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2018. – 2019. mācību gada rezultāti 

Ar ceriņu un maijpuķīšu smaržu ir atnācis maijs. Tas nozīmē, ka noslēdzies ir kārtējais 

mācību gads. Laiks apkopot mācību darba rezultātus. Otrajā semestrī esam ražīgi pastrādājuši un 

varam mācību gadu noslēgt bez skolēniem ar nepietiekamiem mācību vērtējumiem, nevienam nav 

jāmācās papildus jūnijā.  

Apkopojot mācību gada vērtējumus, mums ir 12 skolēni, kuri mācību gadu ir noslēguši tikai 

ar labām un teicamām sekmēm (7, 8, 9, 10 balles). 2.klases skolnieces Daniela Šokolaite un 

Evelīna Glužģe; 3.klases skolēni – Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše un Selīna 

Gerkena; 4.klasē – Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna un Daniels Pičkurovs; 6.klasē – Patrīcija 

Andrejeva; 8.klasē – Monta Amanda Mihailova; 9.klasē – Emīls Kristiāns Tiļugs. 

Apkopoti ir arī „Labākās liecības” konkursa rezultāti. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums, 

salīdzinot ar 1.semestri, ir Enijai Elisai Prūsei par 2 ballēm. 2.vieta ir Elfai Esēnijai Prūsei, kurai ir 

vidējās atzīmes pieaugums ir 1,5 balles. Ar vidējās atzīmes pieaugumu 0,5 balles 3.vietā ir 

8.klases skolniece Gintāre Malakauska. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums 0,645 balles ir 

8.klasei. 

Esam aprēķinājuši arī skolēnu vidējās atzīmes. Visaugstākā vidējā atzīme 9 balles ir 

4.klases skolniekam Robertam Kļavam. Otrajā vietā ierindojas 6.klases skolniece Patrīcija 

Andrejeva ar vidējo atzīmi 8,643 balles. 4.klases skolniece Kellija Līga Ķezēna ar vidējo atzīmi 

8,444 balles ir palikusi trešajā vietā. Starp klasēm visaugstākā vidējā atzīme ir 4.klasei - 7,704 

balles. 

Pēc laba darba visiem pienākas atpūta. Vēlam visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem 

piedzīvojumiem bagātu un saulainu vasaru, lai varam atpūsties un uzkrāt spēkus nākošajam 

mācību gadam. 

Agrita Brizga, direktores vietniece mācību darbā 

 
 



 

Slidotava un ZINOO centrs 

21.martā skolēni no 5.līdz 9.klasei brauca uz 

LOC slidotavu. Slidotavā mēs nebijām pirmo reizi, 

tāpēc mums bija drošāk nekā pirmajā reizē. 

Manuprāt, LOC slidotava ir vieta, kur var pavadīt 

laiku ļoti labi, kā arī vieta, kur var kaut ko jaunu 

iemācīties. Daži skolēni slidotavā bija pirmo reizi. 

Pēc šīs slidotavas mēs, 7.-9.klases skolēni, 

devāmies uz ZINOO centru (tagadējo ZIIC) un 

pavadījām vairākas stundas interesantās 

nodarbībās. 

Man šķiet, ka šī diena bija izdevusies mums 

visiem. 

Gintāre Malakauska, 8.klases skolniece 

 

 

Slidotava un Jauniešu māja 

21.martā 5. – 9. klases skolēni devās braucienā uz 

Liepāju. Sākumā braucām uz LOC slidotavu, kurā mēs 

slidojām. Slidotavā mēs pavadījām vienu stundu. Mēs 

slidojām jau otro reizi, tāpēc skolēniem bija drošāk. Skolas 

zēni paņēma mazas riepas un tās slidināja. Visi pavadīja 

diezgan labu laiku slidotavā.  

Otrā dienas daļā 5. un 6. klase devās uz Jauniešu 

māju, kur notika pasākums saistībā ar karjeras izvēli. 

Jauniešu centrā mūs sagaidīja improvizācijas teātra 

dalībnieks, kurš mums pastāstīja, kas ir improvizācijas 

teātris un arī praktiski to parādīja. Skolēni nodarbojās ar 

dažādām darbībām, un tēloja dažādas personas. 

Pasākumā piedalījās arī skolēni no Rucavas pamatskolas 

5. un 6. klases. 

