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Jaunais 2019./2020. mācību gads 

 Ar Zinību dienu 2.septembrī Sikšņu pamatskolā sākās jaunais mācību gads.  Pirmskolas grupas 

apmeklē 15 bērni - 8 bērni vecākajā grupā un 7 bērni jaunākajā grupiņā. Pirmskolas grupās strādā skolotājas 

Rita Knube un Indra Jankevica. 

 Skolā zinības šogad apgūs 40 skolēni. Ir izveidoti seši klašu komplekti: apvienotā 1. un 2. klase 

(audzinātāja Dace Virdziniece), apvienotā 3. un 4. klase (audzinātāja Valentīna Keirāne), 5. klase 

(audzinātāja Sandra Malakauska), apvienotā 6. un 8. klase (audzinātājs Vaclovs Malakausks), 7. klase 

(audzinātāja Kristīne Inne) un 9. klase (audzinātāja Agrita Brizga).  

 Šogad darbu skolā ir 

uzsākušas divas jaunas 

skolotājas. Angļu valodu mācīs 

skolotāja Egita Sideļska, bet 

dabaszinības 5. un 6. klasei un 

bioloģiju mācīs skolotāja 

Mārīte Bumbule. 

 Pēc mācību stundām 

skolēniem būs iespēja darboties 

sporta pulciņos, pilnveidot 

savas prasmes šaha un 

dambretes pulciņā, dziedāt 1.-

4. klašu un 5.-9. klašu 

ansambļos, attīstīt savas 

uzstāšanās prasmes teātra pulciņā, pilnveidot valodas zināšanas angļu valodas pulciņos, piedalīties skolas 

avīzes veidošanā "Starpbrīžu stāstiņi". Reizi mēnesī skolēniem būs iespēja mācīties peldēt Liepājas 

peldbaseinā un pilnveidot prasmes keramikas nodarbībās Rucavā.  

Radošu, jaunām zināšanām bagātu un veiksmīgu jauno mācību gadu! Vecākiem vēlam izturību, pacietību un 

sapratni, sniedzot bērniem atbalstu atbildīgajā mācību darbā! 

Agrita Brizga, direktores vietniece 

 



Sporta diena 

  

             Mēs, visa Sikšņu pamatskola, 4.septembrī braucām uz Bernātiem, kur mums bija paredzēta Sporta 

diena. Tur mūs sadalīja vairākās komandās, un mēs sākām skriet stafetes. Pēc vairākiem uzdevumiem bija 

divas komandas, kuras spēlēja volejbolu. Volejbolu spēlēt bija diezgan grūti, jo pūta stiprs vējš. Jaunāko 

klašu skolēni spēlēja tautas bumbu. Pirmklasniekiem tā bija pirmā pieredze tautas bumbas spēlēšanā. 

 Vēl pēc sporta spēlēm varēja aiziet līdz jūrai. Mēs 

cēlām smilšu pilis. Ūdens jūrā bija silts. Pēc tam mēs 

devāmies uz autobusu un braucām uz atpūtas vietu, kur 

sakūrām ugunskuru un cepām desas. Desām piedevās bija 

tomātu mērce, marinēti gurķīši un maize. Saldajā mums 

bija praņiki. 

 Diena kopā ar draugiem bija labi pavadīta. 

Izpriecas bija pietiekami aizraujošas. Prieks par kopā 

pavadīto laiku. 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Peldbaseins 

 Mūsu skolas skolēni arī šajā mācību gadā reizi mēnesī brauks uz peldbaseinu Liepājā. Tur mēs 

mācāmies peldēt. Tur ir mazais baseins un lielais baseins. Mazajā baseinā iet maziņie jeb tie, kuri nemāk 

peldēt, bet lielajā baseinā iet lielākie bērni jeb tie, kuri māk peldēt. Peldbaseinā jābūt līdzi peldkostīmam, 

peldcepurei, brillēm, švammei, dušas želejai, dvielim un maiņas apaviem.  

 Mēs mācāmies gan peldēt, gan nirt. Treneres iemet ūdenī mantiņas un tad mums ir jānirst tām pakaļ. 

Baseins ir apmēram divus metrus dziļš. Tad kad nodarbības ir beigušās, mēs ejam nomazgāties dušā, 

pārģērbjamies un žāvējam matus. 

 Mums patīk braukt uz baseinu.Ir patīkami peldēt siltā baseinā, kad ārā jau ir auksts un peldēt ārā vairs 

nevar. 

