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         Asteres košas dārzos kad zied, 

         Gājputnu klaigas gaisā kad skan, 

         Vasara projām tad steidz, 

         Skola bērnus atkal jau sveic. 

         Koši ziedi un skanīgi smiekli, 

         Mīļas, biklas un smaidīgas sejas 

         Atviz gaiteņos, atspīd ejās. 

 

   Rudens ir pienācis nemanāmi, un skaistās 

vasaras dienas nu jau ir galā. Neticami! Lai 

arī kļūst tumšāks un dzestrāks, mums nav 

jābēdājas. Katram gadalaikam ir savs šarms, 

vai ne? Rudens ir īsts pārdomu laiks. Laiks, 

kad apstāties pēc vasaras trakulīgā 

skrējiena. Laiks, kad pabūt vienatnē un 

pasapņot. Laiks, kad baudīt dabas sniegtās 

veltes. Par krāsu spēlēm vien ir vērts iemīlēt 

šo gadalaiku! Izbaudi šo rudeni no visas 

sirds! 

 

 

       

        

        

        

         

 

Aktualitātes vasarā 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

 

  

16. jūnijs – Jaunstrūžānu pamatskolas 55. izlaidums, kurā 

apsveikumus un novēlējumus turpmākajām gaitām  

saņēma 4 mūsu skolas absolventi. Lai viņiem viss izdodas! 

23. – 24. jūnijs – vasaras saulgrieži 

25. un 27.jūlijs – realizējot jaunatnes iniciatīvu projektu,  

tika organizētas pludmales volejbola sacensības. 

6. – 10. augusts – dienas nometne «Profesiju 

kaleidoskops», kurā  piedalījās 19 jaunieši. 

 

Vasaras laikā tika realizēts arī inventāra projekts, proti, 

papildināta materiāli tehniskā bāze mājturības kabinetiem. 

Šī projekta ietvaros tika nopirkta elektriskā šujmašīna, 

katls, panna, galda klāšanas piederumi, zēni turpmāk varēs 

izmantot figūrzāģi un koka iededzināšanas aparātus.  

 

 

 

 

 

 



 

 

       

        

         

 

 

  

Smaidam 

Vectētiņš jautā: 
-Vai zini, kāpēc kaķi spēj 
redzēt tumsā? 
Mazdēliņš: 
- Zinu. Viņi vienkārši 
nevar aizsniegt elektrības 
slēdzi. 

Zvans glābējiem: 
- Palīgā! Istabā ielauzies kaķis. 
- Kas zvana? 
- Kā kas? Papagailis. 

-Skolotāj, vai dinozauriem 
bija ienaidnieki? 
- Jā, Pēterīt, bija gan – 
meteorīts. 

Telefonsaruna: 
-Čau, ko dari? 
- Braucu mašīnā! 
- Ko vēlāk darīsi? 
- Nezinu, laikam 
kāpšu ārā. 

Gribi dzirdēt vārdu 
‘’hallo!’’ visās 
iespējamajās intonācijās? 
Piezvani uz laukiem omei 
un minūti paklusē. 

Skolotājam jautā: 
- Nosauciet trīs iemeslus, kāpēc 
jūs mīlat savu darbu! 
Jūnijs, Jūlijs, Augusts. 

Veikalā Rimi, kasē: 

-Jums Rimi karte ir? 

-- Nē, nav un nevajag, 

es neapmaldīšos! 

-Klau, man jau trešo dienu negribas 
mācīties. Ko tas varētu nozīmēt? 
- Ka šodien ir trešdiena! 

Vinnijs Pūks Ēzelim: 

-Ko dari? 

-Neko! 

-Tā nu gan laba nodarbošanās! 

-Ja, bet ir liela konkurence. 

Muzeja apmeklētājs nejauši saplēš vāzi. 
Zāles uzraudze sauc: 
- Jēziņ! Tā taču no 17. gadsimta! 
- Labi, ka tā! Es jau domāju, ka tā bija 
jauna. 



