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Svētki atnāk un aiziet, 

Bet paliek prieks 

Par svecēm, egli un dāvanām, 

Par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, 

Dvēselei mācot būt baltai. 

Un tad nav svarīgi: 

Ir vai nav sniegs, 

Jo ceļš atvērts gaišākām domām. 

(M. Sviķe ) 

 

     Novēlu visiem Ziemassvētkos un 

jaunajā 2018.gadā nepazaudēt 

bērnu dienu cerību un sapņu 

piepildījuma sajūtu, saglabāt 

optimismu, daudz draugu, domāt 

labas un gaišas domas pat tad, ja 

dzīve liek šķēršļus, būt stipriem un 

virzīties uz savu sapņu un ieceru 

piepildījumu! 

Direktore 

 

Svētki klāt! 

Lai apņemšanās, 

saņemšanās un griba 

būt veiksmīgam ir 

katra skolēna 

darbības moto 

Jaunajā gadā! 

Lai katrs sabiedrības 

pateiktais Paldies priecē skolotāju sirdis!  

Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu audzināšanā nes 

rezultātus! Veselību, možu garu un sparu Jaunajā 

gadā! 

Novēl Skolas vecāku padome 

 

Gaišas domas, prieks un 

labestība, 

Lai pār slieksni Ziemassvētkos 

nāk, 

Un ne tikai saņemt mīlestību - 

Citiem dot to arī sirds lai māk! 

 

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN 

PANĀKUMIEM BAGĀTU JAUNO GADU! 

 

Skolēnu līdzpārvalde 
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Sikšņu pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem 
      

2017./2018.mācību gada sākums  Sikšņu pamatskolā aizritēja gatavojoties kārtējai skolas 

akreditācijai. Iepriekšējā skolas akreditācija ar ārējiem vērtētājiem – ekspertu komisiju norisinājās 

2005.gadā, bet 2011.gadā akreditācija notika bez ekspertu komisijas – iesniedzot skolas pašnovērtējuma 

ziņojumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā un akreditāciju veicot uz vietas dienestā.  Šī gada novembrī 

beidzas 2011.gadā izdoto akreditācijas lapu termiņš, tādēļ bija nepieciešama kārtējā iestādes un  izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes  novērtēšana. Šajā reizē, pamatojoties uz jaunajiem Ministru kabineta 

noteikumiem par izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu, vienlaicīgi notika arī skolas direktores profesionālās 

darbības izvērtēšana. Akreditācijas komisija 3 pieredzējušu ekspertu sastāvā skolā viesojās 2.un 3.oktobrī. 

Divās garās darba  dienās eksperti vēroja mācību stundas, runājās ar skolēniem un skolotājiem, tikās ar 

skolēnu līdzpārvaldi, skolas vecāku padomi, novada pārstāvi, skolas vadību. Tika veikta  visas skolas 

dokumentācijas pārbaude, e-klases un VIIS sistēmas ierakstu pārbaude, tika izvērtēta pedagogu izglītības 

atbilstība mācāmajam priekšmetam. Notika iepazīšanās ar skolas materiālo bāzi un apkārtni, tika veikta 

skolēnu, vecāku un skolotāju elektroniskā anketēšana. Saņemtajā ekspertu komisijas atzinumā no 17 

kritērijiem – 11 kritēriji novērtēti ar „labi”, bet 6 kritēriji ar „ļoti labi”. Septiņās jomās norādītas 33 iestādes 

un izglītības programmu īstenošanas stiprās puses,  norādīti arī 3 ieteikumi darba uzlabošanai  - par 

apzīmējuma „nv”  lietošanu informatīviem ierakstiem e-klasē, par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

pilnveidošanu vairāk izmantojot vērtējumus  ieskaitīts/neieskaitīts un dabaszinību kabineta aprīkojuma 

pilnveidošanu ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Balstoties uz ekspertu komisijas ziņojumu, Izglītības kvalitātes 

valsts dienests pieņēmis lēmumu par  Sikšņu pamatskolas kā iestādes akreditēšanu uz sešiem gadiem un 

