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  SVEICAM DUNIKAS 

            PAGASTU  

                  100.  

   DZIMŠANAS DIENĀ! 

 

Apsveicam visus skolēnus ar pavasara brīvlaika sākšanos! 

 

 

 

 

Skolā gaidām 18.martā!  

 

 

 

 
 



Mūsu skolas skolēnu veltījumi Dunikas pagastam jubilejā 

Dunika… 

Dunika… 

Uzsnieg sniedziņš ziemā mums, 

Nolīst lietutiņš “pak, pak, pak”,  

Iespīd saule starp egļu zariem,  

Klusi čalo strautiņš mazs, 

Apkārt dzirdamas putnu dziesmas, 

Ieskan brīžiem lielais zvans … 

 

Sikšņi, Šuķene, Ječi, Liepieni, Sudargi … 

Iedzīvotāju ir pietiekami daudz. 

Mīļa mums šī zemīte. 

Tevi līdzi saucam, dzīvot dzīvi šeit. 

Sargāsim mēs to mūžīgi! 

 

             Gintāre Malakauska, 8.klase 

 

Tur, kur Bārta 

Zaļus krastus auklē, 

Tur, kur priežu meži 

Saulē silst –  

Tur mana Dunika. 

Te mūsu senči 

Līdumus līda, 

Iekopa bagātas druvas –  

Šuķenē, Slamstos, Ječos … 

Liepienos, Sudargos … 

 

Līga Aldzere, 8.klase 

 

Dunika, tu mana laimes 

Un prieka zeme! 

Nes mani savās ārēs 

Ikdienas skaistumā 

Kaldini manī ticību 

Atnes savu stāstu 

Iededz manī gaišumiņu 

 

Stāsti savu teiku 

Ieliec kādu brīnumu ar 

Man rādi vēsturi 

Tā aizrauj mani  

Stāsti! 

Alekss Aleksandrs Robežnieks, 6.klase 

Dunika 

 

Dunikā saule spīd visgaišāk, 

Lietus līst visraitāk, 

Pērkons dun visskaļāk, 

Varavīksne mirdz viskrāšņāk! 

 
Kristiāns Emīls Tiļugs, 9.klase 
 
 

Dunika 

Dievs debesīs vēro, 

Un priecājās par šo 

Nelielo pagastiņu. 

Iz šī pagastiņa ir 

Kārtīgi un cildeni ļaudis, 

Ar labām domām strādāt dodas. 

 

Samanta Šternberga, 6.klase 

 



 Dievs sargā Duniku. 

Un manus mīļos! 

Nikni cilvēki te nedzīvo. 

Ikviens dunicnieks ir lepns par Duniku. 

Kaut mēs esam mazs ciems. 

Ainavas mums ir ļoti gleznainas. 

Iedzeltējas mūsu rāmais saulriets. 

 Simts gadu paliek Dunikai. 

Izceļas mūsu karogs. 

Mūsu zeme skaistā. 

Te ir mana dzimtene. 

Savas dzimtenes mājas nepametīšu. 

 

Uldis Aldzers, 5.klase 

 

 

Sirdī viss jau ir ienācis 

Kā augļi Dunikā –  

Ir nogatavojusies patiesība, 

Sirdī viss jau ir ienācis … 

Visi dažādie vārdi, 

Kuri jāpasaka 

Dunikai 

Uz mūžīgiem laikiem. 

 

Rihards Bertrams Brizga, 9.klase 

  

 

Vai mīlu Duniku? 

Nē, nejautājiet man, 

Vai mīlu es šo zemi, 

Kur laimīgs gadījums 

Man piedzimt lēmis. 

Vai koks mīl zemi, 

Kurā sēkla iekritusi, 

No kuras sakne spēku dzer? 

 

Viktorija Aldzere, 7.klase 

 

Tu – mana Dunika 

 

Tu mana Dunika, 

Tik maza, bet krāšņa. 

Tu bagāta ar dabas veltēm, 

Ar savu valodu. 

Tu mana Dunika, 

Te mūsu mājas,  

Tavas debesis tik greznas, 

Ar spilgtām zvaigznēm naktī. 

Tu mana Dunika, 

Tik trausla, bet droša, 

Tavs melnais stārķis, 

Kas tevi graciozi rotā. 