Pludmales volejbola sacensības 

 

Minifutbola sacensības 

 
Strūžānu jaunā paaudze atnāca uz kultūras namu un izteica priekšlikumu, ka vēlas sarīkot 

draudzības spēli minifutbolā, piebilstot, ka visus organizatoriskos sagatavošanas darbiņus grib 

izdarīt paši, vien tur, kur būs nepieciešama pieaugušo palīdzība, lūgs, lai iesaistās kultūras nama 

darbinieki. Bērnu vēlme tika atbalstīta, un minifutbola sacensības izdevās godam. Sacensību 

dienā bērni uz laukumu nogādāja arī visu nepieciešamo tehnisko aprīkojumu – rezultātu tablo, 

solus, dzeramo ūdeni, laukumu norobežojošos karodziņus, bumbas utt. Pirmo vietu sīvā cīņā 

ieguva komanda „Nike Legends” (Ilvars Razgalis, Emīls Kapacis, Artis Gļauda un Mihails 

Sazonovs), otro vietu –  

„Dvorovije Fristaileri”( Igors Plešanovs, Andrejs Bogdanovs,  

Kaspars Saveļjevs, Markuss Kapacis un Stepans Plešanovs),  

trešo vietu izcīnīja „Real Madrid”( Sergejs Gruznovs, Elgars  

Razgalis, Valentīns Žuks un Jānis Hodovcevs). 

Ceturtajā vietā ierindojās „Udens lauvas” (Marks Kurakins,  

Pāvels Miņins, Uldis Džuļs, brāļi Edgars un Edvards Fekļistovi),  

bet piektajā vietā palika „Nike” ( Sintija Gļauda, Valērija Makejeva, Viktorija Brinkeviča un Viktors 

Bazulis). 

Balvas un saldumi tika sarūpēti ar pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu. 

     Leokādija Razgale 

 

 

Aktīvākie Strūžānu pagasta un Rēzeknes novada jaunieši iesaistījās pludmales volejbola 

sacensībās, kas Strūžānos notiek jau otro gadu. Projekta mērķi un uzdevumi bija attīstīt spēju darboties 

komandā, popularizēt volejbola spēli citos Rēzeknes novada pagastos, kā arī dažādot iespējas kā 

pavadīt savu brīvo laiku. 

Sacensības notika divās vecuma grupās, jau 25.jūlijā savas prasmes volejbola spēlē pilnveidoja 

Strūžānu pagasta jaunieši no 11 līdz 16 gadiem. Sacensību laikā spēles dalībnieki izbaudīja ne tikai 

karstumu, sauli, bet arī pēkšņu lietu, bet kopumā tas bija jauks vakars ar vēl jaukāku kompāniju. Cīņā 

par uzvarētāja kausu  piedalījās 6 komandas: ‘’Čibriki’’, ‘’1up’’, ‘’Anufriki’’, Peļemeški’’, ‘’Šakāļi’’un 

‘’Lūši’’. Šo komandu konkurencē 3.vietu izcīnīja komanda ‘’Anufriki’’, 2.vietu ieguva ‘’Šakāļi’’ un 

godalgoto pirmo vietu izcīnīja komanda ‘’Čibriki’’. Visas komandas ieguva saldas mierinājuma balvas, 

bet godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas, magnētiņu, kā arī uzvarētāja kausu.  

Otrā vecuma grupa par uzvarētāja kausu cīnījās 27.jūlijā, šajās sacensībās piedalījās jaunieši 

vecumā no 17 līdz 26 gadiem, kopumā pieteicās 9 komandas, kurām pēdējās spēles nācās izspēlēt jau 

tumšā naktī, jo komandas bija spēcīgas un cīnījās par katru punktu, tāpēc sacensības ieilga.  

Lai uzspēlētu pludmales volejbolu, Strūžānos pulcējās šādas komandas: ‘’Strūžānu Siltums’’, 

‘’SK SPĀKS’’, ‘’Jāņtārpiņi’’, ‘’SK SPĀKS 2’’, ‘’Strūžāni’’, ‘’Dārzeņi’’, ‘’Jupiteri’’, ‘’RNRP’’ un 

‘’Cietā drāte’’. Šo komandu starpā 3.vietu ieguva komanda ‘’Dārzeņi’’, 2.vietu izcīnīja ‘’Jupiteri’’ un 

uzvarētāja kausu uz mājām aizveda komanda ‘’SK SPĀKS 2’’. 

Spēlē iesaistījās arī atbalstītāji, jo viņi palīdzēja kliedēt tumsu, spīdinot ar telefona lukturīšiem, 

daudz emociju bija gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem. 