Sonata Malakauska 



Zaļo ideju RE!STRĀDE 

 Šī gada 5.septembrī skolēni no 1. – 9.klasei 

devās uz atkritumu poligonu “Ķīvītes” Grobiņas 

novadā. 

 Šeit notika ekskursijas pa poligonu, kurās 

parādīja un pastāstīja, kā darbojas poligons. Ekskursijas 

laikā mums stāstīja visu par šo atkritumu poligonu, 

piemēram, kā šīs atkritumu mašīnas brauc, par 

atkritumu kalna izveidošanos, kur šos atkritumus izgāž. 

Stāstīja par atkritumu pārstrādes sistēmu kopumā. 

Ekskursijas noslēgumā apmeklējām Nenovērtēto lietu 

muzeju, kurā sakrātas visas vērtīgās un interesantās lietas, kuras atrastas atkritumos. 

 Mēs apmeklējām daudzas radošās darbnīcas.  Skolēni mācījās pareizi šķirot atkritumus, gatavoja 

upcycled grāmatzīmes, spēlēja spēles, lika puzzles,  zīmēja un meklēja Zaļo Vardi aizraujošā šķēršļu trasītē. 

Man vislabāk patika šķēršļu trasīte. 

Gintāre Malakauska 

 

Tēvu diena 

 

 14.septembrī Sikšņu pamatskolā notika Tēvu diena. Tēvu diena notiek jau otro gadu pēc kārtas. Uz šo 

pasākumu bija ieradušies tikai 5 tēti diemžēl. Kā arī bija mammas un bērni atbalstīt savus tētus. Sākums bija 

skolas zālē, kur bija jānovērtē bērnu darbi ražas izstādē. Pēc tam visi pārcēlās uz sporta zāli, jo tur notika 

turpinājums.   

 Tur bija dažādas sporta aktivitātes iesildīšanās laikā. Šautriņu mešana, bumbiņas mešana kastē, riņķu 

mešana uz statīvu, basketbola bumbas mešana grozā, bumbas speršana vārtos, florbola bumbiņas sišanas 

vārtos ar florbola nūju, “knipīšu dambrete”. Tad uz laiku bija jāmet bumbiņa kastē, jāizlien caur riņķi, jāmet 

riņķi uz statīvu, basketbola bumba jāmet grozā, jāsper bumba vārtos, florbola bumba jāsit vārtos ar florbola 

nūju un atkal jāizlien caur riņķi. Šo visu tēti darīja uz laiku. Tad kamēr apkopoja rezultātus tētiem bija 

jāuzzīmē sava ģimene.  

 Šogad  - 1.vieta Ivaram Bukam jeb Danielas 

tētim, 2.vieta – Edgaram Kļavam jeb Reiņa un 

Roberta tētim, 3.vieta – Marekam Mihailovam jeb 

Montas un Sanijas tētim, 4.vieta  - Ģirtam 

Šternbergam jeb Sendija, Samantas un Elvja tētim, 

5.vieta – Guntim Grietēnam jeb Agates un Patrīcijas 

tētim.   

 Liels paldies tētiem par piedalīšanos un 

mammām par līdzi jušanu!  

Sanija Marta Mihailova un Patrīcija Andrejeva       

 

 



Ražas izstāde 

 13.septembrī mūsu skolā notika rudens 

ražas un interesanto darinājumu izstāde, kurā bērni 

paši vai kopā ar vecākiem izgatavo ko interesantu 

no dārzeņiem un augļiem un tad nes uz skolu lai citi 

var aplūkot. Mūsu skolā šis pasākums notiek  katru  

gadu, jo bērniem tajā patīk piedalīties.  Bija 

interesanti ķirbji un kabači, ezīšu ģimene no 

vīnogām un arī no bietēm un sausajiem augiem. 

Bija arī no citiem dārzeņiem gatavoti darinājumi.  

 Pirms Tēvu dienas pasākuma vecāki 

novērtēja skolēnu darbus un nobalsoja par labākajiem. Skolotāji saskaitīja balsis un apbalvoja labākos. Pie 

mazām balviņām tika visi dalībnieki. 

