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       Nu jau arī marts – pirmais pavasara 

mēnesis -  ir paskrējis vēja ātrumā. 

      Tomēr šogad pavasara atnākšana ir 

aizkavējusies. Vēl nav nokusis sniegs, nav 

redzēti pirmie sniegpulkstenīši, nav 

baudītas pirmās kļavu sulas un daudz citu 

pavasarim raksturīgu lietu. 

        Pavisam drīz atlidos visi gājputni un 

sāks dziedāt savas košās dziesmas. Kad 

kļūs nedaudz siltāk, kokos parādīsies pirmie 

pumpuri un ziediņi. 

        Marta saule ar katru dienu kļūst 

nedaudz siltāka, un dienas paliek garākas, 

tāpēc skolēni katru dienu par vasaru sapņo 

vairāk un vairāk. Vēl tikai nedaudz 

pacietības, un gaidītā vasara būs klāt! 

        

         

 

Aktualitātes martā 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

 

  

08.03. – Starptautiskā sieviešu diena 

13.03. – basketbola sacensības “Getho Games” Maltā, kurās 

piedalījās arī mūsu basketbolisti,  U-12 vecuma grupas zēni 

izcīnīja 1.vietu, bet U-14 - ieguva 5.vietu, savukārt meitenēm  

vecuma grupā U-12 godpilnā 3.vieta, bet U-16 – 4.vieta. 

Godalgoto vietu ieguvēji ir izcīnījuši iespēju piedalīties  

“Getho games” sacensībās Rīgā, kas notiks maijā. 

12. – 16.03 – Pavasara brīvdienas 

24.03 – LEGO robotu turnīrs Strūžānos 

30.03 – Lielā piektdiena 

1.04. – Pirmās Lieldienas, kuras ieskandināja arī mūsu  

muzikanti un dziedātāji, jo Strūžānu KN bija pavasara 

saulgriežiem veltīts pasākums. 

 

 



Smaidam 

Sieva uzlika dūņu masku un iznāca no 

vannas istabas. Kaķis paslēpās pagultē, 

vairs nenāk ēst, suns nerej jau otro dienu… 

– Saņēmu pensiju, nolēmu aizlaist 

atpūsties, aizbraucu līdz lidostai… 

Cilvēki, jūs nezināt, kur var 

atpūsties lidostā? 

Sludinājums sadaļā 

“Dāvinu”. “Dāvinu 

liellopiem zāli. Pakaļ 

atnāciet paši un nopļaujiet 

manā sētā!” 

- Kur tu biji, dēliņ? 

- Parīzē! 

- Kur tas ir? 

- Kādus 2000 km no 

Preiļiem! 

- Jēziņ, ko tu tādā čuhņā 

darīji? 

Vīrs stāv uz tiltiņa un met monētas 

kanālā. Garāmgājējs jautā: 

- Kas noticis? 

- Man kanālā netīšām iekrita monēta. 

- Kāpēc tad metat tur vēl citas? 

- Lai nebūtu jālien pēc vienas! 

Blondīne un brunete staigā pa 

lielveikalu un sarunājas: 

- Klau, man ar apģērbu viss 

kārtībā? 

- Jā, protams. 

- Lūpu krāsa nav izsmērējusies? 

- Nē. Kāpēc jautā? 

- Nu, saproti, tas skaistais puisis 

visu laiku uz mani skatās… 

- Bet tas taču ir manekens! 

Atbild datorspeciālists: 

«99 procenti datora kļūdu nesēž tajā iekšā. Tās sēž 

apmēram pusmetru no datora.» 

Sieva vakarā saka vīram: 

- Dzīve tomēr ir netaisna - katru dienu man jātaisa ēst. 

Vīrs, piekrītoši mājot ar galvu, atbild: 

- Tev taisnība, dzīve ir ļoti netaisna - man katru dienu 

jāēd tas, ko tu esi pagatavojusi. 

Divas blondīnes devās ceļojumā. Tuvojoties naktij, viņas izlēma, ka 

jāuzceļ telts. Viena blondīne saka: 

- Telts jāceļ pašā lielceļa malā. 

- Tu ko, stulba? To vajag celt pašā ceļa vidū: tur ir daudz līdzenāks. 

Tā arī abas gudrinieces izdarīja. Nākamajā rītā viņas pamostas un, 

izgājušas no telts, ierauga, ka lielceļa malā apgāzusies smagā 

automašīna. 