Aurēlija Malakauska, 6.klases skolniece 

 



Leļļu izrāde Rucavā 

Mūsu skolas 1. - 6.klases skolēni bija aizbraukuši uz Ērika Baloža leļļu izrādi - pasaku, kura 

notika Rucavā. Sākumā maza lellīte skraidīja un visu laiku teica "Tūlīt sāksies, tūlīt sāksies!" Tad 

iznāca alnis un stāstīja, ka viņam garšo siens, ka pilī nav mīļuma un to vajag atrast. Pilī Karalis bija 

neapmierināts, bet Princese ļoti bēdīga. Princese devās uz mežu un satika Sniega rūķus. Visi sāka 

pikoties un pamodināja Trolli. Trollis parādīja Princesei, kas ir mīļums. Viņa devās uz pili un to 

parādīja citiem. Nu visi bija laimīgi. Man patika tas, ka skatītāji arī varēja pikoties ar rūķiem. 

Rainers Keirāns, 3.klases skolēns 

 

Putnu dienas 

Katru pavasari pie mums atgriežas gājputni. Lai vairāk 

kaut ko uzzinātu par putniem, 29.martā notika putnu diena. 

Skolēniem bija iespēja mājās izgatavot un atnest  putnu būrīšus. 

Atnesa 10 putnu būrīšus, kuru autori tika apbalvoti.  

Tad bija visādas aktivitātes par putniem. Skolas zālē visas 

klases varēja parādīt savas zināšanas par putniem, uzzināt 

daudz jauna. Katrai klasei bija citādāks uzdevums. Mazākie 

skolēni krāsoja putnus, bet 2.klase zīmēja stilīgus putnu būrus. 

3.klase stāstīja dažādus interesantus faktus par putniem. 4.klasei 

bija jāuzzīmē skolas ģerbonis, kurā būtu putns. Daudzi bija 

izvēlējušies balto stārķi. 5.klase iepazīstināja ar 

melno stārķi, jo tas ir atrodams Dunikas pagasta 

karogā. 6.klase arī pastāstīja par tiem putniem, kuri 

ir attēloti Latvijas pilsētu un pagastu ģerboņos. 

Pelēkai vārnai un pūcei CV rakstīja 7. un 8.klase. 

Ar ticējumiem un parunām par putniem mūs 

iepazīstināja 9.klase.  

Pasākuma noslēgumā mēs gājām rotaļās un 

dejojām “Putniņu deju”. Pasākums bija ļoti 

interesants un jautrs. 

Alekss Aleksandrs Robežnieks, 6.klases skolēns 

 

 



Sporta diena ar Rudes skolēniem 

2.aprīlī Sikšņu skolas sporta zālē notika sporta diena 1.-4.klašu 

skolēniem kopā ar Rudes pamatskolas skolēniem. Mēs kopā spēlējām tautas 

bumbu un sacentāmies dažādās stafetēs.  

Bija forši ar viņiem spēlēt, jo mēs visu laiku uzvarējām. Viņiem bija tikai 

divas uzvaras: viena tautas bumbā un otra stafetēs. 

Ir labi rīkot sadraudzības spēles, jo tā var iegūt jaunus draugus! 

Evelīna Glužģe, 2.klases skolniece 

 

 

Talka 

Sikšņu pamatskolas skolēni no 5.un 6.klases 11.aprīlī devās apkopt Dunikas pagasta 

piemiņas vietas. Bijām sagatavojuši darba rīkus, cimdus un lielu maisu, kurā likām pērnās lapas.  

Sākām ar Ječos esošajiem Buku kapiem, kuros ir apbedīts Latvijas Brīvības cīņu kareivis. 

Kā vienmēr cenšamies apkopt ne tikai vienu kapa vietu, bet nogrābjam lapas arī plašākā apkārtnē. 

Tālāk devāmies uz Ozolmežu kapiem, kuros atdusas divi Sikšņu skolas skolotāji. Centāmies 

sakopt šīs kapu vietas pēc labākās sirdsapziņas – noravēt, apgriezt apstādījumus, nogrābt lapas. 

