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Mācību gads ir noslēdzies 
Šogad kā nevienu gadu visu maija mēnesi mūs ir lutinājusi silta saulīte. Tik jaukā laikā 

nemaz nebija tik viegli pievērsties mācībām, tomēr kopīgiem spēkiem mums izdevās mācību 
gadu veiksmīgi noslēgt. 

Skolēna galvenais darbs ir labi mācīties. Mums ir liels prieks par skolēniem, kuri mācās 
tikai uz 7, 8, 9 un 10 ballēm. Tādu mums ir trīspadsmit: 1.klasē – Evelīna Glužģe un Daniela 
Šokolaite; 2.klasē – Roberts Alksnis un Rainers Keirāns; 3.klasē – Kellija Līga Ķezēna, 
Roberts Kļava, Daniels Pičkurovs, Sonata Malakauska, Beāte Alksne; 4.klasē – Uldis Aldzers; 
5.klasē – Patrīcija Andrejeva; 7.klasē – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Monta Amanda Mihailova. 
Ir arī vairāki skolēni, kuriem ir tikai viens vai divi sešinieki. Tiem vēl nedaudz savas sekmes ir 
jāuzlabo. 

Esam apkopojuši rezultātus arī „Labākās liecības konkursā”. Rēķinot pa klasēm, 
visaugstākā vidējā atzīme ir 5.klasei (7,242 balles). Šajā mācību gadā visaugstāko vidējo 
atzīmi ir nopelnījuši: 

1.vieta – Monta Amanda Mihailova (8,4 balles); 

2.vieta – Patrīcija Andrejeva (8,3 balles); 

3.vieta – Emīls Kristiāns Tiļugs (8 balles). 

Salīdzinot rezultātus ar 1.semestri, vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir 5.klasei 
(0,182 balles). Individuālajā konkursā vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir: 

1.vieta – Eva Saulīte (0,467 balles); 
2.vieta – Kristians Baikovskis (0,455 balles); 
3.vieta – Gintāre Malakauska (0,4 balles). 
Apsveicam uzvarētājus! Vēlam visiem vasarā labi atpūsties un uzkrāt spēkus 

nākamajam mācību gadam! Lai visiem skolēniem, skolotājiem tehniskajiem darbiniekiem un 
vecākiem saulaina, silta un piedzīvojumiem bagāta vasara! Tiksimies septembrī! 

Agrita Brizga, Sikšņu pamatskolas direktores vietniece 
 
 

 

Atrodiet laiku draudzībai – tas ir ceļš uz laimi!  

Atrodiet laiku sapņiem – tie atklās jums zvaigznes! 

Atrodiet laiku smiekliem- tie ir dvēseles mūzika! 

Paldies par kopā pavadīto mācību gadu! Lai vasara 

atnes patīkamu atpūtu, interesantus un aizraujošus 

notikumus, lai izdodas piepildīt kādu sapni un uzkrāt 

spēkus nākošajam mācību gadam! 

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska 

 



Karjeras pasākums Rucavā. 

 Šī gada 26.aprīlī, 7. - 8. klasei tika organizēta karjeras projekta nodarbība ‘’Manas 

uzņēmējspējas’’. Pasākums notika Rucavas pamatskolā un to vadīja Mārtiņš Geida. Mums 

stāstīja par drosmi, izturību, kā nebaidīties. Lektors mums stāstīja par saviem skolniekiem un 

minēja savu pieredzi. Viņš mums stāstīja ļoti interesanti un laiks ar  Mārtiņu Geidu pagāja ļoti 

interesanti. 

Man ļoti patika šī nodarbība. Es vēlētos vēlreiz šādu nodarbību ar Mārtiņu Geidu. 