- Tu redzi?! Ja mēs telti uzceltu tur, kur tu teici, viņš mūs būtu saspiedis! 

- Tēti, laikam šī meža vietā 

kādreiz bija jūra! 

- Kāds tu man gudrs! Kā tu, 

dēliņ, to saprati? 

- Tu paskaties, cik te daudz 

konservu bundžu! 



PALŪKOJIES UZ ZIEDIŅIEM, IZVĒLIES VIENU, KURŠ TEVI VISVAIRĀK 

PIESAISTĪJA, UN UZZINI, KĀDS PAVASARIS TEVI SAGAIDA! 

1. zieds 

Tu vienmēr esi gatavs pārmaiņām, kā arī neatsakies, ja ir iespēja pilnveidoties. Tu apzinies visus savus 

plusus, kā arī apzinies, ka neesi sasniedzis visu, ko vēlētos. Šajā pavasarī mēģini izdarīt kaut vienu lietu, 

kuru jau sen esi kārojis paveikt! 

2. zieds 

Tev šajā pavasarī darāmā būs daudz, tomēr neliela sapņošana liegs savu laiku pavadīt maksimāli 

produktīvi. Ļoti iespējams, ka sirdslietas jaucas arī citās dzīves sfērās un neļauj koncentrēties kaut kam 

citam. 

3. zieds 

Jums šis pavasaris no citiem diži neatšķirsies, tomēr labā ziņa ir tāda, ka nebūs krasu notikumu, kas jūsu 

uzmanību novērsīs no paša galvenā. Parūpējieties, ka šajā periodā pievērsiet maksimāli daudz 

uzmanības sev un saviem mīļajiem! 

4. zieds 

Šis ir labs laiks, kad veidot jaunas attiecības un draudzēties. Lielu uzmanību velti arī sev un savai 

labsajūtai. Par ļaunu nenāks vizuālā tēla pārvērtības! Uz priekšu! 

5. zieds 

Arī jums jāvelta laiks ģimenei un jaunu attiecību veidošanai. Labs laiks, lai pievērstos kaut kam 

nopietnākam. Parūpējies, ka ikdienas steigā neaizmirsti arī pats par sevi un savām interesēm. Iespējams, 

ka šajā mēnesī izvēlēsies uzsākt jaunu hobiju! 

6. zieds 

Ideāls laiks jaunu attiecību veidošanai. Šajā periodā nodosies sevis pilnveidošanai, tāpēc daudz lasi un 

daudz runā ar citiem. Izvairies no sarunu tematiem, kas skar citu cilvēku privātās dzīves, bet gan mēģini 

apspriest lielas idejas. 

        Skolas avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic 
visus APRĪĻA gaviļniekus! 

Lai jauks aprīlis, priecīgas Lieldienas!  
Dzimšanas dienas APRĪLĪ svinēs: 

  
 Deniss Razvadovskis - 01.04. 

Diāna Stepiņa - 04.04. 
Skolotāja V.Sidorova – 05.04. 
Skolotāja S.Patmalniece – 05.04. 
Skolotāja S.Kāposte – 05.04. 
Elgars Bautris - 07.04.  
Skolotājs I.Igaunis – 07.04. 
Skolotāja E.Kupruka – 14.04. 
 
 



Klačiņas 

• Mūsu skolā aug tik stipras meitenes, ka var pašu spēkiem pārvietot galdus un krēslus. 

• Pēdējā laikā daži zēni ir palikuši pavisam augstprātīgi un nekontrolējami. 

• Daži 3.klases zēni noteikti būs labi augstlēcēji, jo treniņiem izmanto pat soliņus. 

• Skolas modē ir jauna frāze: «Ēģiptes spēks!» Varbūt tiešām tas dod kādu spēku?! 

• Manīts, ka 5.klase aizraujas ar stādaudzēšanu, interesanti, ko viņi audzē? 

• Mazākās klasēs skolēni neprot uzklausīt skolotāju un atbild pavisam ko dīvainu! 

• Kāds 2.klases zēns ir guvis traumu, bet tas netraucēja viņam piedalīties Lieldienu aktivitātēs. 

• Ir ievērots, ka kāds no jaunāko klašu zēniem ļoti rūpējas par savas klases kārtību un drošību, tiklīdz 

pamana ko aizdomīgu, ziņo skolotājiem! 

• Izrādās, ka ZZ Čempionātā piedalās mūsu skolas 6., 8. klase, novēlam veiksmi tikt pusfinālā un pēc 

tam lielajā finālā! 