Nākošā vieta, kur braucām bija Rātu kapsēta pie Bārtas upes, kuros ir apbedīti Bārtas 

skolas skolotāji Bergmaņi. Šajos kapos cenšamies vienmēr sakopt plašāku teritoriju, jo ir ļoti daudz 

pērno lapu, ko sagrābt. Meitenes grābj un ravē, bet zēni 

vāc lapu kaudzes, ber maisā un velk prom.  

Pirmspēdējā vieta, kur piestājām ir Zviedru kapi 

Bārtas – Rucavas ceļa malā. Tajos apgriežam ataugušos 

kociņus un nogrābjam veco zāli un lapas. 

Pēdējā vieta, kuru vienmēr sakopjam, ir bijušās 

Dunikas skolas piemiņas vieta, kur savācam nolūzušos 

zarus un sagrābjam pērnās lapas. To izdarīt bija ļoti 

grūti, jo piemiņas vieta vienmēr agrā pavasarī ir pilna ar 

vizbulīšu ziediem, kurus negribas nopostīt. 

Mums, skolēniem, katru gadu šī talkas diena pa piemiņas vietām ir ļoti nozīmīga, jo tā 

mums māca patriotismu – dzimtenes mīlestību. Mēs jutāmies noderīgi un nozīmīgi šo darbu darot. 

Karīna Gerkena, 5.klases skolniece 

 



 

Lieldienas 

Mūsu skola katru gadu uz Lieldienām taisa pasākumu 

skolā. Šogad nolēmām pasākuma laikā pievērsties praktiskām 

izdarībām. Skola bija izrotāta ar visāda izmēra zaķiem un oliņām, 

kuras bija atrodamas dažādās vietās.  

Skolēniem bija iespējas darboties četrās darbnīcās. Pie 

skolotājas Intas Innes notika olu dekupāžas darbnīca, kur varēja izrotāt olas ar neparastāku 

metodi. Olas sanāca ļoti krāsainas un košas. Izrotātās olas varējām nest uz mājām. 

Pie skolotājas Daces Virdzinieces bija olu nešanas darbnīca. Olas vajadzēja ar salmiņa 

palīdzību pārnest no vienas vietas uz otru. Olu nešanas darbnīcā ātrākie un veiklākie šoreiz 

izrādījās Daniels Pičkurovs no 4.klases un Rihards Bertrams Brizga no 9.klases. 

Liela jautrība bija olu mešanas darbnīcā, kur oliņas tenisa bumbiņas izskatā bija jāiemet 

iekšā olu kastē. Iemetot noteiktu olu skaitu, balvā varēja nopelnīt konfektes. 

Spraigas sacensības notika olu ripināšanas darbnīcā, jo tur vajadzēja sacensties, kuram ola 

tālāk aizripos. Sākumā tika noskaidroti veiksmīgākie pa 

klasēm, bet pēc tam sacentās finālā  pa klašu grupām. 

Izrādījās, ka visizturīgākā  krāsotā ola ir Raineram 

Keirānam no 3.klases un Karīnai Gerkenai no 5.klases.  

Dienas noslēgumā skolas zālē norisinājās 

krāsoto olu kaujas. Tajās par stiprākajām tika atzītas 

1.klases skolnieces Agates Grietēnas ola un 5.klases 

skolnieces Karīnas Gerkenas ola. 

Patrīcija Andrejeva, 6.klases skolniece 

 

Ekskursija 

Otrdien, 30.aprīlī mēs, 1. – 5. klašu skolēni braucām ekskursijā uz Pūres šokolādes muzeju, 

Salmu muzeju un uz lauku sētu ,,Indāni”. 

Vispirms mēs braucām uz šokolādes muzeju. Mums izrādīja muzeju un stāstīja par kako un 

par šokolādi. Mēs arī darbojāmies meistarklasē, kur paši taisījām šokolādes konfektes un 

šokolādes figūriņu uz puļķīša. 

Pēc tam mēs braucām uz Salmu muzeju Tukumā. Tur mums parādīja salmu figūras. Šo 

salmu veidojumu bija ļoti daudz. Figūras bija gan ļoti lielas, gan arī maziņas. Figūra mums neļāva 

fotografēt. Varējām ārpusē fotografēties pie lielajām figūrām. Varēja kioskā nopirkt salmu 

skulptūriņas. Mēs taisījam paši no salmiem gliemezīti, kuru varējām vest mājās. 