Komandas ieguva pozitīvas emocijas, iespēju pilnveidot sadarbības prasmes un meistarību 

spēlējot pludmales volejbolu tumsā, saldas balvas, medaļas un neatņemamu sportista uzvaru-pieredzi. 

Paldies komandām, kuras atbrauca un piedalījās sacensībās Strūžānu pagastā! 

      Diāna Petrunina 

                        Jaunatnes iniciatīvu projekta  

                        “Spēlējam tīkla bumbu”  

                         koordinatore 



Volejbols 29.11.2016. 

Nometne „Profesiju kaleidoskops”  

      No 6.-10. augustam  Jaunstrūžānu pamatskolā  notika  nometne „Profesiju 

kaleidoskops”. Tajā  piedalījās 19 jaunieši  gan  no Stružānu  pagasta, gan no  

Rēzeknes. Šīs  nometnes  laikā  jaunieši  piedalījās  daudzveidīgās aktivitātēs, 

iepazinās ar dažādu  profesiju  pārstāvjiem, darbojās  praktiski. Lektores Velgas 

Krukovskas vadībā jaunieši  iepazinās ar Modes dizainera profesiju, ikvienam no viņiem 

bija iespēja izviedot  savu oriģinālo tērpu, kuru pēc  tam demonstrēja īpašajā modes 

skatē. Pirmās dienas noslēgumā bija jautras aktivitātes pie ezera.  

      Nākamajā dienā visi devās uz Rēzekni, kur apmeklēja  Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu (VUGD). Ugunsdzēsējs  Edgars Teilāns izsmeļoši pastāstīja un 

parādīja  jauniešiem to, kā un kur VUGD darbinieki strādā, ieskicēja šīs profesijas 

specifiku un nozīmīgumu. Pēc aktīvās atpūtas pauzes pie Kovšu  ezera, jaunieši devās 

uz granulu ražotnes uzņēmumu „New Fuels”, kur Ērika Sedola pastāstīja par tā darbības 

sfērām un ražotni.  Ekskursijas vadītājs  Elmārs Sondors jauniešus iepazīstināja ar 

dažādu  profesiju pārstāvjiem, kas šobrīd  strādā uzņēmumā, deva iespēju  redzēt 

granulu  ražošanas procesu, tehniku, kas atvieglo darba procesu.  

      Trešdien, pateicoties ģimenes ārstei Inārai Olševskai, nometnes dalībnieki iepazina 

svarīgo ārsta profesiju, interesenti varēja pārbaudīt skābekļa, cukura līmeni asinīs, uzdot 

jautājumus par zobārstniecību. Ērika Bozoviča, kura demonstrēja teātra sporta metodes 

un iepazīstināja ar pārdevēja profesiju. Savukārt „Apkalnmājās” bērni varēja vairāk 

uzzināt par amatniecību, tūrismu un darba iespējām šajā nozarē, katrs nometnes 

dalībnieks izveidoja arī savu atslēgu piekariņu. Trešās dienas izskaņā bija iespēja doties 

uz fermu SIA ”Sprūževa M”.  

      Nākamajās divās dienās bija daudz atraktīvu aktivitāšu, tika organizēts pārgājiens, 

kura laikā bija jāveic dažādas sarežģītības uzdevumi, īpaši interesants bija arborista 

Gunta Peļņas pārbaudījums ar kāpšanu pa plastmasas kastēm. Nometnes dalībniekiem 

bija jāiejūtas arī makšķernieku lomā, jo no pieejamajiem materiāliem bija jāsameistaro 

katram sava makšķere un jāsacenšas, kurš noķers lielāko zivi. Neizpalika arī zupas 

vārīšana un ēšana. Noslēgumā labākie kāpēji un lielāko lomu īpašnieki saņēma 

piemiņas balvas.  

     Sakām  paldies  Rēzeknes novada  pašvaldībai un Stružānu  pagasta  pārvaldei par  

finansiālo atbalstu, paldies  visiem lektoriem  un  radošo  darbnīcu  vadītājiem, 

organizācijām,  pateicamies skolas  pavārītei  Inārai  Elksnei par garšīgajām  

pusdienām. Paldies šoferim  Anatolijam  Kamkovskim  par  izvizināšanu. Paldies  

skolotājām Elitai  Kuprukai, Sintijai  Kāpostei un Līgai  Augstkalnei  par foršāko nometni! 