• Kādu 7.klases zēnu ir pārņēmis pavasara nogurums, grūti rakstīt, grūti lasīt, grūti mācīties, ko nu 

darīsim? 

• Augļu izspiešana nebeidzas, kāpēc jūs ubagojat no citiem ēdienu? 

• Dzirdēts, ka 9.klases skolēni jau sākuši gatavoties pēdējam zvanam, arī mēs gaidām svētkus! 

• Esam manījuši, ka kāda skolniece bija tik ļoti uztraukta, ka nepalīdzēja pat anti-stresa maisiņš, tas 

vienkārši pārsprāga viņas rokās. 

• Ir dzirdēts, ka daži žurnālisti ir ļoti slinki! 

• Kāds 8.klases skolēns aktīvi filmē video un grib kļūt par ievērojamu blogeru. 

• Ievērots, ka vecāko klašu skolnieki bieži vien iet uz pirmo klasi, interesanti kāpēc? Vai viņi grib būt 

atkal mazi? 

• Ziema ir pagājusi, gaidām, kad atkal lielās šūpoles uzsāks savu darbu!  

• Ar dāvanām un klases apsveikumiem kāda 7.klases skolniece nosvinēja savu dzimšanas dienu! 

• Kādai skolotājai nācās mācīt 4 klases kopā, interesanti viņai bija viegli?  

• Pēc ilgāka pārtraukuma mūsu skolēniem atkal ir 8 stundas, ak, garās pirmdienas un otrdienas, nav 

nemaz tik viegli, bet grūtības norūda! 

• Kādi 6.klases zēni atsvaidzina  spēli «zirga buča», jautrība un troksnis garantēts! 

• Novērota īpaša draudzība starp 7. un 6.klases zēniem, puišiem puišu sarunas… 

• Tuvojas pavasaris, telpas sakarst, īpaši saules pusē, sēžot pie loga, pirmais iedegums garantēts! 

• Šogad neparasts pavasaris, jo vēl martā mūsu slidotavā notika hokeja mači un aktīva slidošana. 

• Kāds 5.klases zēns manīts darām kopīgas blēņas ar sākumskolas skolēniem. 

• Ar lielu vērienu 24.martā Strūžānu KN norisinājās pirmais Rēzeknes novada Lego robotikas turnīrs, 

stāsta, ka bijusi pat televīzija! 

• Izrādās, ka mūsu skolā ir daudz džentlmeņu, jo 8.martā daudzu klašu meitenes tika apsveiktas ar 

ziediem, paldies, zēni! 

• Dažām meitenēm piemetusies interesanta un neparasta slimība, kas atkārtojas ik pēc dažām dienām, 

īpaši saasinājumi vērojami pēc piektās mācību stundas, jo uz 6. bieži vien nav vairs spēka atnākt. 

• 2.stāvā kāds ir sabojājis fikusu, lapās sadurti caurumi, vajadzētu  gan atcerēties, ka mēs paši 

veidojam vidi, kurā dzīvojam. 

• Tika novērots, ka angļu valodas klasē kāds baudīja Lieldienu olas, tikai aizmirsa, ka pēc sevis ir arī 

čaulas jāsavāc. 

 

 

 

 

  



AUNAM nepatīk Vērsis. Šādā draudzībā ir grūti rast kompromisu, jo abi ir bezgala 

stūrgalvīgi. Aunam nepatiks, kad Vērsis teiks: “Bet es taču teicu!” 

VĒRSIM  nepatīk Strēlnieks. Vērsim ir grūti izprast Strēlnieka dabu, viņš ir pārāk haotisks 

un neparedzams. 

DVĪNIM  nepatīk  Mežāzis. Kur var būt tik nopietni cilvēki, kas prot tikai strādāt? Un kā ar 

izklaidēm? 

VĒZIM  nepatīk  Ūdensvīrs. Vēžiem ir grūti izprast Ūdensvīra būtību, var likties, ka viņi 

pārāk bieži pieņem lēmumus vadoties pēc loģiskās domāšanas, nevis sajūtām. 

LAUVAI  nepatīk  Skorpions. Šeit valda pārāk liela konkurence. Lauvai nepieciešams tāds 

draugs, kas ļautu vinnēt un uz kura fona viņš izskatītos labāks. 

JAUNAVAI  nepatīk  Strēlnieks. Jaunavai Strēlnieks vienkārši šķiet pārāk dumjš un 

bezatbildīgs. Kam vajadzīgi tādi draugi, uz kuriem nevar paļauties? 