 Galīgie rezultāti ir šādi: 1.vieta – Intai 

Aldzerei; 2.vieta – Agnesei Liepniecei; 3.vieta – 

Danielai Šokolaitei, atzinība – Linitai Keirānei; 

Sendijam un Samantai Šternbergiem, Montai 

Amandai Mihailovai; Raineram Keirānam; Jānim 

Ķudam; Agatei Grietēnai, Montai Teļdruvai un 

Kellijai Līgai Ķezēnai. Paldies par piedalīšanos - 

Uldim Aldzeram, Paulai Čuhnovai, Līgai Beņušei, 

Sonatai, Donatai, Aurelijai un Gintarei 

Malakauskām. Paldies arī vecākiem, kuri palīdzēja 

saviem bērniem! 

Līga Aldzere 

 

 

Keramikas nodarbības 

 1.oktobrī mēs braucām uz Rucavu uz keramikas nodarbībām. Mēs pavisam bijām 23 bērni, lai gan 

iepriekšējā gadā braucām tikai 15. Šoreiz mēs katrs varējām taisīt, ko vēlējāmies. Citi taisīja bļodiņas, citi – 

mašīnas, bet citi atkal kaut ko citu. Visiem ļoti patika šī nodarbība. Šogad uz keramiku brauc arī daži vecāko 

klašu skolēni. Nodarbības ilga no plkst. 15 līdz 17. Tad mēs pabeidzām darbus un braucām mājās. Tā kā 

visiem bija interesanti, tad turpināsim uz keramiku braukt arī turpmāk vienu reizi mēnesī. 

Kellija Līga Ķezēna 

 



Dzejas diena 

              Dzejas diena mūsu skolā tika svinēta 17. septembrī. Šoreiz mēs paši nerakstījām dzejoļus. Šogad 

mums bija savādāka dzejas diena, jo šogad mūs priecēja grupa "Tikai tā" ar J. Petera dzejas kompozīciju 

„Pasakas un nesakas”. 

           Sākumā notika dažas stundas un pēc tam mēs gājām uz aktu zāli, kur notika koncerts. Tā bija kā 

mūzikāla izrāde. Tur uzstājās meitenes no Liepājas katoļu pamatskolas, kuras ļoti skaisti dziedāja. Ar viņām 

kopā uzstājās Liepājas leļļu teātra aktrise 

V. Mežale.  Man ļoti patika! Bija 

interesanti klausīties jau zināmus dzejoļus 

savādākā izpildījumā. Pēc pasākuma 

turpinājās stundas. 

          Man liekas, vajadzētu vēl šādas 

dzejas dienas, jo bija ļoti jauki un 

interesanti! Tā man bija labākā dzejas 

diena. 

                                                                                           Monta Amanda Mihailova 

 

 

Karjeras pasākums Nīcā 
  

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās ESF projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. Tāpēc mums ir iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, tikties ar interesantiem cilvēkiem, lai 

iepazītu dažādas profesijas. 

 Oktobra mēnesī mūsu skolas 7.-9.klašu skolēni ciemojās Nīcas vidusskolā, lai kopā ar Rucavas un 

Nīcas skolēniem  tiktos ar Aleksi Daumi. Aleksis Daume ir izaugsmes treneris, mācītājs un televīzijas 

raidījuma “Saknes debesīs” vadītājs.  

 Lektors mums stāstīja, kas tas ir vīzija. Sākumā mums deva vairākas sarežģītākās vīzijas definīcijas 

un tad mēģināja izskaidrot skolēniem saprotami. 

 Galvenā doma bija, ka vīzija ir nākotnes sapnis jeb nākotnes fotogrāfija. Šis sapnis balstās uz trīs 

“reņģēm”: precīza izpratne par sevi; precīza izpratne par situāciju un sistēma, kura ir lielāka par tevi un ir 

ieinteresēta tevī. 

 Lektors bija ļoti interesants un nebija garlaicīgi klausīties.  

Viktorija Aldzere 

 

 



Skolotāju diena 

 Šogad skolotāju dienu Sikšņu pamatskolā atzīmējām 4. oktobrī. Skolā mēs katru gadu atzīmējam 

skolotāju dienu un tas ir ļoti jauki!  

 Skolotājām no rīta klasē bija sagatavota fotosesija, kuru sagatavoja 9. klase. Fotostūrītis bija izrotāts 

ar ķirbjiem, puķēm un ar daudzām krāsainām lapām. Tas bija ļoti kaisti, un skolotājām arī patika! Pa to pašu 

laiku, kad skolotājām notika fotosesija 9. klase mācīja pārējos skolēnus četras mācību stundas. Tas nebija 

viegli un nebija arī grūti, bet skolotājām vajag stiprus nervus!  