Gintāre Malakauska 

 

 
Zinoo Liepājā 

 Ceturtdien, 26.aprīlī, plkst.11.55 skolēni 
no 6. - 9.klasei devās uz mācību vizīti Liepājā. 
Mēs apmeklējām Zinātnes centru.  
 Mūs sadalīja grupās pa četri. Vispirms 
bija neliela prezentācija, tad vajadzēja veikt 
praktiskus uzdevumus. Mums bija iedota 
noteikta naudas summa, lai nopirktu visu 
vajadzīgo un uzbūvētu māju, kas iztur plūdus. 
Komandu darbs tika vērtēts trīs jomās: mājas 
izturība pret mitrumu, mājas dizains un 
komandas darbs. Pēc noteikta laika katra 
komanda prezentēja savu veikumu. Zinātnes 
centra darbiniece viņu veikumu novērtēja 
punktos. Vislabāk uzdevumu izdevās veikt 
komandai, kurā bija Mareks Linde, Kristaps 

Norberts Dzērve, Daniels Stirna un Megija Hipe. Tas bija ļoti interesanti! 
 Pēc tam mēs gājām uz divām telpām, kur bija daudzas atjautīgas ierīces, ar kurām 
varēja darboties. Tur bija skelets, 
kuram varēja izņemt un salikt atpakaļ 
orgānus. Man ļoti patika, ka vienā 
kastē, kura bija vienu kubikmetru 
liela, bija jāsalien daudz skolēniem. 
Mēs ielīdām desmit. Tas bija ļoti 
jautri! 
  
Es vēlētos vēl šādas ekskursijas. 
Mums skolā arī bija Zinoo centrs. Tas 
bija vēl interesantāk! 

Monta Amanda Mihailova 

 

 

 

 

 

  



 

Lieldienas 

29.aprīlī mūsu skolā norisinājās Lieldienu pasākums. Šajās Lieldienās no sākuma bija 
ievada vārdi no skolotājas Agritas. Vēlāk bija 
jādodas uz radošajām darbnīcām, kuras vadīja 
skolotājas: Agrita Brizga, Valentīna Keirāne un 
Inta Inne. Pie skolotājas Valentīnas bija 
jāaizpilda krustvārdu mīkla divas lapaspuses un 
vēl bija jāizkrāso zīmējumi. Pie skolotājas 
Agritas bija jāmin mīklas. Pie skolotājas Intas 
bija jāizkrāso zīmējums, jāuzlīmē uz iesmiņu un 
jāapsien lentīte.  

Vēlāk mēs devāmies uz skolas aktu zāli 
un ripinājām olas. Katras klases skolnieki 
ripināja savas olas, ko paši bija sagatavojoši un 
nokrāsojuši. No katras klases labākais ripinātājs 
ieguva balvu. Katrs skolnieks ieguva konfekti un 
klases skolnieks, kurš aizripināja olu vistālāk ieguva gan konfekti, gan apelsīnu. Pēc tam vēl bija 
olu kaujas. Tās notika tik ilgi, kamēr visas olas bija sasistas. 

Patrīcija Andrejeva 
 

 

Talka 

 21.aprīlī notika talka. Katra klase kopa izvēlēto 

vietu. 

 1. - 4. klase gāja kopt Brūnu birzi. Viņi grāba 

vecās lapas un slaucīja estrādi un skatuvi. Tagad 

Brūnu birzs būs sagatavota vasaras sezonas 

pasākumiem.  

 5.-6. klase sakopa skolas teritoriju pie dīķa, 

pagalmu un rotaļlaukumu. Visas vecās lapas un gružus 

aizveda uz ugunskura vietu, lai sadedzinātu. 

  7.-8. klase apbraukāja pagasta teritoriju, lai 

sakoptu kapu un piemiņas vietas. 

 Savukārt, 9. klase vāca lielos zarus no kokiem un nesa uz ugunskuru. 

 Katra skolotāja brauca vai gāja līdzi savai klasei un atbalstīja savējos. Man patika talka, 

jo varēja pavadīt labi laiku kopā ar draugiem.  Mums visiem bija liels prieks par sakoptajām 

teritorijām! 

Eva Saulīte 



 

Draudzības pasākums Bārtā 

 Uz Bārtu mēs braucām 

27.aprīlī, piektdienā. Vēl bija citas 

skolas – Gaviezes, Kalētu un Bārtas 

skolas. 

   Lai sāktos diskotēka no sākuma 

visām skolām savā starpā bija 

jāsacenšas. Bija gan stafete, gan 

mēmais šovs (tur pat skolotājām bija 

jāpiedalās). Un vēl dažas spēles. 

 Galu galā, saskaitot punktus, 

vietas skolām bija šādas: 3. vieta – 

Kalētu pamatskolai. 2. vietas bija divas 

– Gaviezes un Bārtas pamatskolām. 

Un mēs uzvarējām! Dabūjām 1. vietu! 

