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„Lai ziemas saulgriežu zvaigznes 

Ikvienam nes debess gaišumu. 
Lai nākamais gads ir bagāts 

Ar labām domām, darbīgām dienām 
Un priecīgiem atelpas brīžiem. 

Lai mūsos mājo un valda godaprāts, 
Neatlaidīga griba saprasties, 

Paciest un palīdzēt. 
Būs arī jaunā gadā rūpju stundas 

garas 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs, 
Un sapņi būs, un darbs, kas jāpadara, 

          Bet tāpēc dzīvojam zem saules 
mēs.” 

 

Lai mierpilni, gaiši, priecīgi un mīļi 
atnāk Ziemassvētki! Lai darbīgs, 

radošs, enerģisks un veselīgs 
2014.gads! 

 Skolas direktore 

 

 ********** 

 

 

Par Adventes laika tradīciju mūsu 
skolā… 

  Miers un saticība. Prieks un 
labestība. Mazi brīnumiņi un lieli 
brīnumi. Šīs izjūtas pieder 
Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Tās 
ienāk katrā mājā un katrā sirdī, kas 
aujas notikumu burvībai. Noticēt 
brīnumam, dalīties labajā, radīt prieku 
līdzcilvēkos un padarīt pasauli gaišāku 
– tās ir nozīmīgas lietas šajā 
pirmssvētku laikā. Arī mēs skolā 
cenšamies padarīt Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku jaukāku, mī āku, 
sirsnīgāku. Kopā rotājam skolas 
telpas. Klusībā zīmējam vai rakstām 
apsveikumus. Kopš Adventes laika 
sākuma otrdienu rītos pēc 2.stundas 
sanākam visi kopā skolas zālē un 
iededzam sveci skolas lielajā Adventes 
vainagā. To uzticam izdarīt kādam, 
kuru gribam pagodināt un teikt 
paldies par labajiem darbiem. Pēc tam, 
izbaudot sveču liesmiņas gaišumu un 
siltumu, visi kopā nodziedam kādu 
sirsnīgu Ziemassvētku dziesmu. oti 
ceram, ka tā mūs visus vieno un kaut 
nedaudz vairo mūsos labestību, 
sirsnību un saticību. 
 

********************** 
 

 

Ziemas brīvdienas  - no 

23.decembra līdz 5.janvārim. 

Visiem jauku atpūtu, un tiekamies 

atkal skolā 6.janvārī! 
 



 

 

 

I tervija ar skolotāju Daci Virdzi ieci: 

Skolotājai uzdevu piecus jautājumus, uz kuriem 
skolotāja atbildēja bez iebildumiem. 

 Vispirms jautāju: Ko skolotāja Dace domā par 
patriotismu. Viņa bez problēmām atbildēja, ka 
patriotisms ir savas zemes cienīšana un mīlēšana. Tas, 
ja mums nepatīk valsts vadītāji, nenozīmē, ka neesam 
patrioti, jo Latvija ir tās daba, tradīcijas, 
Dziesmusvētki un Līgo svētki. 

Tad jautāju vai skolotāja atbalsta patriotismu? 
Skolotāja atbildēja, ka patriotisms ir jāatbalsta, jo tas ir 
ikviena pilsoņa pienākums, mīlēt savu zemīti. 

Uz trešo jautājumu skolotāja atbildēja ar drošu 
pārliecību. 3. jautājums bija, vai skolotāja pati arī ir 
patriote? Viņa atbildēja šādi: „Jā, protams! Strādājot 
skolā ar bērniem ir jābūt patriotam”. 

Vēl  jautāju vai skolēniem ir jāmāca patriotisms, un 
skolotāja atbildēja, ka dzīvojot savā valstī ir jāzina, tās 
vēsture un ar savu valsti ir jālepojas, jo tā ir mūsu 
dzimtene. 

Un beidzot gribēju uzzināt, kā tad to patriotismu var 
iemācīt skolēniem? Skolotāja atbildēja: Nemitīgi 
stundās un ārpus tām stāstot, rādot un ieinteresējot 
skolēnus par Latvijas dabu, kultūru un citām Latviju 
saistītām  vietām. Un ar laiku skolniekos rodas šī 
patriotisma sajūta. 

7. klases skolnieks Atis Šteindals. 

 

Valsts dzi ša as die a 

Pasākumi par godu valsts jubilejai skolā 
sākās ar neklātienes konkursu „Mana Latvija”. Tajā 
vajadz ja  atbild t uz dažādiem jautājumiem,  
rakstīt par Latvijas nākotni p c 20 gadiem. Trīs 
labāko darbu autori bija: 

riks Glužģis, Kristiāna Mame un Patrīcija Ance 
Ošeniece. Alija un Kristiāna saka, ka konkurss bija 
interesants un bija iesp ja uzzināt daudz jaunas 
lietas. 