 Svinīgajā pasākumā katrai klasei vajadzēja izdomāt kādu uzdevumu, ko darīt skolotājām. Man šķiet, 

ka visjautrākais bija tas, ko 7. klase izdomāja. 

Viņi izdomāja dejas, ko skolotājām vajadzēja 

dejot. Tas bija interesanti! Citām klasēm arī 

bija interesanti uzdevumi: bija jautājumi par 

skolu, par mācību priekšmetiem, par skolotāju 

skolas gaitām un tamlīdzīgi. Bet 9. klase 

izdomāja, lai skolotājas uzzīmē pašas sevi. 

Sveicienus skolotājiem no Rucavas novada 

domes atnesa pagasta pārvaldniece Agija 

Kaunese. 

 Paldies Ingai Alksnei par palīdzību fotostūrīša iekārtošanā, Dunikas pagasta pārvaldniecei Agijai 

Kaunesei par vizāžista pienākumu pildīšanu.  

 Es domāju, ka skolotājām patika šī diena. Noteikti viena no labākajām skolotāju dienām. Vispār bija 

interesanti būt skolotājai uz vienu dienu. 

Monta Amanda Mihailova 

 

 

Zēnu diena 2019 

 Šī gada 11.oktobrī Sikšņu pamatskolas sporta hallē 

notika Zēnu dienas pasākums. Šajā pasākumā piedalījās 4 

skolas: Sikšņu pamatskola, Rucavas pamatskola, Kalētu 

pamatskola un Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas 

skolēni, kuri mācās Bārtā.  

 Šogad zēni spēlēja basketbolu un pildīja stafetes ar 

basketbola elementiem. Savukārt, meitenes bija izveidojušas 

karsēju priekšnesumu un aizpildīja pārtraukumus starp spēlēm. 

Visi priekšnesumi bija labi sagatavoti un interesanti. 

Šogad visspēcīgākie bija Bārtas zēni un viņi ieguva 1.vietu. 2.vietā palika Rucavas pamatskolas komanda. 3. 

un 4.vietu sadalīja Sikšņu pamatskolas un Kalētu pamatskolas komandas. 



 Zēnu dienas organizatori katrai komandai pasniedza 

dāvanu maisiņu un diplomu. 1.vietas ieguvēji saņēma arī 

ceļojošo kausu un medaļas. 

 Pēc pasākuma Sikšņu pamatskolas aktu zālē notika 

diskotēka, kurā varēja piedalīties tikai skolēni no 5. – 9. klasei. 

Diskotēka notika līdz plkst. 21:30. 

 Viss pasākums kopā ar diskotēku bija izdevies! Tagad 

gaidīsim ielūgumus ciemos pie mūsu draugiem. 

Aurēlija Malakauska 

 

Ekskursija 

 18.oktobrī braucām mācību ekskursijā uz 

seno Kubalu skolu, Dundagas pili, Lībiešu saieta 

namu Kolkā, kā arī uz Ovīšu bāku. Mēs jau 

izbraucām plkst. 07:00.  Pirmā vieta, ko 

apmeklējām bija senā Kubalu skola. Tur mēs daudz 

ko jaunu uzzinājām, domājām vārdiem nozīmes 

Dundagas izloksnē un parakstījām uz tāfelēm un 

rakstījām ar spalvu un tinti.  

 Otrā vieta, ko apmeklējām bija Dundagas 

pils. Tur bija ļoti interesanti, jo stāstīja visādas teikas 

par šo pili, kā arī par Zaļo Jumpravu.  

 Trešā vieta, uz kuru mēs devāmies, bija Lībiešu saieta nams Kolkā. Tur uzzinājām daudz ko jaunu 

par lībiešiem un bija praktiskās nodarbes. Mums bija jāsasēžas pie galdiem un uz katru galdu nolika lapiņas 

ar jautājumiem un 3 atbilžu variantiem un bija jāizvēlas pareizais variants. Uz šiem jautājumiem atbildes 

zināja tie, kuri cītīgi klausījās, jo visas atbildes iepriekš stāstot pateica gide priekšā. Un otrais, kas mums bija 

jādara - kartītes ar vārdiem: uz vienām latviski, uz 

otrām lībiski un bija jāsaliek pa pāriem. Ar šīm 

kartītēm bija divi piegājieni, viens bez zīmējumiem, 

otrs ar zīmējumiem.  