 

Karīna Seļivānova, 9.klase 

 

 

 

 



 Vārda spēks Dunikā! 

 

Vārdam ir vārda spēks. 

Vārdā slēpjas tas vārda spēks. 

Vienalga cik runa  

ir īsa vai gara, 

vārda spēks izstaro savu spēku 

no sevis paša … 

Tā parādās vārda spēka 

vārda vara. 

Vienalga 

cik tā runāšana 

var būt lēna vai aša, 

vārda spēku apjautīs, 

sajutīs 

pat katrs nesapraša. 

 

Eva Saulīte, 8.klase 

 

 

Simts vārdi par Duniku 
 

Dunika piedzima kā maza zvaigzne lielajā Visumā. Tā bija maza un laipna, viss bija brīnišķīgi. 

Dunika sevi kopa, cienīja un kļuva par vienu no zaļākajām vietām pasaulē. 

Nekas nenotiek tāpat vien, katram iedzīvotājam bija jāpieliek sava roka, smagajā darbā. Viņi rīkoja 

talkas un palīdzēja cits citam. 

Svešzemnieki iebruka un daudz nopostīja, bet Dunikai pietika spēka atgūt savu ciemu. Iedzīvotāji 

cēla mājas, baznīcas, skolas. Dunikai tas netraucēja būt zaļai un sakoptai, jo Dunika darīja tā, kas 

likās tai pareizi. Dunikai cēla diženumu un lepnumu no jauna.  

Visiem bija prieks, jo īpaši tiem, kuri palīdzēja Dunikai  no jauna atdzimt. Ilgu mūžu Dunikai! 

 

Monta Amanda Mihailova, 8.klase 

Kas patīk Dunikas pagastam? 
Vēja skaņas 
Putnu dziesmas 
Cilvēki 
Skatīties kā daba mainās 
Dalīties 
Vērot dzīvniekus 
Spēlēt spēles 
Tīrie lauki 
Svētki 
Skolas 
Skolotāji 

 

Puķes 
Pļavas 
Labsirdība 
Dziesmas 
Labi darbi 
Meži 
Pasākumi 
Baltie stārķi 
Lasīt grāmatas 
Teikt labus vārdus 
Mīlēt vienam otru 

 

Staigāt pa pļavām 
Stādīt jaunus kokus 
Būt kopā ar cilvēkiem 
Skaistas mājas  
Daudz koku 
Gudri bērni 
Tīras debesis 
Jauni iedzīvotāji 
Bērnu laukums 
Silta saule 

 

Cieni savu pagastu, tad pagasts cienīs tevi! 
No 4.klases skolēnu darbiem 

 

 



 

Ziemassvētku pasākums 

2018.gada 19.decembrī Sikšņu 

pamatskolas aktu zālē notika 

Ziemassvētku pasākums. Koncerts bija 

nedaudz savādāks, kā citus gadus. Šogad 

bija kaut kas jauns, gan viesiem, gan 

skolēniem,  kuri uzstājās. Koncertā bija 

mūzikls, kurš tika sagatavots skolotājas 

Kristīnes Innes un skolotājas Intas Innes 

vadībā. Mūzikla galvenā loma bija Aurēlijai 

Malakauskai, kura bija brīnumsvecīte un šī 

svece gāja garu ceļu līdz Ziemassvētkiem. Svecei ceļā gadījās arī dažādi piedzīvojumi. Manuprāt, 

šis bija kas tiešām jauns mūsu skolā un šo vajadzētu ieviest kā Ziemassvētku tradīciju mūsu skolā 

katrus Ziemassvētkus. Par šo mūziklu bija diezgan labas atsauksmes. Man pašai šis loti patika un 

es ceru, ka patika arī visiem citiem. 

 Aurēlija Malakauska 

 

Zēnu diena 

Ikgadējais Zēnu dienas pasākums notika 

25.janvārī. Pie mums ciemojās Kalētu, Bārtas un 

Rucavas pamatskolas. 

Pirmajā daļā zēni spēlēja florbolu, bet meitenes 

bija sagatavojušas karsējmeiteņu priekšnesumus. Šogad 

pirmo vietu izcīnīja Kalētu pamatskola, otro vietu ieguva 

Sikšņu pamatskola un trešo vietu izcīnīja Rucavas 

pamatskola. Bārtas pamatskola saņēma pateicību par 

izturību un cīņassparu. Spēļu pārtraukumos visus 

izklaidēja karsējmeitenes. Pēc spēlēm skolas zālē 

notika diskotēka, kuru spēlēja Miķelis Pričins. 