īstenoto izglītības programmu akreditēšanu uz sešiem gadiem līdz 2023.gada 1.novembrim. Izglītības 

kvalitātes valsts dienests pieņēmis arī lēmumu par direktores atbilstību izglītības iestādes vadītāja amatam, 

novērtējot viņas darbību ar „teicami” kompetencēs „Darbinieku motivēšana un attīstīšana”, „Komandas 

vadīšana” un profesionālās kvalifikācijas kritērijā „Profesionālās zināšanas un prasmes”, savukārt  vērtējums 

„ļoti labi” saņemts kompetencēs „ Orientācija uz attīstību”, „Orientācija uz rezultātu sasniegšanu”, 

„Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana”, kritērijos „Mērķu un uzdevumu izpilde”, „Amata 

pienākumu izpilde”, „Izglītība”, „Profesionālā pieredze” , „Vispārējās zināšanas un prasmes’”. Esam ļoti  

gandarīti par paveikto un  varam turpināt jaunās paaudzes izglītošanas un audzināšanas darbu. Priecājamies, 

ka pieredzējuši izglītības jomas eksperti  saskatīja tik daudzas labas lietas mūsu skolā, ko reizēm paši ikdienā 

nesaskatām un nenovērtējam. Paldies skolēniem par koncentrēšanos un atbildību, paldies vecākiem par 

atsaucību, paldies pedagogiem par ieinteresētību. Paldies visiem tiem, kas velta labas un gaišas domas mūsu 

skolai! 

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska 

 

 



 

 

Mārtiņdienas atrakcijas 

Mums skolā bija Mārtiņdienas atrakcijas un tur 

piedalījās skolēni no 1. – 5.klasei, bet no 6. klases arī 

gāja piedalīties. Trīs komandām  6.klases bērni bija 

komandu kapteiņi: Jānis Aldzers, Krists Stirna, 

Viktorija Aldzere. Ceturtajai komandai kapteine bija 

Sanija Marta Mihailova no 5.klases. 

Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi. Bija 

jāšķiro pupiņas un pupiņām bija 4 krāsas. Mums bija 

jāplēš gara čūska no avīzes. Šajā konkursā vinnēja 

Sanijas komanda. Mums notikās arī „gaiļu cīņas”.  

Visstiprākie gaiļi bija Krista komandā. Tad mums 

pašās beigās bija jādzied ,,Kur tu teci” un jāspēlē līdzi 

ritms ar plastmasas glāzītē iebērtām pupām. Visiem 

sanāca interesanti. Beigās visi saņēma balvas. 

Viktorija Aldzere 

 

 

 
Mārtiņdienas tirgus 

 10.novembrī notika Mārtiņdienas tirgus, 

kurā piedalījās 19 skolēni. Bija 3 nominācijas, par 

kurām bija jābalso. ”Daudzveidīgākais 

piedāvājums”, ”Garšīgākā prece” un „Skaistākais 

noformējums”. Dāvisa Viktorija Lagzdiņa ieguva 2 

no 3 nominācijām, „Daudzveidīgākais 

piedāvājums” un „Garšīgākā prece”. Bet Patrīcija 

Andrejeva ieguva nomināciju „Skaistākais 

noformējums”. Roberts Alksnis bija izgatavojis 

pats savu pončiku šāvēju. Visaktīvāk tirgū tirgojās 

jaunāko klašu skolēni, bet vecāko klašu skolēni 

labprātāk iepirkās. Bija daudz dažādu garšīgu un 

skaisti noformētu ēdamlietu.  

Paldies visiem vecākiem, kuri palīdzēja 

gardumu gatavošanā. Ļoti garšīgs un bērniem 

piemērots piedāvājums tirgū bija skolas virtuves 

darbiniecēm. Viņu gatavotās karstmaizītes un 

kūciņas izpirka ātri. Gaidīsim nākamo tirdziņu!                                   

