 

Zīmuļu grafīti. 

Skolas, skolas spēles, 

Kādas ir tās labākās? 

Ķerītis un paslēpes, 

Futboliņš un hokejiņš. 

Skolas, skolas mācības,  

Kuras ir tās mīļākās? 

Tādas ir tikai retajam, 

Jo visas garlaicīgas. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 

Rudens 

Atnāca rudens – krāsainas 

lapas, 

Nokrita lapas, sažuva tās. 

Sagrāba lapas, izklīda tās. 

Izklīda tās, pazuda tās ... 

Viktorija Aldzere 

 



Rudens 

Ārā auksta rudens diena 

Sēžu es klasē viena 

Dzejas diena ir jau klāt 

Visi kopā ātri nāk. 

Ārā lapas pa gaisu lido. 

Autobuss uz skolu ripo. 

Draugus satiekam mēs te. 

Visiem jautri arī re. 

Šo gadu gaidījām mēs. 

Labi, kad vēl ir puķītes 

Skolotājas bieži smaida 

Visi jauno gadu gaida. 

Gintāre Malakauska 

 

Rudens 

Vasara jau galā, 

Bet rudens jau vaļā. 

Pirmais septembris klāt –  

Laiks uz skolu, 

Laiks uz zināšanu pusi! 

Pirmā stunda sākusies –  

Jaunas zināšanas jau klāt! 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

 

 

 

Lapainais rudens 

Ir pienācis rudens. 

Lapas ir tik brīnišķīgas: 

Sarkanas, dzeltenas, oranžas. 

Vai esi gatavs skolai? 

Nāc un pratīsi visu! 

Aurēlija Malakauska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu skolas akreditācija 
Oktobra pirmajā nedēļā mūsu skolā 

viesojās akreditācijas komisija, lai izvērtētu mūsu 

skolas darbu. Komisijā bija Jaunpils vidusskolas 

direktors Jānis Liepiņš, Saldus pamatskolas 

direktore Dace Balandīna un Teteles pamatskolas 

direktore Jeļena Žoide. 

Komisija apmeklēja 10 mācību stundas: 

latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, 

dabaszinībās un vizuālajā mākslā, tikās ar skolēnu 

līdzpārvaldi un vecākiem, iepazinās ar skolas 

telpām un apkārtni. 

Daudz jaunu iespaidu un citādāku pieredzi 

ieguva arī akreditācijas komisija, jo iepriekš viņi 

nebija saskārušies ar darbu apvienotajās klasēs. 

Noslēguma sarunā ar skolas administrāciju 

komisijas locekļi teica daudz atzinīgu vārdu par 

mūsu skolotāju vadītajām stundām, par enerģisko 

skolēnu līdzpārvaldi, par Skolas padomi, kas ir 

gatava cīnīties par savu bērnu skolu un tās 

pastāvēšanu. Komisija ļoti atzinīgi novērtēja skolas 

iekārtojumu un darba atmosfēru, skaisto skolas 

apkārtni. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī skolas 

direktorei par prasmīgu skolas darba vadīšanu, 

skolotāju kolektīva saliedēšanu. 

Komisija savu ziņojumu ir uzrakstījusi un 

tālāk nodos lēmuma pieņemšanai, kas notiks 

oktobra beigās. Gaidīsim lēmumu! 

Agrita Brizga, direktores vietniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervija ar mūzikas skolotāju Intu Šestilovsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai Jūs piekristu mazai intervijai? 

Pavisam īsai. 

Kādi bija Jūsu pirmie iespaidi, atbraucot uz 

Sikšņiem? 

Ļoti forši. Sakopta, maza vietiņa. 

Par ko Jūs gribējāt kļūt skolas laikā? 

Par dakteri. 

Kā Jūs esat iejutusies mūsu skolas kolektīvā? 

Ļoti labi. 

Kādas ir atšķirības strādājot mūzikas skolā un 

mazā lauku skolā? 

Milzīgi lielas. 

Kādu mūziku Jūs labprāt klausāties? 

Klausos dažādu mūziku, bet tai jābūt ļoti labā 

izpildījumā. 

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku? 

Vasarā strādāju dārzā, bet ziemā adu un tamborēju 

vai nodarbojos ar dažādiem rokdarbiem. 

Kāds ir Jūsu dzīves moto? 

Vienmēr darīt visu un vienmēr labu. 

Ko Jūs novēlētu mūsu skolas kolektīvam? 

Būt tikpat radošam un tik gaišiem pret citiem. 

Paldies par interviju. Lai Jums darbīgs un 

interesants šis mācību gads!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās 

pagājušā mācību gada akcijās, un mūs 

atbalstīja gan makulatūras vākšanā, gan 

izlietoto bateriju vākšanā un arī 

elektropreču vākšanā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visiem skolēniem, vecākiem, radiem, draugiem un pārējiem atbalstītājiem! 

 

Arī šajā mācību gadā esam nolēmuši piedalīties: 

 makulatūras vākšanā; 

 izlietoto bateriju vākšanā; 

 nolietoto elektropreču vākšanā. 

Arī šogad ceram uz Jūsu visu aktīvu līdzdalību šajos pasākumos.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembris 

Gvido Zuļģis 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

 

 

Oktobris 

Daniela Šokolaite 

Līga Beņuše 

Daniels Pičkurovs 

Mariuss Narvids 

 

 

 Redaktors – Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 Palīgi – Viktorija Aldzere, Gintāre Malakauska, Monta Amanda Mihailova, Megija 

Hipe, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Eva Saulīte, Kristians Zuļģis, Samanta 

Šternberga, Aurēlija Malakauska, Sanija Marta Mihailova. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet Aleksam 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  

 