 Šī gada 19. novembrī norisinājās pasākums par 
godu Latvijai.  Kā katru gadu skolotāji izvirzīja 
nominācijas un tās piešķīra šiem skol niem: 

 Kristiānai Mamei par kvalitatīvu darbu mūzikā, 
par aktivitāti un uzticamību sabiedriskos 
pienākumus veicot; 

 Agijai Paspārnei par centību un gribu mācīties, 
par laikā izpildītiem darbiem; 

 Patrīcijai Ancei Ošeniecei par atsaucību 
ārpusstundu pienākumu veikšanā; 

 Alijai Djablovai par aktīvu iesaistīšanos 
sportiskos pasākumos un nopietnu attieksmi 
pret sporta nodarbībām; 

 Heidijai Brizgai par godprātīgu attieksmi pret 
mācību darbu un aktīvu iesaistīšanos 
ārpusstundu darbā; 

 Emīlam Kristiānam Tiļugam par papildus 
ieguldīto darbu matemātikas uzdevumu 
risināšanā; 

 Skolotājai Kristīnei Bebrišai pateicība par 
ilgstošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu 10 
gadu garumā. 

6. un 7. klase parādīja uzvedumu par Latvijas 
v stures t mu. Teātrī var ja redz t Māti Latviju ar trīs 
zvaigzn m jeb Latvijas novadiem, Latvijas sargus un 
mūsu pašu bāleliņus. Nosl gumā dziedāja dziesmu „Tu 
mums esi”.  
 V l katra klase dziedāja dziesmu kā veltījumu savai 
valstij.  

Mariss Jānis Tiļugs 6.klase 



 

Lāpu gājiens 

Šogad lāpu gājie ā ēs  devā ies pāri Bārtas upei 
uz Birznieku kapiem. Mums pretī devās Bārtas skola. 
Birznieku kapos dziedot „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” un 

skaitot dzejas rindas, godi ājā  vie u o ūspuses 
iz ilākajie  valstsvīriem- Jā i Birz ieku. Viņš dzi is 
kai iņpagastā- Bārtā, ī ījies latviešu strēl ieku 
ri dās, u  pir ās eatkarīgās Latvijas pastāvēša as 
laikā kļuvis par ze kopī as i istru. Mēs olikā   
sve ītes u  ziedus pie Birz ieka kapa pie i ekļa. Tas 

ija tāds azs, patriotisks pasāku s. 

Kristiāna Mame 

 

 

 

 

 

 

Soļošana 

Šogad, kā jau citus gadus, mūsu skolā bija 
paštaisītu svečturīšu iedegšana pie Latvijas valsts kontūras, 
kas tika izveidota mūsu skolas priekšā. Tur arī kopīgi visa 
skola nodziedājām Latvijas valsts himnu. Pēc tam notika 
soļošanas skate. Tajā  piedalījās visas klases, kuras bija 

sagatavojušas soļojamus priekšnesumus. Skolotāji vērtēja 
katra skolēna individuālo stāju, noformējumu, ritmu. Visi 
skolēni saņēma arī atzīmes. Daži arī desmitniekus un tie 

bija: Patrīcija Ance Ošeniece, Alija Djablova, Kristiāna 
Mame, Tomass Seļivānovs, Kristaps Norberts 
Dzērve, Ģirts Knubis, 
Daniels Stirna, Jānis 
Ločmelis, Agija 
Paspārne, Kitija 
Meldere.  

Kristiāna Mame   



Tirdziņš. 

        Kā katru gadu arī šogad  norisinājās skolēnu tirdziņš. 
Tirdziņā varēja piedalīties visi, kas vēlējās. Bērni bija sanesuši 
dažādus gardumus. Atsaucība bija liela, bet nākamo gadu mums 
jāpadara vēl vairāk, lai pie mums nāktu iepirkties gan 
vecmāmiņas, gan mammas un citi interesenti. Pirms paša tirdziņa 
norisinājās arī jautras spēles, piemēram (Garākā ābola miza, 
plānākā kartupeļa miza, zirņu atdalīšana no pupām), kuras 
organizēja un vadīja skolēnu pašpārvalde. Tā kā pasākumā 
piedalījās arī mammas, tad mēs viņām uzdevām dažus jautājumus.  

Jautājumi/Atbildes! 

1.Vai atbalstāt šādus pasākumu, kā skolā ieviesto rudens 
tirdziņu? Ja, jā, tad kāda ir jūsu līdzdalība? 

Inga Alksne - Jā, protams. Ja mans bērns izsaka vēlmi 
piedalīties tajā, tad atbalstu. Palīdzu sagatavot kārumus. 
Pamācu, kā vajadzētu pārdot. 