Pēc tam mēs braucām uz lauku sētu “Indāni”. Mēs apskatījām un pabarojām dzīvnieciņus, 

cepām desiņas un dzērām garšīgu nātru tēju ar medu. 

Uldis Aldzers, 5.klases skolēns 

 

 



 

Pavasara ekskursija 

Skolas 6. - 9. klases skolēni 3. maijā bija aizbraukuši uz 

Pūres - šokolādes muzeju, Salmu muzeju un Kurzemes kara 

cietokšņa muzeju. Ekskursija bija bezmaksas, jo to finansēja 

projekts “Latvijas skolas soma”. 

Pirmā vieta, kur mēs aizbraucām, bija Pūres šokolādes 

muzejs. Mums pastāstīja par muzeja vēsturi, par uzņēmumu un 

paradīja, kā gatavo šokolādi. Tas bija ļoti interesanti. Interesanti, ka 

senajos laikos par kakao pupiņām varēja sev nopirkt pilnīgi visu. 

Pat kalpu un sievu. Es biju ļoti pārsteigta! Visi skolēni un skolotāji 

piedalījās meistarklasē, kur mēs 

gatavojam šokolādi. Man ļoti garšo šokolāde! Varējām arī iepirkties 

uzņēmuma veikalā.  

Otrā vieta, kur mēs aizbraucam, bija Salmu muzejs. Tur bija 

visdažādākās lietas no salmiem (rūķi, dzīvnieki, putni, raganas…). Man 

no visiem darbiem patika žirafe, jo bija ļoti skaista! Pēc tam mēs paši no 

siena uztaisījām sirsniņas. Tas bija diezgan sarežģīti! To sirsniņu pēc 

tam uzdāvināju mammai Mātes dienā. 

Trešajā vietā, kur mēs aizbraucām bija kara cietoksnis. Tur 

stāstīja par, Otro pasaules karu, kurā arī Latvija piedalījās. Parādīja un stāstīja, kā tolaik dzīvoja. 

Redzējām daudz ieroču, naudiņas tajos laikos. Pēc tam mēs izgājām laukā. Un tur, bija tanks un 

kara lidmašīna. Tankā varēja iesēsties, tas man ļoti patika! 

Pēc manām domām šī ekskursija bija ļoti interesanta un noderīga. Man liekas, ka, 

daudziem visvairāk patika šokolādes muzejs, jo, varēja apēst šokolādi un pats uztaisīt. 

Monta Amanda Mihailova, 8.klases skolniece 

 



Mātes diena 

Mātes dienai veltīts pasākums šogad skolā notika 

10.maijā. Jaunāko klašu skolēni gan dziedāja ansamblī, gan 

dejoja skolotājas Kristīnes Innes vadībā. Uzstājās arī solists 

Rainers Keirāns. Mazā ansambļa uzstāšanos papildināja arī 

Patrīcijas Andrejevas instrumenta spēle. 2. – 3.klases teātra 

pulciņš rādīja ludziņu. 

Ar skaistām dziesmām uzstājās arī lielais ansamblis. 

9.klases skolēni skaitīja māmiņām veltītus dzejoļus.  

Pasākuma noslēgumā skolēni savas māmiņas un 

vecmāmiņas sveica ar ziediem. Pēc koncerta māmiņām bija 

sagatavots pārsteigums – gards mielasts un kafija. 

Šo pasākumu vadīja Uldis Aldzers, Aurēlija 

Malakauska un skolotāja Inta Inne.  

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, 8.klases skolniece 

 

 

Koncertzāles „Lielais dzintars” apmeklējums 

Mēs 21.maijā braucām uz Liepājas koncertzāli „Lielais dzintars” uz koncertu „Zenīts”. 

Speciāli Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim Jānis Šipkēvics sakomponējis dziesmu 

ciklu „Zenīts“ diviem zēniem un astoņiem instrumentiem. Cikls iecerēts kā paša Jāņa un viņa 

kādreizējā klases biedra, cikla tekstu autora Marta Pujāta intuitīvi emocionāls vēstījums par 

pieredzēto skolas gados.  

