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Zēnu diena 

26.janvārī mūsu skolā notika 

tradicionālais Zēnu dienas pasākums. Pie mums 

ciemojās skolēni no Kalētu pamatskolas, Bārtas 

pamatskolas un Rucavas pamatskolas. 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 

šogad nelikām zēniem veikt dažādus 

uzdevumus, bet pasākuma pirmajā daļā 

noorganizējām florbola sacensības starp skolām. 

Draudzības spēles tiesāja sporta skolotājs Vaclovs Malakausks, bet viņam palīdzēja Arturs, kurš sēdēja 

pie tablo. 

Draudzības spēļu starpbrīžos uzstājās visu skolu 

karsējmeiteņu komandas. Visas komandas bija labi 

sagatavojušās un padomājušas par noformējumu. Mums 

ļoti patika visi priekšnesumi.  

Visu skolu florbola komandas spēlēja ar lielu 

cīņas sparu. Katram jau gribas uzvarēt un iegūt ceļojošo 

kausu. Vislabāk veicās un kausu ieguva Sikšņu 

pamatskolas komanda. Otro vietu neatlaidīgā cīņā ieguva 

Bārtas pamatskolas komanda, bet trešo vietu izcīnīja 

Rucavas pamatskola. Šoreiz tik labi nepaveicās Kalētu pamatskolas komandai. Šīs draudzības spēles bija 

labs treniņš pirms starpnovadu florbola sacensībām.  

Pēc tam sekoja diskotēka, kuru vadīja DJ Raitis. Visi varēja padejot un iepazīties ar jauniem 

draugiem. 

Gaidīsim visus atkal nākamgad uz Zēnu dienas pasākumu! 

Kristians Zuļģis 

 

 

 

 

 



 

Sociālie tīkli 

Mūsdienās bērni un jaunieši savā telefonā vienlaicīgi lieto vairākas sociālās platformas, kurās sazinās 

viens ar otru, publicē un apmainās ar fotogrāfijām, video un informāciju. 

 

Kā sociālie tīkli var ietekmēt bērna/jaunieša ikdienu? 

 Mainās uzvedība, dzīves vērtības, dzīvesveids, intereses, attieksme pret dažādām lietām un 

jautājumiem. 

 Sociālie tīkli bieži ietekmē to, ko bērns/jaunietis ģērbs, ēdīs, dzers, ko pirks, par ko 

interesēsies, kādu mūziku klausīsies, ko skatīsies, ko lasīs, kā pavadīs brīvo laiku u.tml. 

 Pārāk liela aizrautība ar sociālajiem tīkliem var novest pie atkarības, kas bērnam/jaunietim 

traucē, ne tikai pildīt ikdienas pienākumus – mācības, nodarbības, pulciņi, mājas darbi utt., bet arī veltīt 

pietiekami daudz laika miegam. 

 Virtuālā vide bērnam/jaunietim var kļūt svarīgāka par reālo dzīvi un tur notiekošo - ģimene 

kļūst mazsvarīga, un bērns/jaunietis sāk izvairīties kontaktēties klātienē, jo pieradis visus jautājumus risināt 

virtuālajā vidē. 

 

 

 

 

Bērni bieži nezina vai vienkārši ignorē platformu izstrādātāju noteikto vecuma slieksni to 

lietošanai. Lielākā daļa sociālo tīklu platformas paredzētas bērniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu. 

Tāpēc pastāv vairāki riski un apdraudējumi, par kuriem bērni būtu jāinformē un jāizglīto. Esam apkopojuši 

galvenos riskus par sešiem no populārākajiem sociālajiem tīkliem, kurus bērni lieto Latvijā. 

  



 

 

Galvenie riski, ar kuriem saskaras bērni sociālajos tīklos: 

 Pārāk privātu bilžu, video un personiskas informācijas publicēšana ar atrašanās vietas atzīmēm; 

 Saziņa ar nepazīstamām personām; 

 Viltus konti, kuru mērķis maldināt, manipulēt ar lietotājiem vai veikt kādas ļaunprātīgas darbības; 

 Sekstings un kailfoto izspiešana; 

 Nelegāla, kaitīga (bērniem nepiemērota) satura pieejamība un izplatīšana; 

 Aizvainojoši komentāri – izsmiešana, ņirgāšanās, negatīvi komentāri; 

 Viltus ziņu pieejamība un to izplatīšana; 

 Slēgtās domubiedru grupas, kurās notiek negatīva rakstura sarakste un mudināšana uz negatīvu 

rīcību; 

 Ķēdes vēstules ar uzdevumiem un to izplatīšana; 

 Finanšu krāpniecība (scam); 

 Vīrusi un ļaunprogrammatūra (malware). 