 Uz Ovīšu bāku braucām beigās. Tur mēs 

uzzinājām par bāku gaismu attīstību un kāpām bākā. 

Bākai bija septiņi stāvi. Pēc tam varēja papumpēt 

ūdeni, kas gribēja. Un trīs brīvprātīgie varēja pacelt 

mola akmeņu butaforiju. 

Patrīcija Andrejeva  

 



Rūpēsimies par apkārtējo vidi 

Makulatūras vākšanas konkurss 

 Kampaņa “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaista makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un 

veicinot atkritumu šķirošanu. Šajā mācību gadā atkal ir uzsākta skolu pieteikšanās makulatūras vākšanas 

konkursam. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus 

sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu 

nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas 

kultūras attīstīšanā un dabas resursu – koksnes, 

ūdens, kā arī elektrības – taupīšanu. 

 Kampaņas dalībnieki ne tikai piedalīsies 

cīņā par vērtīgām naudas balvām un izglītojošām 

ekskursijām, bet arī katrs saņems garantētas dāvanas par ieguldījumu tīras Latvijas veidošanā. Par katru 

savākto makulatūras tonnu skolas saņems otrreizēji pārstrādātu papīru, kā arī visi konkursa dalībnieki varēs 

bez maksas apmeklēt grandiozu vides festivālu, kur ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un mūziķu 

priekšnesumiem organizatori pateiksies ikkatram kampaņas dalībniekam. 

  Arī mūsu skola pēc nelielas atpūtas šogad atkal ir nolēmusi iesaistīties makulatūras vākšanā. Aicinām 

visus  skolēnus aktīvi iesaistīties makulatūras vākšanā, kā arī iesaistīt savus vecākus, radus un draugus. 

Savākto makulatūru varat atgādāt uz skolu, kur tā tiks nosvērta un uzskaitīta. Balva gaida arī aktīvāko 

makulatūras vācēju. 

Bateriju vākšanas konkurss 

 Izlietoto bateriju vākšanas konkurss izglītības iestādēm kļuvis par ikgadēju tradīciju, ar kuras 

palīdzību “Zaļā josta” īsteno videi kaitīgu preču reģenerāciju Latvijā. Konkurss ik gadu apvieno bērnus un 

jauniešus, palīdzot visiem piedalīties tīras Latvijas vides veidošanā un vērtīgu resursu taupīšanā. Turklāt 

konkursa laikā bērni mācās izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, iepazīst bateriju pārstrādes gaitu 

un savām acīm ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu katrs 

no mums ik gadu rada. 

 Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā izlietoto 

bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc 

kopējā izglītības iestādes savāktā bateriju apjoma. 

 Arī mūsu skola šogad atkal piedalīsies izlietoto bateriju 

vākšanas konkursā.  Tāpēc visi skolēni un vecāki aicināti aktīvi 

piedalīties bateriju vākšanā. Pie balvas tiks arī skolēns, kurš savāks 

visvairāk bateriju. 

Nolietotās elektropreces 

 Lai gan Liepājas RAS vēl nav izsludinājis nolietoto elektroiekārtu vākšanas konkursu, mēs jau 

pamazām sākam vākt arī nolietotās elektropreces. Vēlams būtu, ka elektropreces tiktu atgādātas līdz skolai. 

Agrita Brizga, direktores vietniece 

 



Atjautības uzdevumi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Septembris 

Linita Keirāne 

Gvido Zuļģis 

Kristians Anrijs Baikovskis 

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa 

Gintāre Malakauska 

Monta Amanda Mihailova 

Sk. Egita Sideļska 
 

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

Sanija Marta Mihailova, Līga Aldzere, Sonata Malakauska, Kellija Līga Ķezēna, 

Aurēlija Malakauska, Viktorija Aldzere, Patrīcija Andrejeva. 

 Konsultants – Sk. Agrita Brizga 

      Ja kādam ir kaut kas, ko teikt, vai rakstīt avīzei, tad sakiet kādam palīgam no          

redakcijas! 

PALDIES VISIEM, KURI PALĪDZĒJA TAPT ŠIM NUMURAM, KURI BIJA ATSAUCĪGI UN SAPROTOŠI  

      Mūsu avīze ir atrodama arī Rucavas novada mājas lapā: www.rucava.lv 

 

Oktobris 
 

Sendijs Šternbergs 

Līga Beņuše 

Daniels Pičkurovs 

Elfa Esēnija Prūse 

Daniela Šokolaite 

Sveicam mūsu jubilārus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