1. vietu izcīnīja – Gintāre Malakauska, 

Viktorija Aldzere, Daniels Stirna un Kristaps Dzērve. 

Un nu varēja sākties disene, kura ilga līdz 21:30. 

 Ir labi aizbraukt uz citu skolu, paskatīties kā ir pie viņiem. 

 Satikt draugus. 

 Un atrast citus draugus. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 

Meža ABC 
  
11.maijā visi Sikšņu pamatskolas skolēni 
no 1. - 9.klasei braucām ekskursijā uz 
Meža ABC, kas notika Kuldīgā.  
 Pasākumu Meža ABC meža 
nozares uzņēmumi un organizācijas nu 
jau sauc par meža nozares dziesmu 
svētkiem, jo Kuldīgas pusē pulcējas vairāk 
nekā 100 meža nozares uzņēmumi un 
organizācijas un visiem interesentiem rāda 
un stāsta par visu, kas notiek mežā! 
Šogad pasākums notika astoto reizi. 
Pasākuma laikā 54 meža pieturās, 
interaktīvi darbojoties un pildot praktiskus 
uzdevumus, bija iespēja iepazīties ar visu 
meža audzēšanas ciklu! 
 Kad mūsu skolu piereģistrēja, mēs 
varējām sākt pildīt uzdevumus septiņās 
obligātajās pieturās. Mēs visas 7 pieturas izgājām, un tad mēs varējām iet paši uz tām pieturām, 
kuras gribējām apskatīt. Man visvairāk patika pietura, kur varēja šaut ar loku un ar gaisenēm. 
Mums par to, ka izgājām obligātās pieturas, iedeva balvas. Laiks bija saulains, silts . Mēs jauki 
pavadījām dienu. 

Elvis Šternbergs 
 

 

 

 



Mācāmies dzīvot zaļi 
 
Mums visiem patīk dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Lai skolēni aizdomātos par to, ko viņi 

katrs var darīt, lai saudzētu un nepiesārņotu dabu, mēs arī šajā mācību gadā piedalījāmies trīs 
dažādos konkursos: izlietoto bateriju vākšanas konkursā, makulatūras vākšanas konkursā un 
konkursā „Štepseles ceļojums”. 

„Zaļās jostas” organizētajā konkursā “Tīrai Latvijai!” izlietoto bateriju vākšanai bija 
pieteikušās 335 izglītības iestādes no visas Latvijas.  Visas konkursa laikā savāktās izlietotās 
baterijas apsaimniekoja ilggadējs konkursa partneris AS “BAO”, gādājot, lai baterijas tiktu 
pārstrādātas un nonāktu atkārtotā apritē. Apkopojot konkursa rezultātus, tika noteikti uzvarētāji 
divās nominācijās – pēc savāktā bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni un pēc 
savāktā apjoma uz visu mācību iestādi kopumā. Mums šogad ļoti labi veicās bateriju vākšanā 
un mēs ieguvām 1.vietu abās nominācijās, kopumā savācot 1811 kg bateriju. Rēķinot uz vienu 
skolēnu tika savākti 37,742 kg bateriju. Noslēguma pasākumā saņēmām divas balvas – katru 
EUR 400 vērtībā. Rainers Keirāns saņēma balvu kā viens no 10 aktīvākajiem individuālajiem 
bateriju vācējiem. Visaktīvākie bateriju vācēji bija Rainers Keirāns (1129 kg), Alkšņu ģimene 
(630 kg) un Roberts Kļava (13,5 kg). Kopumā bateriju vākšanā iesaistījās 10 ģimenes. Paldies 
visiem vecākiem, draugiem un radiem, kuri atbalstīja bērnus šajā konkursā. Paldies par 
palīdzību bateriju sabēršanā izvešanai Andrim Alksnim un skolas strādniekiem Anitai un 
Verneram. 