Lietojot sociālos tīklus, bērnam/jaunietim jāņem vērā, ka: 

 Internetā ievietots saturs nav izdzēšams pavisam un uz visiem laikiem; 

 Tevi var nofotografēt, nofilmēt, ierakstīt un to ievietot internetā, atzīmējot Tevi vai Tev pat to 

nezinot; 

 Tevi vērtēs citi interneta lietotāji; 

 Visu, ko grasies publicēt internetā, redzēs tavi vecāki, skolotāji, draugi, paziņas, to, iespējams, 

parādīs TV vai citos medijos,   

 Visus tavus foto varēs nokopēt citas personas, lai izmantotu dažādiem mērķiem. 

 

Pārpublicēts no www.drossinternets.lv 

 

 

 



 

 

Valentīndiena mazajiem 

 

Šī gada 14.februārī mūsu skolā notika Valentīndiena. 

Kā jau katru gadu pasākuma pirmajā daļā  tika rīkotas 

atrakcijas.  

Pirmā atrakcija bija muzikālie krēsli. Muzikālajos 

krēslos uzvarēja Sonata Malakauska, Daniels Pičkurovs un 

Aurēlija Malakauska.  

Nākamā bija dejošana uz avīzes. Tur uzvarēja Selīna 

Gerkena un Jānis Aldzers.  

Pēc tam zēniem vajadzēja izvēlēties sev pāri. Viņiem tika dots laiks sagatavot deju, ko parādīt 

pārējiem. Visu beigās noteica skaistākā deja. Skaistāko deju 

nodejoja un par   šī gada „Valentīns” un „Valentīna”  kļuva 

Dāvis Hopovs un Evelīna Glužģe.  

Pēc tam visiem bija iespēja padejot. Dejošana īpaši 

nevedās, jo daudziem nepatika piedāvātā mūzika. Cerēsim, 

ka nākošgad šis pasākums izdosies labāk. 

Gintāre Malakauska 

 

 

 

 

Keramikas nodarbības Rucavā 
 

9.februārī mēs – mazo klašu skolēni -  braucām uz keramikas nodarbībām Rucavā. Nodarbību mums 

vadīja skolotāja Vineta Trumpeniece. 

Mēs no māla izgatavojām visādas kompozīcijas. Mēs iepazināmies ar visu aprīkojumu, kas 

izmantojams darbā ar mālu. 

Mums ļoti patika šī nodarbība. Mēs labprāt vēlreiz dotos uz šādu nodarbību. 

Skolas direktore mums pastāstīja, ka šādas nodarbības notiks reizi mēnesī. Skolas autobuss mūs 

aizvedīs un atvedīs. Nākamā nodarbība būs 23. martā. 

Uldis Aldzers 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Karjeras diena Liepājā 

Pirmdien, 22. janvārī,7.-9. klase brauca mācību ekskursijā uz Liepāju. 

Vispirms braucam uz NVA pie karjeras konsultanta. Tur mēs pildījām anketas, apkopojām rezultātus 

un noskaidrojām, kādas jomas mums ir piemērotas, kādas profesijas mums izvēlēties. Tur palīdzēja saprast, 

kādu profesiju mēs gribētu mācīties nākotnē. Katram iedeva anketu un to vajadzēja izpildīt. Pēc izpildīšanas 

varēja redzēt, par ko tev būtu vislabāk mācīties. 

            Otrā vietā mēs aizbraucām uz 

uzņēmumu AE Partner. Varējām sajust, ka esam 

tur laipni gaidīti. Tur stāstīja  par uzņēmumu, 

iepazīstināja ar drošības noteikumiem ekskursijas 

laikā. Viņi mums izrādīja visu uzņēmumu. Bija 

ļoti interesanti. Šajā uzņēmumā strādā arī vairāki 

mūsu skolas absolventi. Uzņēmuma darbinieki 

strādā ļoti labos apstākļos, viņiem tiek 

nodrošinātas brīvpusdienas un visādas citas 

priekšrocības. Varēja just, ka uzņēmums ļoti 

rūpējas par saviem darbiniekiem. Darbiniekiem 

tikai cītīgi jāstrādā un jābūt gataviem visu laiku mācīties. 

             Trešajā vietā bijām Liepājas 6. vidusskolā. Kaut gan šo skolu remontē, mēs nevarējām 

apskatīt, bet mums tik un tā pastāstīja par šo skolu. Sākumā mēs ar planšetdatoriem izpildījam testiņu pa 6. 

Vidusskolu un Liepāju. Pēc tam līdzpārvaldes meitenes stāstīja par šīs skolas pasākumiem. Man ļoti patika 

tas pasākums, kad Latvijas dzimšanas 

dienā katrai klasei ir jāuzcep torte. Tas 

būtu ļoti garšīgi! 

              Ceturtajā vietā bijām 

Nīcas vidusskolas muzejā. Kur muzeja 

izstādes galvenā tēma bija Latvijai 100.  

Man patīk braukt pa citām skolām. Būtu 

jauki, ja būtu vēl šādas ekskursijas. 

                                                                                                  

Monta Amanda  Mihailova 

 



 

Mācību ekskursija uz Ventspili 

 

2018. gada 23. februārī, 3.– 9. klašu skolēni devās  mācību ekskursijā uz Ventspili.  