Līga Aldzere 

 



Citāda mācību diena 

  1.februārī visi mūsu skolas skolēni devās uz 

Liepāju. Tas bija iespējams, jo mūsu skola piedalās 

Eiropas Savienības struktūrfondu projektā  „Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Vispirms skolēni devās uz Liepājas Olimpiskā centra 

slidotavu. Slidotavā mēs pavadījām vienu stundu. 

Tie, kuri slidoja pirmo reizi, varēja iegādāties ķiveres 

drošībai un citus palīglīdzekļus. Tie, kuri baidījās 

slidot, varēja izmantot speciālus rāmjus, lai būtu 

drošāk. Pirmās stundas beigās jau daudziem 

slidošana padevās diezgan droši un veikli.  

       Otrā dienas daļa notika folkloras 

centrā „Namīns”, kur jautro „Atštauku” vadībā  

pārrunāja latviešu gadskārtu svētkus un  

tradīcijas. Mēs minējām mīklas. Folkloras centra 

vadītājas mums parādīja, kā vienkārši izgatavot 

dažādas maskas.  Mēs dziedājām dziesmas par 

dzīvniekiem. Kopumā tā bija jautri un interesanti pavadīta diena. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

 

 

Sporta diena 

Šī gada 22.februārī tika plānota Sniega diena, bet tā kā laika apstākļu dēļ sniega nebija 

notika sporta diena hallē. Sporta diena bija visiem skolēniem no 1. līdz 9. klasei. Pasākums notika 

Sikšņu pamatskolas sporta hallē. 

Notika dažādas stafetes, piemēram, kā bumbas ripināšana; līšana caur riņķiem; 

basketbola grozā bumbas mešana; u.t.t.. Tā kā no 1. līdz 6. klasei daudzi skolnieki brauca uz 

keramiku, otrajā daļā palika lielās klases skolnieki, kuri spēlēja volejbolu. 

Cerēsim, ka nākošgad notiks šī Sniega diena kopīgi ar sniegu. 

Gintāre Malakauska 

 



Karjeras diena Nīcā 

Mūsu skolas 7. un 8. klases audzēkņi 

brauca uz karjeras dienu Nīcā. Līdzi mums 

brauca skolotāja Inga Fiļippova. Ar mums kopā 

bija Rucavas skolas audzēkņi no 7./8.klases. 

Mums bija jāpilda viens uzdevums, ko mums 

uzdeva Jolanta. Tas uzdevums bija jāpilda visai 

komandai. Komandā bija jābūt 5 vai 6 cilvēkiem. 

Pildot to uzdevumu bija jāizvēlas viens cilvēks, 

kas to rakstīs. Tas, kas rakstīja uz lapas, tam 

bija jāizvēlas trīs bildes. Tiem, kas nerakstīja, 

bija par tām bildēm jāpasaka viens teikums. Un 

tad tam visam bija jāizdomā nosaukums. Kad 

bija izdomāts nosaukums, tam bija jāizdomā divi 

vardi, kā tas vārds dalās un tad atkal tiem 

diviem vārdiem bija jāizdomā ar ko tie saistās 

un tad bija ar tiem visiem kopējs iznākums 

jāizdomā. Beigās tiem, kas rakstīja, iedeva 

mazu balviņu par to, ka viņi cītīgi rakstīja un 

klausījās savos komandas biedros. 

Viktorija Aldzere 

 

Mācāmies peldēt 

1.semestrī braucām uz peldbaseinu 

divas reizes mēnesī. Lielie bērni mācījās 

peldēt lielajā baseina, kura dziļums ir līdz 2 

metriem, bet mazo klašu skolēni peldēšanu 

apguva mazajā baseinā. 

2.semestrī uz baseinu braucam reizi 

mēnesī. Abas grupas mācās peldēt lielajā 

baseinā. Lūk dažas jaunāko klašu skolēnu 

sajūtas lielajā baseinā.  