Aktīvi piedalījāmies arī  “Zaļā 
josta” rīkotajā makulatūras vākšanas 
konkursā “Tīrai Latvijai!”, kurā piedalījās 
379 izglītības iestādes no visas Latvijas. 
Pavisam savācām 8400 kg 
makulatūras. Par savākto makulatūru 
no „Līgatnes papīrs” saņēmām 40 kg 
pārstrādātu biroja papīru. Roberts 
Alksnis bija starp 10 aktīvākajiem 
individuālajiem makulatūras vācējiem 
un saņēma balvu. Visaktīvāk 
makulatūru vāca Alkšņu ģimene (1498 
kg), Rainers Keirāns (874 kg), Patrīcija 
Andrejeva (902 kg), Madara Aldzere 
(592 kg), Evelīna Glužģe (325 kg), 
Megija Hipe (383 kg), Ervīns Tenne 
(315 kg), Līga beņuše (129 kg),Roberts 
Kļava (165 kg), Daniela Šokolaite (111 kg), Sanija un Monta Mihailovas (92 kg), Eva Saulīte (82 
kg).   Vēl makulatūras vākšanā iesaistījās Mareks Linde, Samanta Šternberga, Selīna un Karīna 
Gerkenas, Malakausku ģimenes māsas, Jānis Ķuda, Tomass Seļivānovs, Daniels Pičkurovs, 
Dāvis Hopovs un Kristians Baikovskis. Paldies vēlamies teikt Sikšņu bibliotēkas vadītājai 
Rasmai Juzupai un Rucavas bibliotēkas vadītājai Guntai Timbrai par atbalstu makulatūras 
vākšanā, visiem vecākiem, kuri palīdzēja saviem bērniem, pagasta pārvaldes vadītājam Jānim 
Vidējam par piekabes aizdošanu. Paldies Tomasam, Karīnai un Ervīnam, kuri brīvdienā 
palīdzēja sakraut makulatūru promvešanai. Paldies Anitai un Verneram Janekiem, kuri visa 
gada garumā makulatūru svēra, reģistrēja, salika šķūņos un palīdzēja sakraut aizvešanai. 

25.maijā apmeklējām ZAĻAS JOSTAS VIDES SVĒTKUS “TĪRAI LATVIJAI” Tērvetē. 
Mums bija iespēja apmeklēt vairāk nekā 80 dažādas meža pieturas 5 izziņas zonās. Izpildot 
uzdevumus un nopelnot zīmogus 10 pieturās dabūjām brīvbiļetes uz Tērvetes dabas parku. 
Skolēni uzzināja daudz jauna par vides saudzēšanu, meža kopšanu, meža tehniku un daudzām 
citām tēmām. Lai nebūtu tik lieli attālumi jāiet ar kājām, varējām izbraukt arī ar vilcieniņu. 
Apbalvošanas pasākuma laikā mums uzstājās Agnese Rakovska. Pavadījām Tērvetē garu, 
saulainu, interesantu un ļoti darbīgu dienu. 

Šogad piedalījāmies arī konkursā „Štepseles ceļojums 2018”. “Štepseles Ceļojums 

2018”, ko ik gadu rīko Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA Liepājas 

RAS, ir nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija, kuras galvenais mērķis bija pievērst skolēnu 



 

 

 

 

 

 

uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai. Akcijas uzdevums - savākt 

nolietotās sadzīves elektroiekārtas (ledusskapjus, televizorus, radioaparātus, mobilos telefonus 

u.c.) neizjauktā veidā un iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu. Tādējādi dodot šīm lietām iespēju 

pārtapt jaunās precēs, ko var izmantot atkal. Pateicoties lielam vecāku atbalstam, mēs šajā 

konkursā ieguvām 1.vietu un balvu EUR 300 vērtībā. Paldies visiem Dunikas un Rucavas 

pagasta iedzīvotājiem, kuriem bērni mūsu skolā nemācās, bet, kuri atsaucās mūsu 

aicinājumam, un atdeva mums savas nolietotās elektropreces. Savācām ļoti daudz televizoru, 

mobilo telefonu, veļas automātu, ledusskapju, dekoderu un dažādu elektrisko instrumentu.  

Paldies par palīdzību elektropreču atvešanā līdz skolai Gundegai Zemei un Mārim Vamzim, 

Andrim Alksnim, Ingaram Burģelim, Dacei un Ivaram Virdziniekiem, Vaclovam Malakauskam, 

Ingai Kalniņai, Evelīnai Klievēnai, Inesei Grantei, Līgai Ķudai un Marekam Mihailovam. Paldies 

arī visiem tiem, kuri bija atstājuši savas elektropreces pie skolas, nepiesakoties. Paldies Anitai 

un Verneram Janekiem, kuri šīs preces uzskaitīja un salika šķūņos. Paldies arī Andrim Alksnim, 

Marekam Mihailovam, Eduardam Cvībelim, Normundam Zuļģim un pārējiem, kuri palīdzēja 

savāktās elektropreces salikt konteinerā aizvešanai. Protams, paldies visiem vecākiem par 

iesaistīšanos, jo bez jums šajā konkursā bērni vieni paši neko nevarētu izdarīt. 