                                                                Patrīcija 

Andrejeva 

 

 

 

 

 

 



Latvijai 99 
Šī gada 18.novembrī Latvijai palika 99 gadi. Mēs 17.novembrī svinējām Latvijas dzimšanas dienu 

skolā. Tā kā no rīta spēcīgi lija lietus, tad nācās pamainīt pasākuma norisi. 

Pirmā daļa bija soļošana, kurā katra klase atrādīja, ko ir iemācījušies. Katrai klasei bija jāpadomā arī 

par vienotu noformējumu. Visas klases bija ļoti rūpīgi gatavojušās. 

Pēc soļošanas notika klases stunda, kuras 

laikā mums izsniedza Latvijas kontūras. Mēs šīs 

kontūras skaisti aplīmējām vai izkrāsojām un 

uzrakstījām novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. 

Otrajā daļā bija svinīgs pasākums skolas 

zālē. Katrai klasei bija jāsagatavo kāds 

priekšnesums Latvijai. Pēc tam bija jāskatās filmiņa 

par Latvijas karoga vēsturi un Latvijas valsts 

simboliem, bet 1. – 5. klasei bija jātaisa Latvijas 

karogu. Pasākumā tika sveikti arī skolotāji, kuri 

skolā ir nostrādājuši vairākus gadu desmitus. 

Apsveikumus saņēma pirmskolas skolotāja Rita 

Knube, kura skolā ir nostrādājusi 20 gadus. Mūsu skolas direktore saņēma apsveikumus par veiksmīgi 

nostrādātiem 30 gadiem.  

Pasākuma noslēgumā mēs aizdedzām svecītes, 

ielikām tās nokrāsotās burkās un gājām laukā, kur katrai 

klasei bija jātaisa savs burts. Burkas bija jākrāso Latvija 

karoga krāsā. Visas klases kopā salikām vārdu – Latvija. 

Laukā katram skolēnam bija jālasa viena tautas dziesma. 

Mums katru gadu ir noticis šis pasākums. Lai Latvijai 

saules mūžs! 

Monta Amanda Mihailova un Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 

 
Konkurss ”Skolas ziķeris” 

 
Konkurss notika no 30.10.2017 līdz 13.11.2017. Konkursu organizēja Skolas padome. Divas nedēļas 

skolēni varēja vērtēt savus skolas biedrus konkursā „Skolas ziķeris”. 
Bērniem bija izteikti līderi, bet skolotāji ar vienādu balss skaitu bija veseli 3. 
Latvijas dzimšanas dienas pasākumā mazas balviņas un diplomus saņēma skolēni un skolotāji šādās 

nominācijās: 
 ”Nopietnākais un klusākais skolēns” - Dāvis Hopovs; 
„Stilīgākais skolēns” - Rihards Brizga; 
„Pieklājīgākais un izpalīdzīgākais skolēns” - Rainers Keirāns; 
„Drosmīgākais skolēns” - Kristians Zuļģis; 
„Jautrākais un atraktīvākais skolēns” - Uldis Aldzers; 
„Foršākais skolotājs” - Sandra Malakauska, Daina Freiberga un Valentīna Keirāne. 
Apbalvošana notika 17. novembrī. 
 Aprīļa pēdējās 2 nedēļās(16.04.2018. - 30.04.2018.) būs vēlreiz šāds konkurss. Varam sākt vērot un 
vērtēt jau tagad... 

                                                                                           Skolas vecāku padome 
 



 

Izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkurss 

Visi jau būsiet ievērojuši, ka mūsu skolas gaiteņi un atpūtas stūrīši 

šajā mācību gadā ir papildināti ar ērtiem dīvāniņiem, atpūtas 

stūrīšiem un pufiem. Lielāko daļu no tiem mums bija iespēja 

iegādāties par izlietoto bateriju vākšanas konkursā un elektropreču 

vākšanas konkursā iegūtajām balvām.  