Dace Ošeniece-Jā, jo liek bērniem vairāk darboties, domāt. 
Šogad palīdzēju tikai ar padomu. Visu pārējo izdarīja 
meitenes. Sākot ar receptēm un beidzot ar noformējumu. 

Rita Knube- Jā, protams atbalstu. Palīdzēju sagatavoties. 

2.Vai vēlaties šādus tirdziņus vairākas reizes gadā? 

I.A.-Var, bet lai tie būtu tematiski. Kopā ar atrakcijām. Varbūt 
lielāku reklāmu pagastā, jo mazie „saceras” ka nu tik tirgos, 
bet to pircēju ir tik cik ir- skolotājas un mammas. 

D.O.-Tas būtu jauki, ja varētu kādas trīs reizes. Piemēram, 
Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas… 

R.K.- Jā piemēram divreiz gadā. Rudens- Pavasaris. Var 

mainīties. 

3.Kas šogad jums šķita visinteresantākais? 

I.A.-  Patrīcijas un Kristiānas- pieeja tirgošanai. Tirgus vietas 
noformējums- kases aparāts. Var redzēt, ka domāts. Ja bērni 
vairāk piedomās pie noformējuma un būs atraktīvāki, tad 
vieglāk žūrijai būs vērtēt. 

D.O.-  Vairāk bērni un viņu mammas piedomā pie 
noformējuma. Patika Heidijas galdiņš un viņas vizuālais tēls. 

R.K.- Patika, ka pirms tam bija atrakcijas. Padomāts par 
spēlēm. Plašs un liels tirgus. 

Ceram lielāku atsaucību uz 
pārdošanu un pirkšanu!   

Patrīcija-Ance Ošeniece 

Ķirbji 

Šogad no 21.oktobra līdz 25.oktobrim 
skolā galvenie varoņi bija irbji! Bija interesanti 
vērot, kā irbji iegūst arvien jaunus rotājumus 
un izskatu.   

Žūrijas komisijai bija grūts darbs, lai izvēlētos 
irbju kompozīciju, kurai pieš irt 1.vietu. Tāpēc 

galvenā žūrijas komisija pieaicināja papildspēkus 
un tad 5 cilvēku sastāvā notika: 

1. Slēgtā balsošana. 
2. Atverot balsojumus izrādījās, ka divām 

klasēm ir vienāds balsu skaits. 
3. Tad ērāmies pie godīgas lozēšanas.  
Izlozes rezultāts, tad nu ir šāds: 
 1.vieta tiek pieš ita 9.klases Misteram 

irbonim. 
Tad vēl žūrijas komisija nolēma pieš irt šādas 
nominācijas: 
*Superīgākā irbju ģimenīte-2.-4.klase; 
*Skaistumkonkursā piedalīsies misters 

irbonis 8.-9.klase; 
*Sniegavīrs- irbjuvīrs 3.klase; 
*1.klases irbis Gardumiņš ar garšaugiem jau 
gatavs doties uz cepeškrāsni un mūsu 
vēderiem; 
*Skolotājas milzenis tiks pieteikts  Ginesa 
rekordu grāmatai; 
*Uz Helovīna ballīti tiek ielūgti 6.-7.klases 
irbju pārstāvji Spociņi-Jociņi! 

Tāda bija nedēļa mūsu skolā, kad galvenie 
varoņi bija irbji! 
 
 

Žūrija: Lienīte, Anita, Tamāra, Edīte, Liene. 
 



Draudzī as pasākums Kalētos. 

 9. ove rī Kalētos otika pašpārvaldes 
rīkots draudzī as pasāku s.  Uz Kalētie  rau a 
Gramzda, Rucava, Priekule un, ēs, Sikšņi. 
Prota s ija arī paši Kalēti. Pasāku ā vajadzēja 
preze tēt savas skolas dzīvi. Preze tā ijas rādīja  
paši Kalēti, Ru ava u  ēs. To iepriekš ijā  ītīgi 
gatavojuši u  iz ēģi ājuši. Mu s ija jāzī ē savs 
ģer o is, jāstellē kādas skolas ilde u s 

ovei ās, ka ija sava skola . Jāsaliek pira īda u  
„Ola jālaiž kos osā”. Visā  skolā  bija labi, bet 

ēs ieguvā  visaugstāko ovērtēju u. Mēs esa  
alači! Pē  pasāku a ēs devā ies ekskursijā pa 

Kalētu skolu. Redzējā  arī pagra u, kurā esot  
spoks. Notika arī diskotēka. Tā ija vie kārši 
lieliska! Varēja arī satikt se  eredzētos draugus. 

Tā kā u s gāja ļoti la i! 

Alija Djablova 

Basketbola sacensības. 

27. novembrī z nu basketbola komanda 

brauca uz Kal tiem censties izcīnīt kādu vietu. 