Mēģināsim visi dzīvot zaļi! Lai mums apkārt ir skaista, sakopta un tīra vide! 

Agrita Brizga, Sikšņu pamatskolas skolotāja 
  

 
 

Vides svētki Tērvetē 

 

Uz zaļo, teiksmaino Tērveti mēs, Sikšņu pamatskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji, 

devāmies 25.maijā. Pa ceļam vērojām ziedošos rapšu laukus, ceriņus un rudzos jau sarkanoja 

magones. Tērvetē, kā zināms, ir daudz meža taku, bet man visvairāk patika Rūķīšu mežs. 

Tērvetē mūsu skolas 

kolektīvs saņēma lieliskas balvas – 

mēs esam ieguvuši divas  1.vietas 

Latvijā izlietoto bateriju vākšanā 

gan rēķinot uz vienu skolēnu, gan 

kopējo skaitu. 

Apbalvoja mūsu čaklāko bateriju 

vācēju Raineru Keirānu (2.kl.) un 

makulatūras vācēju Robertu alksni 

(2.kl.). 

Diena bija dažādu 

pārsteigumu, uzdevumu un 

atklājumu pilna. Paldies par šo 

jauko dienu! 

Ervīns Tenne 

 
 
 

 



Sveicināti skolēni un vecāki! 

Sociālā pedagoģe Inga Fiļippova mūsu skolā strādā pirmo gadu. Pati brauc no Liepājas un arī bērni 

mācās pilsētas skolā. Lūdzām viņai izvērtēt mūsu skolas šī gada darbu.  

Mācību gads aiztraucies vēja spārniem. Citam tas bijis ražīgāks, citam ne tik. Arī man kā 

sociālam pedagogam šis bija pirmais mācību gads Sikšņu pamatskolā un jāsaka, ka iespaidiem 

bagāts. 

Sikšņos ir patīkama, mierīga un sakārtota vide. Šeit jūtams dabas klusums un miers. Skolā 

daudz tiek darīts un domāts, lai skolēni šeit justos droši, patīkami un izjustu lepnumu un 

piederību savai skolai. Skolā ir iespēja piedalīties daudzos pulciņos: 

 sporta pulciņā, 

 teātra pulciņā, 

 datorzinību pulciņā, 

 angļu valodas pulciņā, 

 novadpētniecības pulciņā, 

 matemātikas pulciņā, 

 mazajā ansamblī, 

 lielajā ansamblī. 

Un no maija arī vienreiz nedēļā brauc uz baseina nodarbībām Liepājā. Skolēni tiek vesti 

mācību ekskursijās - muzeji, izstādes, uzņēmumi, izglītības iestādes u.c. Protams, ir bērni, kuri 

aktīvi iesaistās skolas rīkotajos pasākumos un ir bērni, kuri ir pasīvāki, bet iesaistās visi. Par to 

prieks. Skolas priekšrocība ir tā, ka ir neliels skolēnu skaits, līdz ar to iespējams nodrošināt 

individuālu pieeju katram skolēnam. Meklēt risinājumu atbilstoši katra skolēna spējām un situācijai. 

Veicot mācību stundu vērošanu var redzēt, ka pedagogi pielieto dažādas darba metodes - 

grupu darbu, pāru darbu, diskusijas, individuālo darbu u.c. Skolotāji cenšas diferencēt uzdevumu 

grūtības pakāpes, lai katrs varētu izpildīt darbu atbilstoši savām spējām. Visi skolotāji piedāvā 

konsultāciju laiku skolēniem, kuriem nepieciešams papildus mācīties, lai labāk saprastu, vai 

uzlabotu savus mācību rezultātus. Tomēr ne visi skolēni izjūt atbildību par saviem mācību 

sasniegumiem. Ir skolēni, kuriem mācību darbs ir apgrūtinājums, lai gan paši atzīst, ka saņem 

labākas atzīmes, ja ir mācījušies. Paši arī piekrīt apgalvojumam, ka varētu sasniegt labākus 

rezultātus, ja nenoslinkotu un čaklāk mācītos. Šeit arī vecākiem būtu aktīvāk jāseko līdzi bērna 

skolas gaitām, lai motivētu bērnu čaklāk mācīties. Savstarpēji bērni ir diezgan draudzīgi, bet, 

protams, gadās arī nesaskaņas, kuras risinām. 