Tāpēc šogad atkal aicinām visus skolēnus un vecākus iesaistīties 

šajos konkursos.  

Makulatūras vākšanas konkurss risināsies līdz 12.martam. 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. Izmantojiet ziemas brīvdienas, lai satiktos ar vecvecākiem, radiem, draugiem un 

kaimiņiem. Pajautājiet, varbūt viņiem arī ir iekrājusies makulatūra, kuru viņi jums varētu atdot. Būsim visi 

aktīvi! Tikai visiem kopīgi darbojoties mēs nonāksim pie laba rezultāta.  

Vislabākie rezultāti mums pagājušajā mācību gadā bija izlietoto bateriju vākšanā. Bet šo uzvaru iegūt mums 

palīdzēja nedaudzi bērni ar saviem vecākiem. Šogad mēs arī vāksim baterijas. Konkurss norisināsies līdz 

28.februārim. Konkursa ietvaros drīkst vākt un pārstrādei nodot tikai izlietotas baterijas un akumulatorus, 

kas vairs nav derīgi lietošanā. Esiet aktīvi arī šajā konkursā!  Vāksim baterijas visi, jo tā mēs ierobežosim 

kaitīgu atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.  

Mēs gatavojamies piedalīties arī Liepājas RAS konkursā par nolietoto elektropreču vākšanu. Konkrēts 

konkursa termiņš vēl nav zināms, bet ja jums mājās šādas preces ir, tad pataupiet un atcerieties, ka 

pavasarī mēs noteikti šīs preces arī vāksim. 

Ceram uz jūsu aktīvu līdzdalību un atbalstu šajos konkursos!  

Agrita Brizga 
 

 
Basketbola sacensības zēniem 

 
            Tātad īsumā par zēnu basketbolu sacensībām. Sacensības 

notika 29.novembrī  Kalētu pamatskolas sporta zālē. Pavisam 

piedalījās 4.komandas: Bārta, Kalēti, Sikšņi un Vērgale. Sikšņu 

pamatskolas zēnu komanda ieguva godalgotu 1.vietu. Vērgales 

pamatskolas zēnu komanda ieguva 2.vietu. Kalētu pamatskolas 

zēnu komanda ieguva 3.vietu. Bārtas pamatskolas zēnu komanda 

ieguva 4.vietu. Sikšņu zēnu basketbola komandā spēlēja 8 zēni: 

Daniels Stirna, Kristaps Dzērve, Jānis Šteindals, Mariuss Narvids, 

Krists Stirna, Tomass Seļivānovs, Kristians Zuļģis, Emīls Tiļugs. 

Kristaps Dzērve 

 
 

 

 



BATERIJU KAITĪGĀ IETEKME 
 

Baterijas, kā zināms, satur smagos metālus un toksiskas vielas, kas, nonākot izgāztuvēs, nodara lielu 

kaitējumu apkārtējai videi un mūsu veselībai. Baterijas ir kļuvušas par neatņemamu mūsu dzīves 

sastāvdaļu. Mēs tās izmantojam ik dienas gan disku atskaņošanas iekārtās, gan pulksteņos, radioaparātos 

un fotoaparātos, pat rotaļlietās un daudzās citās ierīcēs, bez kurām dzīve šķiet neiedomājama. Tikai retais 

aizdomājas, kas notiek, kad vecās izmestās baterijas sāk sadalīties. Visbiežāk mēs tās izmetam tuvākajā 

atkritumu urnā (vai pat nometam zemē!), nemaz neiedomājoties par videi un, protams, arī mums pašiem 

radīto kaitējumu.  

Tieši tāpēc ir svarīgi ne tikai izmest izlietotās baterijas tām speciāli paredzētajās atkritumu urnās, 

bet arī izprast, kādu ļaunumu tās spēj nodarīt.  