Sākumā mēs apmeklējām „Kurzemes 

Democentru”, kur bija ļoti interesanti. Sākumā 

mums bija nodarbība par siltināšanu „Kā 

siltums nonāk līdz mūsu mājām”, kur varējām 

praktiski veikt dažādus uzdevumus un veikt 

dažādus mērījumus. 

Pirmajā stāvā bija apskatāma 

ekspozīcija par klimata pārmaiņām. Mēs 

varējām virtuāli palaist savu raķeti kosmosā, uzvilkt virtuālas brilles un sajusties tā, it kā 

lidotu. Tad varēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par dabu. Varējām spēlēt dažādas 

interaktīvas spēles, praktiski darboties ar dažādiem eksponātiem. Katrs varēja izveidot un 

izdrukāt „Zaļo avīzi” ar savu bildi.  

Pēc tam mēs devāmies uz rakstnieka 

Herberta Dorbes muzeju „Senču putekļi”, 

kur mums pastāstīja daudz ko interesantu par 

rakstnieka dzīvi un sarakstītajām grāmatām. 

Muzeja gide mums arī nolasīja vairākus 

darbus ventiņu izloksnē. 

Vēlāk mēs devāmies uz Planetāriju 

Ventspils Jaunrades namā. Tur mēs iegājām 

tādā kā kino zālē, apgūlāmies mīkstos krēslos, un tad mums virs galvas rādīja filmas par 

kosmosu un par lidmašīnām.  

Šī bija ļoti interesanta ekskursija, kurā uzzinājām daudz ko jaunu. 

 

Kristaps Norberts Dzērve, Megija Hipe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zinātnes diena 

Mūsu skolā ciemojās “Zinoo centrs” no 

Liepājas. Mums lika sadalīties trijās komandās, un tad 

mēs gājām veikt visādus uzdevumus. Pirmais bija tāds, 

mums bija jāgriež no lapas āra visādas zemes un pēc 

tam bija jāsalīmē, cik katra zeme ir tālu no Saules, un 

arī bija jāatbild uz dažiem jautājumiem un kad kājām 

prom mums iedeva lapiņas ar jautājumiem, uz kuriem 

bija jāatbild.  

Otrais bija tāds. Mums bija jātaisa raķetes, kuras 

pēc tam varēja lidināt laukā, pēc tam gājām laukā un lidinājām savas taisītās raķetes.  

Trešajā mēs skatījāmies filmiņas, kuras bijā gan interesantas, gan mainīgas, pēc tam mēs taisījām 

paši savu filmiņu un arī savu griežamo ratu.  

Pēc tam bija noslēgums, kurā rādīja 

eksperimentus, un bija vajadzīgs viens cilvēks no 

zāles priekš eksperimenta un izvēlējās Uldi 

Aldzeri. Tad beigās teica uzvarētājus, kuri varēja 

laimēt biļetes uz “Zinoo centru” par velti un tās 

laimēja 3. klases skolēns Daniels Pičkurovs un 

no 7. klases Monta Amanda Mihailova. 

Viktorija Aldzere 

 

 

 

Uzdevumi.lv 

Uzdevumi.lv - izglītības portāls, kurā iespējams trenēties skolas mācību 

tēmās, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem. 

Izglītības portāls Uzdevumi.lv darbojas kopš 2009. gada un piedāvā 

lielāko skolas mācību vielas un teorijas datubāzi Latvijā. Portāla satura izstrādē 

atbilstoši Latvijas izglītības standartiem ir piedalījušies vairāk nekā 30 dažādu 

mācību priekšmetu skolotāji, turklāt Virtuālās skolas saturs nepārtraukti tiek atjaunots un papildināts. 

Šā gada martā arī mūsu skolas skolotāji un skolēni izmēģina savā darbā šo portālu, jo šeit var gan 

mācīties, gan pildīt pārbaudes darbus un mājas darbus. Ja mums iepatiksies darbošanās šajā portālā, tad arī 

turpmāk to izmantosim savā darbā. 

Agrita Brizga 

 

 



Sveicam Dzimšanas dienā janvāra, februāra un marta jubilārus! 

 

 Janvāris: 

Donata Malakauska 

Inta Aldzere  

Roberts kļava 

Eva Saulīte 

Sk. Dace Virdziniece 

Sk. Līga Jaunzeme  
 

Februāris: 

Patrīcija Andrejeva 

Samanta Šternberga 

Ervīns Tenne 

Megija Hipe 

Sk. Agrita Brizga 

 

 

 Marts:  

Sonata Malakauska 

Karīna Gerkena 

Sanija Marta Mihailova 

Kristians Zuļģis 

 

 

 

Sveicam visus ar veiksmīgi noslēgtu kārtējo darba cēlienu un 

pavasara brīvdienu iestāšanos! 

 

Gaidām visus skolā 19.martā!  

  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  

 