SVARIEM  nepatīk  Jaunava. Viņiem šķiet, ka Jaunavas redz problēmas it visā un ievieš 

disharmoniju viņu ikdienā. 

SKORPIONAM  nepatīk  Auns. Kaut arī šie var būt labi biznesa partneri. Skorpioniem Auni 

liekas pārāk nogurdinoši un kaitinoši. 

STRĒLNIEKAM  nepatīk  Vērsis. Strēlniekiem patīk pārmaiņas, kuras Vēršus biedē. Pārāk 

dažādi cilvēki, lai veidotos draudzība. 

MEŽĀZIM  nepatīk  Dvīņi. Pēc Mežāža domām, Dvīņi ir pārāk gaisīgi un neizlēmīgi cilvēki, 

kuri nekad nevar sakārtot savu dzīvi. 

ŪDENSVĪRAM  nepatīk  Vēzis. Pārāk emocionāli un raudulīgi cilvēki, kuri čīkst par katru 

sīkumu. 

ZIVĪM  nepatīk  Jaunava. Kaut arī saderība ir laba, un starp šīm zīmēm var izveidoties 

labas attiecības, tomēr dziļi sirdī Zivis necieš Jaunavas kāri pēc tīrības un kārtības, turklāt 

viņiem šķiet, ka Jaunavas pārāk bieži visu mēdz analizēt. 
 

 

HOROSKOPI…horoskopi…HOROSKOPI… 



      Lai sekmētu skolēnu interesi par inženiertehniskajām profesijām, pilnveidotu bērnu un jauniešu 
vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī lai veicinātu izglītības iestāžu LEGO 
robotikas pulciņu sadarbību un popularizētu LEGO robotiku bērnu un jauniešu vidū, Jaunstrūžānu 
pamatskola sadarbībā ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi un Stružānu pagasta pārvaldi Strūžānu 
Kultūras centrā 24. martā organizēja Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensības.     
      Pasākumā piedalījās sešas komandas no Rēzeknes novada, viena no pilsētas, tāpat no Gulbenes, 
Preiļiem, Viļāniem un Aknīstes. 
Sacensību dalībnieki sacentās divās disciplīnās LEGO Sumo un LEGO Līnijsekošana, izmantojot uz 
konstruktoru Mindstorms NXT2.0 un EV3 bāzes būvētus robotus. 
Tiesneši bija skolēnu treneri un pasniedzēji, kā arī brīvprātīgie no Jaunstrūžānu pamatskolas. 
      Pasākumu atklāja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, kurš 
novēlēja veiksmi visiem dalībniekiem, kā arī atzīmēja, ka daudzās novada skolās ir izveidota laba 
materiāli tehniskā bāze skolēnu radošajai darbībai: “Mēs piedalāmies dažādos projektos, lai iegādātos 
dažādas lietas skolēniem. Vairākās skolās ir LEGO robotu komplekti, kurus cenas dēļ ne katrs var 
atļauties, mums ir moderni printeri, šujmašīnas, mūsu skolēniem ir plašas iespējas darboties.” 
     LEGO sumo disciplīnā labākais sniegums bija Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēknim 
Hermanim Petručeņam (treneris Dzintars Ziediņš), otrais rezultāts rēzeknietim- Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centra pārstāvim Jurim Vaņkovam (treneris Edmunds Kadakovskis), trešajā vietā - 
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Mārtiņš Ulpe (treneris Juris Erts). 
LEGO līnijsekošanā tiesāšana notika trijās grupās, pirmajā labākais rezultāts Normundam Kokinam no 
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (Juris Erts), Gustavam Grīnam no Nautrēnu vidusskolas (treneris 
Ivars Igaunis), trešais Sintijai Potapovai un Solveigai Lozdai no Maltas vidusskolas (treneris Jānis 
Šaudiņš). 
      Otrajā grupā līnijsekošanas trase jau bija nedaudz sarežģītāka, un šeit labākais sniegums Ričardam 
Raitim Mikelim no Kaunatas vidusskolas (trenere Evita Kairiša), otrais rezultāts Andrim Mazuram 
Nautrēnu vidusskola, bronza Patrikam Dāvim Freiveldam no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 
(treneris Dzintars Ziediņš). Trešajā grupā līnijsekošanai bija papildus uzdevums- šķēršļa apbraukšana, 
un šajā disciplīnā pirmā bija Maria Vaļuma Talkiu no Kaunatas vidusskolas (trenere Evita Kairiša), otrais 
rezultāts Edgaram Vonogam no Nautrēnu vidusskolas (treneris Ivars Igaunis). 
 