Bateriju ražošanā izmanto dažādus metālus un to savienojumus, no kuriem zināmākie ir varš, niķelis, 

cinks, mangāns, nātrijs un kālijs. Savulaik to ražošanā plaši izmantoja arī svinu, kadmiju, dzīvsudrabu un to 

savienojumus – toksiskas un kancerogēnas vielas. Kancerogēnu iedarbība izjauc šūnu normālo augšanas 

gaitu, tādējādi radot labvēlīgu augsni vēža un citu audzēju šūnu attīstībai. Tā, piemēram, dzīvsudrabs, 

nokļūstot cilvēka organismā, cirkulē asinsrites sistēmā, sadalās pa visu ķermeni un nogulsnējas nierēs, 

aknās un smadzeņu apvalkā. Savukārt svins var izraisīt pat anēmiju. Taču visbīstamākais no visiem iepriekš 

minētajiem metāliem cilvēka veselībai ir kadmijs, kurš uzkrājas nierēs, matos un kaulaudos. Jaunāko 

bateriju ražošanā izmanto arī tādus retos metālus kā titānu, litiju, rubīdiju, lantānu un citus.  

Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi nepieļaut baterijās esošo bīstamo vielu nonākšanu vidē – ūdeņos, augsnē, 

dzīvniekos un beigu beigās arī pārtikā. Saindēšanās ar smagajiem metāliem cilvēkiem, kuru darbs nav tieši 

saistīts ar šo vielu profesionālu izmantošanu, parasti nenotiek vienā dienā. Taču, šiem metāliem un to 

savienojumiem nokļūstot vidē, tie pamazām var uzkrāties arī cilvēka organismā, izraisot nopietnas 

saslimšanas, ļaundabīgos audzējus ieskaitot. 

 

 
Meiteņu basketbola sacensības 

 
Šī gada 7.decembrī Kalētos notika meiteņu sacensības basketbolā. Šogad meiteņu basketbolā bija 

pieteiktas 5 komandas, bet ieradās tikai četras: Bārta, Kalēti, Sikšņi un Rucava. Mūsu skolas meitenes šogad 

izcīnīja 2.vietu, Rucava 1.vietu, 3.vietu Kalēti un 4.vietu Bārta. Mūsu skolu šogad pārstāvēja: Megija Hipe, 

Eva Saulīte, Monta Amanda Mihailova, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Patrīcija Andrejeva, Samanta Šternberga, 

Gintāre Malakauska, Viktorija Aldzere. 

Gintāre Malakauska 
 
 
 



 

Draudzības pasākums Kalētos 
24.novembrī  Sikšņu pamatskolas pašpārvalde ar saviem atbalstītājiem brauca uz Kalētiem. Pasākumā tur 

piedalījās Sikšņu, Bārtas un Kalētu skolas. Sikšņu skolas komandā bija Kristaps, Megija, Alekss, Patrīcija un 

Dāvisa. 

Pasākums iesākās ar konkursu starp skolu komandām. 1.uzdevums 

bija iepazīstināt ar sevi: kā sauc un kas katram patīk. 2.uzdevumā 

bija jāizdomā un jāuzraksta uzdevums pretinieka komandai. Tā kā 

latviešu parunā ir teikts „Kas otram bedri rok, pats iekrīt”, tad 

pretiniekam izdomātais uzdevums bija jāveic pašam. 3.uzdevums 

bija, uzģērbjot cimdus, 10 sekunžu laikā atvērt aizlīmētu dāvanu 

kasti. Dāvanu kaste bija ļoti rūpīgi aizlīmēta un iesaiņota daudzās 

kārtās, bet iekšā bija konfektes. Dāvanu atvērt izdevās mūsu 

Kristapam. Kristaps ar iegūtajām konfektēm pacienāja visus. 

4.uzdevums bija pēc dotās kartes atrast un nofotografēt kādu noteiktu vietu Kalētu skolā. Ar šo uzdevumu 

mūsu komandai gāja visgrūtāk.  