 

 



TESTS: IZVĒLIES ĢĪMĪTI UN 

UZZINI, KĀDA IR TAVA LABĀKĀ 

RAKSTURA ĪPAŠĪBA 

 
1.Tu esi korekts un pareizs, 

tev daudzi grib līdzināties. 

 

 

3. Tu stāvi stabili ar abām 

kājām uz zemes un nelidinies 

mākoņos. 

4. Tu esi labsirdīgs un proti 

piedot. 

 

 
5. Tu esi straujš, 

neprognozējams.Tevī ir 

daudz ideju. 

6. Tu esi pozitīvs cilvēks. 

 

 

2. Tu esi enerģisks un nekas 

tev nav neiespējams. 

 

 

9. Tu esi gudrs. 

 

 

8. Tu esi kaislīgs un ātri 

iemīlies. 

 

 

7. Tu esi līdzjūtīgs. 

 

 

Jevģēnija Nahodkina 1.kl. – 8.septembris 

Diāna Sandore 9.kl. – 12.septembris 

Olga Kalinina – 15.septembris 

Emīls Kapacis 7.kl. – 21.septembris 

Adriana Aleksejeva 3.kl. – 21.septembris 

Arnolds Anufrijevs 7.kl.– 24.septembris 

Romans Jožs 4.kl. – 28.septembris 

Skolas avīzes ,,ArTava’’ komanda sirsnīgi 

sveic visus septembra gaviļniekus, lai 

panākumiem pilns jaunais mācību gads! 



 

 

 

 
Avīzei ir arī savs e-pasts- 

filologs@inbox.lv 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,  pasakas, 
stāstus, zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī klačiņas! 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

Atceries! 

 

 

 

 Avīzītes veidotāji: 

Redaktore  - Žanete Piļka 

Redaktora vietniece - Diāna Uļjanova 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti –  Valērija Makejeva, 

Marika Valda Uļjanova, Elvita Grišule, Egita 

Melne. 

 

   Radošu un interesantu  

      JAUNO 2018./2019.            

       MĀCĪBU GADU!!! 

Jaunāko latviešu dziesmu Top 5! 

 

1.Prāta vētra-Ogles. 

2.Tautumeitas- Raganu nakts. 

3.Bermūdu Divstrūris-Ballplēsis. 

4.Dons&Ozols-Salauzta sirds. 

5.Bermūdu Divstūris- Roku okeāns. 

Mierīgi, mierīgi, lēni un klusi 

Saule ir brīnumu radījusi, 

Maza pienene, pasmaidot mulsi, 

Rudens sākumā uzplaukusi!  

Negaiss un lietus nespēj to biedēt, 

Krītošās lapas projām dzen vējš, 

Tu kā mīļš sveiciens turpini ziedēt,  

Neļauj, lai nakts tavu mirdzumu dzēš! 

Rudens pienene Kur tālāk devās mācīties mūsu absolventi? 

Re, jau atkal laiks, kad 9.klases skolēniem ir jāizvēlas 

skola, kurā tālāk gūt zināšanas un pat profesiju. Mēs 

noskaidrojām, ka 2 šī gada absolventi devās mācīties uz 

Dricānu vidusskolu: Jevgēņija Kučerova un Raivis 

Bazulis. 

Ērika Žaurina mācības turpinās Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikumā Preiļos, bet Jekaterina Meteļkova 

izvēlējās mācīties Rēzeknes tehnikumā.  

•  Bariem vien! Vasarā jaunieši sadalījušies grupās. 

Kādu iemeslu dēļ? Katrā grupā ir kopīgas intereses? 

•Sports apkārt mums! Vairāki ciemata jaunieši cītīgi 

sporto vakaros un brīvajā laikā. 

•Dzirdēts, ka daži ir aizrāvušies ar latviešu mūzikas 

klausīšanos! 

•Arī simpātijas virmo gaisā, kādam 9.klases 

skolniekam ir iepatikusies klasesbiedrene.  

•Šogad vismazākā klase ir 8., jo tajā ir palikuši tikai 3 

skolēni!!! 

KLAČIŅAS!!! 