Es, kad pirmo reizi aizbraucu uz lielo 

baseinu, tad uzreiz iemācījos peldēt. Mums 

neļauj aizspiest degunu, jo tad mēs 

neiemācīšoties peldēt. Mēs tur mācāmies 

lekt ūdenī. Lielajā baseinā es varu ātrāk 

iemācīties peldēt. (Selīna) 

Mēs lielajā baseinā lecam iekšā. Dažreiz 

mēs pieskaramies baseina dibenam, dažreiz 

– nē. Lielie jau māk peldēt, bet mēs vēl 

mācāmies. Es ceru, ka visiem patīk lielajā 

baseinā. (Inta) 

No sākuma bija bailīgi, bet pēc tam jau 

pieradām. Sākām peldēt bez nūdelēm un 

darīt daudz ko citu. (Daniela) 

Mēs ar bērniem peldējām lielajā baseinā. 

Tur bija ļoti dziļš. Ūdens nebija tik silts, kā 

mazajā baseinā. Tur bija četras treneres, kas 

palīdz peldēt. Man patika peldēt. (Monta) 

Visi bērni atzina, ka peldēt lielajā baseinā 

ir daudz interesantāk. 

Izrakstīts no 2. – 3. klašu skolēnu 

darbiem 

 

 



Valentīndienas pasākums 
            Piektdien 15. februārī 1. - 4. klašu 

skolēniem bija iespēja piedalīties Valentīndienas 

pasākumā.  

Pašā sākumā zēniem bija jāizvēlas balons, 

kurš bija piesiets pie birstes kāta un jāuzspridzina, tā 

uzzinot savu partneri priekš šī pasākuma. Šajā 

pasākumā bija dažādas atrakcijas. Katrs pāris 

uztaisīja savu kopīgo sirsniņu, kuru paturēt blakus un 

nofotografējās. Muzikālie krēsli bija. Kā arī deja uz 

avīzes.  

Vēlāk bija tāda kā balle, kur pāriem bija jādejo 

kopā. Pa to laiku noskaidrojām 2019.gada Valentīnus 

un pagatavojām lentes, ko likt pāri plecam. Un šī gada 

Valentīns un Valentīna bija Adrians un Agnese (abi no 

1.klases). 

Patrīcija Andrejeva  

 

 

Seminārs par atkarībām 

15.februārī Sikšņu pamatskolas 7. , 8.un 

9.klases skolēniem bija jāiet uz dienas centru, lai 

piedalītos seminārā „Narkotiku, alkohola un 

smēķēšanas kaitīgums un atkarība”. Semināru 

vadīja narkoloģe un ģimenes ārste Laila Atiķe.  

Mums stāstīja par narkotikām un ko tās 

var nodarīt mūsu ķermenim un smadzenēm. 

Mums rādīja kā var izskatīties cilvēks, kas 

ilgstoši lieto narkotikas. Dažiem pat āda bija 

nolobījusies un pirkstu gali bija nokrituši nost, jo 

viņu ķermenis vienkārši pūst. Tas skats nebija 

tas labākais un man palika to cilvēku žēl. Lektore 

stāstīja, ka narkotikas posta smadzeņu šūnas un 

vēnas pazūd.  

Jaunieši varēja piedalīties diskusijās par 

smēķēšanas un alkohola kaitīgumu. Lektore 

dalījās ar piemēriem no savas darba prakses. 

Mēs labprāt šo diskusiju vēl gribētu turpināt. 

 

Eva Saulīte 

 

 

 

Izrāde "Mana Madagana" 

19.februārī skolēni no 6. - 9. 

klasēm brauca uz Bārtas kultūras namu. 

Tur Ēriks Vilsons  mums rādīja izrādi par 

Magadanu. Mēs dzirdējām izglītojošu 

stāstu par Magadanu un kāpēc izrādes 

nosaukums ir "Mana Magadana".  

Ēriks Vilsons  ir dzimis 

Magadanā un tāpēc izrādei ir šāds 

nosaukums. Viņa māte bija izsūtīta, jo 

viņu nosodīja par pretvalstisku 

domāšanu. Ē. Vilsons stāstīja par sevi, 

par savu dzimtu, par savas ģimenes 

saknēm, tādējādi aicinot ikvienu skatītāju 

izzināt savas dzimtas vēsturi, savu senču 

ceļus Latvijā un pasaulē. Viņš stāstīja 

par to, kādos apstākļos dzīvoja latvieši 

Sibīrijā. Ē. Vilsons mums lasīja arī savas 

mammas uzrakstītos dzejoļus. Izrāde 

bija ļoti interesanta un  ļoti pamācoša. 