Kad konkurss beidzās un saņēmām balvas, tad sākās pasākuma otrā daļa – diskotēka. Sākumā dejotāju bija 

maz, bet vēlāk visi iekustējās un turpinājās jautras dejas līdz mājās braukšanai. Pasākuma laikā ieguvām arī 

jaunus draugus. 

Elvis Šternbergs 
 

Luksoforiņš 
 

CSDD mūs uzaicināja uz pasākumu Grobiņā par drošību uz ceļa. 

Mēs gaidījām autobusu, bet viņš kavējās. Mans tētis ātri atbrauca un aizveda mūs uz CSDD 

pasākumu. (R. Alksnis) 

Pasākumā bija jāiziet četras stacijas. Katrā 

stacijā uzdevumu izstāstīja Luksoforiņš. Pirmajā 

stacijā bija jāatmin krustvārdu mīkla par ceļu 

satiksmes noteikumiem. Šo uzdevumu mēs ļoti ātri 

izpildījām. Otrajā stacijā mūs nomērīja un noteica, 

vai mums braucot transportlīdzeklī jāsēž bērnu 

sēdeklītī vai uz paliknīša. Izrādās, ka visiem 1. - 

4.klases skolēniem braucot ar mašīnu ir nepieciešams 

paliknītis vai bērnu sēdeklītis. (R. Keirāns) 

Trešājā stacijā mums bija jāatpazīst, kāda ir 

autobusa un tramvaja pieturas zīme. (S. Gerkena) 

Ceturtajā stacijā stellējām puzli ar krustojuma 

attēlu. (L. Beņuše) 

Katrā stacijā visiem bērniem iedeva balvas.  

Man šis pasākuma ļoti patika. Es vēlreiz gribētu apmeklēt šādus pasākumus. (I. Aldzere) 

 

Skolēnu domas apkopoja skolotāja Valentīna Keirāne 

 

 



Karjeras pasākums LVT 
13.decembrī 7. – 9.klašu skolēni piedalījās karjeras pasākumā 

Liepājas Valsts tehnikumā. Uzzinājām par dažādām profesijām 

mūsu nākotnei. Mums stāstīja par skolu, stipendiju, izrādīja 

kopmītnes. Kopmītnes ir ļoti labi iekārtotas un modernas.  

LVT mācās 1200 skolēni. Mums stāstīja par galdniekiem, 

mehāniķiem, datoriķiem, šuvējiem, pavāriem utt. Mums 

parādīja dažādas moderni aprīkotas darbnīcas, kurās skolēni 

apgūst profesijas.  

Mums ļoti patika tas, ko mums stāstīja un rādīja. Mēs labi 

pavadījām laiku.  

Tagad mēs vismaz zināsim, ko mēs vēlamies darīt pēc 9.klases. 

Līga Aldzere, Karīna Seļivānova 

 

 

Pagasta egles iedegšana 

 

2017. gada 6.decembrī pie pagasta 

pārvaldes notika egles iedegšana, kas 

sākās 15:00 un beidzās 16:00. 

Bērniem bija dažādas atrakcijas. 

Pirmajā atrakcijā varēja uztaisīt mazus 

rūķīšus. Otrajā varēja uz koka 

iededzināt dažādus ornamentus. Pēc 

tam, kad visi bija uztaisījuši, tad 

varēja tos iekarināt eglītē. Kad bija 

iekarinājuši rotājumus eglītē,  tad gāja 

un cepa un dekorēja piparkūkas. 

Pasākums bija ļoti foršs. 

 Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 

Kalētu mūzikas skolas audzēkņi brauc uz Bārtu un 

Sikšņiem 

Šī gada 14. decembrī Kalētu mūzikas skolas audzēkņi no paša rīta 

jau gatavojās diviem koncertiem. 

Pirmais koncerts norisinājās Bārtā. Tas ilga apmēram 45 minūtes. 

Pulksten 09:15 sākās mēģinājums un 10:00 sākās koncerts. 