Cīnījāmies, kā pratām un  beigu beigās bija tā, ka 

5.vieta bija Rudes skolai, 4.vieta bija Sikšņu 

pamatskolai, 3.vieta bija Grobiņas skolai, 2.vieta 

bija Kal tu skolai, 1.vieta bija V rgales skolai. 

Mūsu skolas komandā bija septiņi z ni- Jānis 

Ločmelis, Kaspars Lipnevičs, Markuss Ķervis, 

riks Glužģis, Ivars Lipnevičs, Kārlis Vamzis, 

Aleksandrs Huve. 

Ivars Lipnevičs 

Ru avas tautas tērps. 

Šī gada . ove rī ūsu skolā viesojās 
Sa dra Roze. Viņa . – . klašu skolē ie  stāstīja par 
Ru avas tautas tērpu. Tautas tērpā ija zila, sarka a, 
zaļa u  alta krāsa. Viss tautas tērps svēra  
kilogramus.  Lielākā daļa tautas tērpa ija zila. 
Kņiepķe s ija aza rošiņa, ko lika pie tautas tērpa. 
Tas ir redzams arī uz ovada ģer oņa. Vairākus svārkus 
uzvilka, ja agātāka ija sieva. Jau ā  eitā  ap galvu 
sēja kaspi i. Ve ākajā  u  pre ētā  sievā  ija 

ā ats u  sarka s lakats. Nā atu lika pre ētā  
sievā , kurā  ija ēr i u  az ēr i. Ma  patika viss 
ko stāstīja. Vēl klausījā ies dzies u „ Ai, jel a u 
du ju prātu!” Ma uprāt, ija la i u  i teresa ti. 
I teresa ti ija tas, ka daudzas lietas tautas tērpā ija 
ar savādie  osauku ie : villai e tā ir ieza sega ar 

vis az  saktā , sakta ir o sudra a u  ļoti dārga. Tā 
gra  u  ir apaļa. Kaspi e ir le ta, ko sie  jau ā  

eitā  ap galvu. Nā ats ir tāds kā šalle, ko sie  ap 
galvu pre ētā  sievā . Es arī gri ētu tādu tautas 

tērpu, jo a  tas patīk.                                                             
Rūta 
Mame 

3.kl. 

 

 

 



 

 

Novembris 

Jā is Aldzers 

Krists Stirna 

Bertrams Rihards Brizga 

Kristia s E īls Tiļugs 

Heidija Brizga 

Kārlis Va zis 

 

Decembris 

Patrī ija A e Oše ie e 

Aurēlija Malakauska 

Viktorija Aldzere 

Līga Aldzere 

Kristaps Nor erts Dzērve 

Daniels Stirna 

Jā is Šteindals 

Jā is Loč elis 

 

Ziemas mode 2013 

Vie a o karstākajā  te de ē  ziemas modē  ir 

KAŽOKĀDA! Aktuālākās krāsas – haki zaļš, sarka s, el s, 
ordo, s aragdzaļā, ko alta zilā, si epju, ēšā, pelēka u  
rū ā. Ļoti populāras ir ko trastkrāsas u  krāsu bloku 

ko i ā ijas. 
Puišie  šozie  aktuālas ir ilitārās klasikas veida apģēr i – 

žaketes, ikses ar dažādā  pogā  u  apšuvu ie . Zie as 
apģēr a  puišu skapjos ūs aktuāli sa ta, spīdīga 
audu a, za šādas u  ādas ateriāli.  
Meite ē  aktuāli aitādas kažoki spilgtās krāsās. Dažādu 
garu u ēteļi u  jakas, klasiskie pusgarie ēteļi, taču tieši 

ēteļu izvēlē šogad jāsaka NĒ!  el ajai krāsai. 
Svētku ust have : 
Meite ē  - azā el ā vakarkleita, ežģī es, zī uļsvārki. 
Puišie  – svīteri, vestes. 

Patrī ija A e Oše ie e 

 

 Redaktore – Alija Djablova 
 Redaktores pal gs tehniskos jautājumos- Mariss Jānis Tiļugs. 
 Pal gi- Patr cija Ance Ošeniece, Kristiāna Mame, Oskars Veidemanis, Heidija 

Brizga, Atis Šteindals, Ivars Lipnevičs. 
 Konsultants- Sk. Inta Ekte. 

Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakst t av zei, tad sakiet Alijai vai kādam pal gam! 
PALDIES VISIEM, KURI PAL DZ JA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUC GI UN SAPROTOŠI  

Av z  esam izmantojuši interneta lapas: www.cirkulis.lv;  http://bernulapa.blogspot.com/ 
Mūsu av ze ir atrodam ar  Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 

 

http://www.cirkulis.lv/
http://bernulapa.blogspot.com/
http://www.rucava.lv/


 