 Apmeklēt šo izrādi bija 

iespējams bez maksas, jo mūsu skola 

piedalās projektā “Mana skolas soma”. 

 

Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 



Dzimtās valodas diena 

1.martā Sikšņu pamatskolā norisinājās Dzimtās valodas diena, kur citi skaitīja dzejoļus, 

citi atziņas un teicienus par valodu. Tāda diena mums šogad notika pirmo reizi. Šajā dienā visā 

pasaulē cilvēki godina savu valodu. Skolēni skaitīja tautas dziesmas par valodu: 

„Smejiet, ļaudis, dziesmiņai, 

Nesmejiet valodai; 

Dziesmiņ man aizdodama, 

Valodiņa Dieva dota.” 

Skolēni iepazinās ar pazīstamu cilvēku izteiktajām atziņām par valodu.  Izskanēja arī 

dzejolis ventiņu valodā: 

„ Ventiņ i vien varen pilset, 

Sakopt, iztīrīt un smuk. 

Tā ro i ka pilset vec, 

Vadīb grož ņem saves rokes. 

Ventiņ paš i varen lepen, 

Strūklaks pilsēte ka mudž. 

Klausījāmies arī lasījumus pupiņu valodā.  

Pirms valodas dienas skolēni rakstīja diktātu latviešu valodā. Pasākuma laikā tika 

apbalvoti klašu labākie diktāta rakstītāji – Agnese Liepniece (1.klasē), Evelīna Glužģe (2.klasē), 

Roberts Alksnis un Monta Teļdruva (3.klasē),  Kellija Līga Ķezēna un Beāte Alksne (4.klasē), 

Uldis Aldzers (5.klasē), Elfa Esēnija Prūse  un Patrīcija Andrējeva (6.klasē),  Viktorija Aldzere 

(7.klasē), Līga Aldzere, Monta Amanda Mihailova un Tomass Seļivānovs (8.klasē), Kristiāns 

Emīls Tiļugs un Karīna Seļivānova (9.klasē). 

Pateicību saņēma arī mūsu skolas dzimtās valodas skolotāji  – Daina Freiberga, 

Valentīna Keirāne, Sandra Malakauska un Inta Inne. 

Karīna Gerkena 

Informācija izglītojamo vecākiem! 
          Informējam, ka Rucavas novada dome  pieņēmusi lēmumu par vienādas ēdināšanas 
maksas noteikšanu un paaugstināšanu novada izglītības iestādēs, sakarā ar produktu cenu 
pieaugumu.   
No 01.03.2019.  noteikta maksa: 

 Par pusdienām  90 centi ( līdzšinējo 70 centu vietā) 

 Par brokastīm 36 centi ( līdzšinējo 33 centu vietā) 

 Par launagu 36 centi ( līdzšinējo 33 centu vietā) 

  Vienlaicīgi atgādinām: 
  par pusdienām  5. – 9.klašu skolēniem un pirmsskolas grupu audzēkņiem maksā 

pašvaldība; 

 1. – 4.klašu skolēniem par pusdienām, brokastīm un launagu maksā no valsts 

mērķdotācijas ēdināšanai; 

 Vecāki maksā par brokastīm un launagu ( ja izvēlas saviem bērniem šo piedāvājumu) 

Direktore S.Malakauska 

 

 



 Redaktors – Alekss Aleksandrs Robežnieks 

 Palīgi – Viktorija Aldzere, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Patrīcija Andrejeva, Līga 

Aldzere, Aurēlija Malakauska, Eva Saulīte, Patrīcija Andrejeva, Karīna Gerkena, 

Gintāre Malakauska. 

 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 atrodama arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 

Janvāris 
Donata Malakauska 

Inta Aldzere 

Roberts Kļava 

Eva Saulite 

Sk. Dace Virdziniece 

Sk. Līga Jaunzeme 

Sk. Aija Dejus 

Marts 
Sonata Malakauska 

Karīna Gerkena 

Sanija Marta Mihailova 

Alekss Aleksandrs 

Robežnieks 

Kristians Zuļģis 

Sk. Kristīne Inne 

 

Februāris 
Adrians Siljānis 

Patrīcija Andrejeva 

Samanta Šternberga 

Sk. Agrita Brizga 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