Uzstājās obojisti, ģitāristi, sitēji un visāda veida dziedātāji: vokālais 

ansamblis, ansamblis un koris. Pēc koncerta visiem audzēkņiem 

bija pusdienas – rasols, bulciņas, dzēriens un daudz, daudz 

konfektes! 

Pēc pusdienām braucām uz Sikšņiem! Sikšņos 12:00 sākās 

mēģinājums. Un 13:00 sākās koncerts. Uzstājās gandrīz tie paši, 

kuri Bārtā, tikai daži nepiedalījās un viņu vietā ielika mani. Koncerts 

ilga apmēram 45 minūtes. Pēc koncerta arī Sikšņos bija ko garšīgu 

uzēst – kliņģeris un konfektes. 

Kalētu mūzikas skolas audzēkņi sniedz Ziemassvētku ieskaņas 

koncertu jau vairākus gadus. Koncertā uzstājās arī mūsu skolas 

audzēkņi, kuri mācās mūzikas skolā. Akordeonu spēlēja Beāte 

Alksne un Daniels Pičkurovs, klavieres – Rainers Keirāns, oboju – 

Patrīcija Andrejeva, bet es spēlēju ģitāru. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 



Mācību darba rezultāti 1.semestrī 

 

Beidzot ārā ir parādījies pirmais sniegs, bet gaisā virmo eglīšu un piparkūku smarža. 

Tas liecina, ka tuvojas Ziemassvētku laiks un ilgi gaidītais ziemas brīvlaiks. Esam cītīgi 

mācījušies pirmajā mācību pusgadā un piedalījušies dažādos pasākumos. Kā katru gadu 

1.semestra noslēgumā esam apkopojuši mācību darba rezultātus. 

Liecības ar labām un teicamām atzīmēm (7, 8, 9, 10 balles) saņems un eglītē svecītes 

aizdedzinās 14 skolēni: Evelīna Glužģe, Daniela Šokolaite, Monta Teļdruva, Roberts 

Alksnis, Rainers Keirāns, Daniels Pičkurovs, Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna,  Beāte 

Alksne, Sonata Malakauska, Uldis Aldzers, Patrīcija Andrejeva, Monta Amanda Mihailova, 

Emīls Kristiāns Tiļugs.  

Apkopoti ir arī „Labākās liecības konkursa” rezultāti. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību 

gada rezultātiem, vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir Marekam Lindem – 0.5, otrā vieta 

ir Jānim Šteindalam – ar pieaugumu par 0.438 ballēm, bet trešā vieta ir Kristianam Zuļģim ar 

pieaugumu – 0.404. Vislielākais vidējais pieaugums šogad ir 9.klasei – 0.104. 

Savukārt visaugstākā vidējā atzīme ir Montai Amandai Mihailovai – 8.2. Otrā vietā ir 

Emīls Kristiāns Tiļugs – 8.188. Bet trešajā vietā palika Patrīcija Andrejeva ar vidējo atzīmi 

8.182. Klašu konkursā visaugstākā vidējā atzīme bija 5.klasei – 7.061. 

Vēlam visiem brīvdienās labi atpūsties, nosvinēt svētkus ģimenes lokā. Un jaunajā 

mācību pusgadā sasniegt vēl labākus rezultātus mācībās. 

Direktores vietniece Agrita Brizga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Selīna Gerkena 

Rainers Keirāns 

Jānis Aldzers 

Dāvis Hopovs 

Krists Stirna 

Emīls Kristiāns Tiļugs 

 

 

 
Beāte Alksne 

Jānis Ķuda 

Aurēlija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

Rihards Bertrams Brizga 

Kristaps Norberts Dzērve 

Daniels Stirna 

Jānis Šteindals 

 

 
 Redaktors – Alekss Aleksandrs Robežnieks 

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

Hipe, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Patrīcija Andrejeva,  Elvis Šternbergs, Kristaps 

Norberts Dzērve. 

 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  

 