Mācību procesa neatņemama sastāvdaļa ir audzināšanas darbs. Skolā strādājam pie tā, lai 

tiktu attīstītas pozitīvās rakstura īpašības - pacietība, uzmanība, iecietība, cieņa, izpalīdzīb, 

čaklums u.c.. Problēmsituācijas tiek izvērtētas un risinātas noteiktajā kārtībā, iesaistot izglītojamos, 

pedagogus, vecākus, ja nepieciešams Pašvaldības policiju un Sociālo dienestu. Konflikti tiek 

risināti nekavējoties, uzklausot visas tajā iesaistītās puses. 

Tādi ir mani šā mācību gada vērojumi. Saulainu un jauku vasaru! Uz tikšanos nākamajā 

mācību gadā! 

Inga Fiļippova, Sikšņu pamatskolas sociālā pedagoģe 

 



Pēdējais zvans izskanējis 2018.gada absolventiem 

 

Ko viņi viens par otru domā? 

Kristaps 
Spēj ļoti ātri rakstīt. Visā 
visumā viņš ir nopietns 
un draudzīgs cilvēks. 
Viņš ir labs draugs. 
Kristaps ir sportisks, 
jautrs un izpalīdzīgs. 
Mūsu klasē vecākais 
skolēns, prot jokot.  
Mierīgs, bet reizēm skaļš. 

Daniels 
Nosvērts, ļoti mierīgs un 
draudzīgs cilvēks. Viņš ir ļoti 
sportisks un viņam patīk 
sportot. Cilvēks ar savu 
raksturu. Viņam ir diezgan laba 
humora izjūta. Daniels ir 
garākais puisis mūsu klasē. 
Prot sasmīdināt. Pats vienmēr 
smaidīgs. 

Megija 
Viņa ir jautra, draudzīga un 
ļoti klusa. Fascinē tas, ka 
viņa stundās cenšas un 
strādā. Tīri simpātiska 
meitene. Megija ir 
izpalīdzīga un saprotoša. 

 

Mareks 
Mazliet var manīt, ka 
bērnam trūkst uzmanības. 
Nepatīk, ka viņš to cenšas 
iegūt skolā. Kopumā ir 
draudzīgs cilvēks. Cilvēks, 
kuram vienmēr būs 
viedoklis, kluss, dažreiz 
jautrs. 

 

Jānis 
Jānis ir laipns un draudzīgs, 
bet reizēm agresīvs. Prot 
gudri runāt un izdomāt 
visādas asprātības. Viņš ir 
labs draugs. Jānis ir 
sportisks, jautrs, izpalīdzīgs, 
dažreiz nopietns.  

 

Mariuss 
Viņš ir draudzīgs. Kopā ar 
viņu nav garlaicīgi, jautrs 
cilvēks ar savu humoru, bet 
slinks uz mācībām. Mariuss 
ir ļoti izpalīdzīgs. Mariusam 
patīk sportot, reizēm pārāk 
skaļš. 

 



Aprīlis 
Monta Teļdruva 
Kellija Līga Ķezēna 
Sk. Inta Šestilovska 
Sk. Inta Inne 
Sk. Valentīna Keirāne 
Sk. Daina Freiberga 
 

Maijs 
Emīls Tenne 
Madara Aldzere 
Uldis Aldzers 
Mareks Linde 
Sk. Jolanta Kalna 
 

Jūlijs 
Roberts Alksnis 
Elvis Šternbergs 
Sk. Sandra Malakauska 
 

Jūnijs 
Evelīna Glužģe 
Tomass Seļivānovs 
Karīna Seļivānova 
Sk. Vaclovs Malakausks 
 

Augusts 
Sk. Inga Fiļippova 
 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redaktors – Monta Amanda Mihailova 

 Palīgi – Gintāre Malakauska, Monta Amanda Mihailova, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, 

Eva Saulīte, Patrīcija Andrejeva,  Elvis Šternbergs, Ervīns Tenne. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

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

 



Izkrāso vasaru! 