Izrāde vēsta par skolas gadiem kā maģisku pasauli, kurā spēlē rotaļīgs un aizkustinošs 

iztēles orķestris, un divi dziedoši puikas atceras 90.gadu Domskolas gaiteņu futbolu ar 

dzēšgumiju, picu pārtikas plēvē, skolotāju kurpju papēdīšu klikstoņu. 

Man šī izrāde ļoti patika un ceru, ka citiem arī. Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma”, 

šo izrādi varējām apmeklēt bez maksas. 

Viktorija Aldzere. 7.klases skolniece 



Dambretes sacensības Sikšņu pamatskolā. 

Pēc šaha sacensībām februārī vairāki skolēni ierosināja, ka vajadzētu sarīkot dambretes 

turnīru.  

Sacīts – darīts. Pieteicās kupls dalībnieku skaits – 21 skolēns no 1.līdz 8.klasei. Sacensības 

noritēja pēc riņķveida sistēmas visiem kopā vienā grupā.  

 Vērtēšana notika atsevišķi jaunākajā grupā no 1.-4.klasei un no 5.-8.klasei, nedalot 

atsevišķi zēnus un meitenes, jo pēdējās izrādījās ļoti spēcīgas konkurentes. 

Jaunākajā grupā  1.vietā Evelīna Glužģe. 2.- Selīna Gerkena, 3.- Līga Beņuše, 4.- Sonata 

Malakauska, tikai par puspunktu atpaliekot no 3.vietas ieguvējas. 

Vecākajā grupā 1.vietā Kristiāns Baikovskis, 2.- Monta Mihailova, 3.- Dāvis Hopovs, 4.– 

Elvis Šternbergs, 5. – Aurēlija Malakauska. 

Arī vecākajā grupā rezultāti bija ļoti blīvi Pirmās un otrās vietas ieguvējiem bija vienāds 

punktu skaits, visu izšķīra savstarpējā spēle. Pārējie atpalika par puspunktu. 

Uzvarētāji 6.aprīlī piedalīsies  Lejaskurzemes novadu skolu dambretes sacensībās. 

 Aija Dejus, dambretes un šaha pulciņa skolotāja 

 

Debija Lejaskurzemes novadu skolu šaha un dambretes sacensībās 

6.aprīlī Grobiņā pulcējās skolēni no bijušā Liepājas 

rajona skolām uz šaha un dambretes sacensībām.  

Pirmo reizi no Sikšņu pamatskolas trīs skolēni – Selīna 

Gerkena, Līga Beņuše un Roberts Alksnis - izmēģināja 

spēkus šaha sacensībās. Lai iemācītos spēlēt šo spēli, 

vajadzīgi vismaz divi gadi, tāpēc, iespējam, šie topošie šahisti 

jutās kā kucēni, kas iemesti upē peldēšanas apmācībām. 

Taču visi cīnījās no sirds un bez punktiem mājās 

nepārbrauca. 

Līdz nākamā gada sacensībām vēl laiks turpināt apgūt šaha gudrības.  

Pēc ilgāka laika atkal no Sikšņu pamatskolas jaunie dambretisti - Donata Malakauska, 

Evelīna Glužģe, Monta Mihailova, Karīna Gerkena, Dāvis Hopovs, Alekss Robežnieks, Elvis 

Šternbergs un Kristiāns Baikovskis bija gatavi cīnīties par godalgotām vietām. 

Spēcīgajā zēnu konkurencē mūsējiem mazliet pietrūka gan pieredzes, gan arī meistarības, 

taču meitenes cīnījās godam un pārveda mājās trīs medaļas.  

Vecākajā grupā 1.vietu un zelta medaļu ieguva Monta Mihailova, Karīnai Gerkenai – 3.vieta 

un bronzas medaļa. 

Jaunākajā grupā 2.vieta un sudraba medaļa Evelīnai Glužģei. 

 Aija Dejus, dambretes un šaha pulciņa skolotāja 

 



 

Pēdējais zvans 

17. maijā izskanēja pēdējais zvans mūsu devītklasniekiem. Šogad viņi ir četri. Uz pasākumu 

ar zvana skaņām viņus pavadīja 1.klases skolēni. Mūsu skolas skolēni bija sagatavojuši sirsnīgus 

apsveikumus un daudz laba velējumu devītajiem. Arī paši devītie teica pateicības vārdus gan 

vecākiem, gan skolotājiem. Devītie pateicās arī skolas tehniskajiem darbiniekiem par viņu ieguldīto 

darbu, lai mācības skolā noritētu jaukā, siltā un patīkamā vidē. 

