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  Februāris ir gada visīsākais 
mēnesis, kurš ir aizritējis īpaši ātri. 
Šo mēnesi dēvē arī par sveču un 
mīlestības mēnesi. 
   Tas, ka šis mēnesis bija tik īss, 
nenozīmē, ka bija mazāk notikumu. 
Februāris bija ļoti piepildīts ar 
visdažādākajiem notikumiem, 
sacensībām, olimpiādēm un pat 
ballītēm. 
   Šogad sveču mēnesis mūs 
iepriecināja ar siltām dienām un 
spožu sauli, tāpēc ļoti ātri kusa 
sniegs, un bija pamanīti jau pirmie 
sniegpulkstenīši. 
   Februāris ir mūsu skolas avīzes 
jubilejas mēnesis, jo ‘’ArTava’’ 
šogad  svin 5 GADU JUBILEJU!!! 

01.02. - Draudzības vakars Jaunstrūžānu pamatskolā 6., 
7. klasēm 

01.02. - Mūsu skolas skolniece Žanete Piļka piedalījās 
matemātikas olimpiādē. 

13.02. - Oranžā bumba Maltā 1.-4. kl. skolēniem 

14.02. - Valentīndienas pasākums 

15.02. - Mūsu 6.klases skolnieks Artjoms Jeršovs 
piedalījās matemātikas olimpiādē. 

15.02. - Valentīndienas ballīte Dricānu vidusskolā 

22.02. - Tautas bumba Maltā 1.-4. kl. skolēniem 

22.02. - Projektu diena 

25.02. - 01.03. - Krāsainā nedēļa, kurā katra diena bija 
veltīta savai krāsai, pirmdien tā bija zilā krāsa, otrdien - 
zaļā, trešdien - dzeltenā, ceturtdien - rozā, bet piektdien 
- raibā krāsa, aktīvākās klases un skolēni saņēma balvas. 

28.02. - ‘’ArTavas’’ 5 gadu jubilejas ballīte 



Smaidam 

Pārskatījusi Jānīša mājas darbu, 

skolotāja iesaucas: 

– Nevienas kļūdas! 

Saki godīgi, kurš Tavam tēvam 

palīdzēja? 

Jubilāra māte saka bērniem: 

– Man šodien ir ļoti daudz balvu: 

par labāko dziesmiņu, 

par labāko dzejolīti,  

par labāko mīklu. 

Taču galveno balvu, konfekšu 

kārbu, 

saņems tas, kurš pirmais dosies 

mājās! 

– Mazdēliņ, es tev 

mantojumā atstāšu 

trīs viesnīcas un 50 000 

eiro. 

– Ooo! Paldies, opi! Bet 

kur tas atrodas? 

– Kastē «Monopols»! 

Māte saka dēlam: 

– Katra tava palaidnība nozīmē vēl 

vienu sirmu matu uz manas galvas… 

Dēls, paskatoties uz sirmo 

vecmāmiņu: 

– Izskatās, ka tu pati bērnībā tikai 

palaidnības vien darīji…. 

– Tēti, es esmu 

meitene, nevis trauku 

mazgātāja… 

– Ko tu saki? Bet es 

esmu Tētis, nevis 

bankomāts…. 

Māte ar meitiņu pieiet 

pie bankomāta. 

Māte nospiež podziņas 

un saņem naudu. 

Meitiņa lielām acīm: 

«Mammu, tur iekšā sēž 

tētis?» 
«Tēti, aizvedīsi mani?» 

«Nē, ej kājām!» 

«Sešus kilometrus?» 

«Jā! Visu kabatasnaudu iztērēji,  

nopērkot Nike sporta apavus. 

Tagad uz priekšu – Just do it!» 
“Es gribu būt miljonārs. Tāpat kā mans tēvs!” 

“Wow, tavs tēvs ir miljonārs?” 

“Nē, bet viņš gribētu būt.” 

– Tēti, ko nozīmē akmens laikmets? 

– Tad visi priekšmeti bija no akmens. 

– Un televizors arī? 

Laba alga ir tad, kad tu saņem 

nākamo algu, bet iepriekšējā vēl 

nav iztērēta! 

Nikna vīra sms: «Es visu 

zinu! Visu!» 

Sievas sms: 

«Pārbaudīsim! Cik gara ir 

Daugava?» 



Klačiņas 
1. Meiteņu tualetē ātri beidzas ziepes, interesanti, kur tās paliek? 

2. ‘’Artava’’ rīko ballīti par godu 5 gadu jubilejai!. 