      Sacensību organizators un galvenais tiesnesis Ivars Igaunis ar pasākuma norisi ir apmierināts: 
”Priecājamies, ka mums ir daudz ciemiņu, priecājamies arī par novada atbalstu. Uzskatu, ka pirmais 
robotikas turnīrs Rēzeknes novadā ir izdevies!” 
Arī sacensību dalībnieki ar sacensību norisi bija apmierināti un teica:  «Ja Strūžānos notiks sacensības, 
tad viņi noteikti atgriezīsies vēlreiz.» 

Jaunstrūžānu pamatskola organizē  

LEGO robotikas turnīru 

 



     Pavasara vēstneši vienmēr ir putni, bet vai jūs labi pazīstat  

spārnotos draugus, kas iepriecina mūs ar skanīgām dziesmām,  

atbrīvo dārzus no kaitēkļiem vai iepriecina ar savu izskatu?  

     Tieši šobrīd Tev ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt 

 pavasarīgu balvu. Kas jādara? Jāpieraksta attēlā redzamo putnu nosaukumi un 

jādodas pēc balvas pie skolotājas L.Augstkalnes, ja būsi pirmais vai pirmā, kurš 

nosaucis pareizi visus attēlos redzamos putnus – balva Tava! Lai veicas! 

PAVASARA VĒSTNEŠI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

6.aprīlis – KONKURSS ZĒNIEM 

3.aprīlis – PAVASARA SAULGRIEŽU 

SVINĒŠANA 

9.-13.aprīlis – PAVASARA IZSTĀDE 

20.aprīlis - POPIELA 
 Avīzes veidotāji: 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Redaktora vietniece – Diāna Anna Uļjanova  

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, Marika 

Valda Uļjanova, Egita Melne,  Elvita 

Grišule, Arnolds Anufrijevs 

      Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas iezīmējušas pavasara punktu, kad diena kļūst liela, tas 

ir garāka par nakti. Ļaudis savu prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār 

tumsu un nāvi, izteica un apliecināja Lieldienu norisēs.  

     Svarīgs svētku priekšdarbs latviešiem allaž bijusi tīrība un sakoptība gan laukā, gan mājā. 

Ticēja, ka pirmajā Lieldienu rītā, iekams saule uzlēkusi, vajag noslaucīt griestus, lai tie visu 

gadu nav pelēki. Telpas izdaiļoja ar pūpoliem, plaucētiem bērzu vai lazdu zariem un krāsotām 

olām. Izmantoja arī citu pavasara simboliku- ziedus un sadīgušu zāli. 

     Lai iemantotu veselību un skaistumu, ļaudis cēlās vēl pirms saules lēkta. Steidzās nomazgāt 

seju tekošā ūdenī, pie kam īsti dziedinošs bija tikai tāds ūdens, kas tecēja pret rītiem. 

Mugurā bija jāvelk jauns krekls. 

Lieldienu rītā centās uzcelties agri, lai var nopērt gulētājus ar pūpolu zariem. Per viegli, lai 

nesāpētu un lai nenobirtu pūpoli. Perot izsaka vēlējumu: “Slimība ārā, veselība iekšā!” 

Tika uzskatīts, ka Lieldienu šūpošanās veicina auglības spēku: jo augstāk šūpojas, jo labāka 

raža. 

Olas ir svarīga svētku sastāvdaļa, tās ne tikai ēd, bet ar tām sitas, tās ripina, dāvā par 

šūpošanu u.c. 

Te izpaužas senais olas kults, kurā ola ir dzīvības nesēja. Senajos mītos ola simbolizē sauli. 

Kas olu bez sāls ēd, tas visu vasaru daudz melos. 

Kad Lieldienu olas zogot, tad zaglis paliek tikpat pliks kā ola. 

Olas lieto, lai veicinātu veselību cilvēkiem un lopiem. 

Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā olas. 

Vecu vecā Lieldienu paraža ir sišanās ar olām. Kam ola stiprāka, tas dzīvos ilgāku mūžu. 

Lieldienās, ēdot olas, čaumalas nedrīkst apkārt metāt, tad mājās valdīs miers un saticība. 

 

 

LIELDIENAS…LIELDIENAS! 