Pirms Pēdējā zvana tika veikta skolēnu aptauja par devītās klases skolēniem. Lūk, ko citi 

skolēni domā par devītajiem.  
Karīna 

Skaista, jauka, klusa, ļoti 

forši ar viņu kopā pavadīt laiku. 

Visu laiku sēž telefonā, dažreiz 

spītīga un pūcīga. Pļāpīga. 

Smaidīga. Visu zina. Karīna ir 

klusa, bet viņa ir mīļa un laipna. 

Saprotoša. Labsirdīga. Vienmēr 

uzklausa un dod padomus. Viņa māk uzlabot 

garastāvokli un ir ļoti mīļa. Daudz slimo.  

 
Pēdējais zvans 

Kādā jaukā maija dienā, saule spīd un putni 
dzied! 
Sanākuši puiši, meitas sveikt un veiksmi vēlēt 
jums! 
Labi vārdi tiek jums teikti, ziedi dāvāti tiek 
jums! 
Karīna ir spožā saule zēnu mākoņbariņā! 
Emīls mums tāds liels un gudrs, brašiem 
soļiem soļo viņš! 
Auto tjūnēt, braukt ar moci, Rihardam tas ļoti 
tīk! 
Kristians mums sportisks puisis, skriet un lēkt 
viņš labi prot. 
Stingra balss un gudra galva, tā ir jūsu 
skolotāja. 
Rēķinājāt, reizinājāt, lasījāt un dziedājāt! 
Deviņi gadi paskrējuši, eksāmenu laiks ir klāt! 
Turēsim mēs visus īkšķus, lai jums 
eksāmenos veicas! 

5.un 6.klase 

 

Emīls Kristiāns 

Liekas normāls čalis, 

bet nav pārāk sabiedrisks. 

Sportisks, skaisti zīmē. 

Izpalīdzīgs. Emīls ir laipns un 

smieklīgs, ļoti gudrs un nekad 

neķēmojas. Domīgs. Ļoti kluss.  
Kristians 

Ļoti foršs draugs, labi dejo. 

Labi spēlē kendamu. Skrien ātri. 

Jautrs. Stilīga frizūra. Dažreiz 

kauslīgs, rupjš un lieto sliktus 

vārdus. Slinks. Dažreiz kaitina, 

dod labus padomus. Runātīgs.  
Rihards Bertrams 

Smieklīgs, ļoti 

bieži ākstās. 

Kaitinošs, bieži krīt 

uz nerviem. 

Kauslīgs, kaitina 

citus. Sportisks. 

Labs, jo neaiztiek 

citus. Dzīvespriecīgs. Jautrs, stāsta jokus. 

Draudzīgs un laipns. Daudz runā. Pašpārliecināts, 

domā tikai par sevi. Sit meitenes, bet zēnu priekšā 

neko nespēj izdarīt, vienmēr pārspīlē. Stiprs, 

asprātīgs. Slinks. Patīk izrādīties.  

 



 Redaktors – Monta Amanda Mihailova 

 Palīgi – Viktorija Aldzere, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Patrīcija Andrejeva,  Aurēlija Malakauska, Patrīcija Andrejeva, Karīna Gerkena, Gintāre Malakauska, Rainers Keirāns, 

Evelīna Glužģe, Alekss Aleksandrs Robežnieks, Uldis Aldzers. 

 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 

 

Aprīlis 

Agnese Liepniece 

Monta Teļdruva 

Kellija Līga Ķezēna 

Sk. Daina Freiberga 

Sk. Inta Inne 

Sk. Valentīna Keirāne 

 

Maijs 

 

Emīls Tenne 

Madara Aldzere 

Uldis Aldzers 

Sk. Jolanta Kalna 

 

Jūnijs 

 

Evelīna Glužģe 

Tomass Seļivānovs 

Karīna Seļivānova 

Sk. Vaclovs Malakausks 

 

Jūlijs 

Roberts Alksnis 

Enija Elisa Prūse 

Elvis Šternbergs 

Sk. Sandra Malakauska 

 

Augusts 

 

Sk. Inga Fiļippova 

 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