3. Kāds sākumskolas skolēns stundā ēda plastilīnu, laikam bija ļoti garšīgi. 

4. Izrādās  - mūsu skolā aug jauni teātra talanti! 

5. Zēni  paliek atkarīgi no datoriem. 

6. Tika novērots, ka 9.klases skolnieki ļoti bieži sāka staigāt uz trenažieru zāli. Laikam jau 

gatavojas vasaras sezonai. Lai veicas! 

7. Dažas mūsu skolas skolnieces rīkojas ļoti neapdomīgi un pārgalvīgi, žēl, ka tā… 

8. Kādam 7. klases zēnam virmo simpātijas pret 3 meitenēm. 

9. Kādam 7. klases skolniekam patīk meitene no  Dricānu vidusskolas! Lai tev veicas!!!! 

10. Mazie zēni Valentīndienas pasākumā bija ļoti labi dejotāji. 

11. Kāds skolēns  ļoti nervozēja, spēlējot spēli kahoot. 

12. Vienam 7.klases skolēnam ir problēmas ar informātikas kabinetu. 

13. Izrādās, ka 7. klases skolēni ir ļoti kaprīzi. 

14. Mūsu skolēni ir tik aizņemti, ka skolas avīzei laika gandrīz vai nepaliek. 

15. Mūsu skolas skolēniem ļoti patīk ēst. 

16. Daudzi mūsu skolas skolēni jau ir sākuši meklēt mīlestību.Lai izdodas!!! 

17. Valentīndienas pasākumā pāru konkursa laikā kādam zēnam nemanāmi pazuda 

meitene. 

18. Kāds 9.klases skolēns ir ļoti nopietni apņēmies atrast savu otro pusīti. 

19. Kādā ķīmijas stundā 9.klasei ļoti nāca smiekli, ka pat nevarēja apstāties. 

20. Kāda 9.klases meitene nopirka jaunu telefonu, bet skolasbiedri to apsaukā ar dažādiem 

nelabiem vārdiem. 

21. Kādu dienu skolas gaiteņi ļoti labi smaržoja pēc mūsu skolnieču gatavotiem ēdieniem. 

Brīnums, ka zēni negāja viņas apciemot.. 

22. Kārtējo reizi mūsu mazāko klašu skolnieki sakāvās kādu nezināmu iemeslu dēļ. 

23. Kāršu mānija mūsu skolā turpinās.  

24. Ir manīts, ka 1.klases skolnieces grib sadraudzēties ar 9.klases skolniecēm. 

25. Bija manīts, ka kādam 9.klases skolniekam savas rīcības dēļ, vajadzēja krāsot sienu  

ar krītu. 

26.Izrādās, ka mūsu skolas skolēnus sāk pārņemt slinkums, ļoti žēl. 

27. Ir manīts, ka daudzi skolēni pusdienas paēd ātrāk pat nekā beidzas 5. stunda. 



Laila Mironova - 03.03., Anastasija Pankova - 08.03. 

Ronda Gailuma - 19.03., Viktorija Kolosova - 27.03. 

Avīzes kolektīvs sirsnīgi sveic Jūs svētkos! 

 

                SKOLAS JUBILĀRI MARTĀ! 

Sports mūsu skolā 

13.februārī mūsu 1.-4. klašu zēni piedalījās basketbola sacensībās Maltā. Mūsu skolēni sacentās ar 

novada skolu 4.-5. klašu basketbolistiem. Šajās sacensībās piedalījās 6 komandas, un katrai komandai 

bija iespēja izspēlēt vienu spēli ar katru pretinieka komandu. Mūsu zēni cīnījas un, piekāpjoties 

Dricāniem un Nautrēniem, ieguva godalgoto 3.vietu. Apsveicam!!! 

 

22.februārī mūsu 1.-4. klases zēni un meitenes piedalījās tautas bumbas sacensībās. Piedalījās 14 zēnu 

un 14 meiteņu komandas. Cīnoties ar pretiniekiem, nācās atzīt pretinieku pārākumu, un šoreiz mājās 

sportisti atgriezās bez medaļām. 

      01.02.2019. notika Draudzības vakars 6.-7. klasēm, šī pasākuma iniciatori un idejas autori bija 

mūsu skolēni, tāpēc pasākums notika Jaunstrūžānu pamatskolā.  Uzaicināto viesu vidū bija jaunieši no 

Dricāniem, Gaigalavas, protams, arī mūsu 6.un 7.klase, šoreiz ierasties nevarēja kaimiņi no Rogovkas 

un attālākās Bērzpils.   

      Lai skolēni varētu vairāk iepazīties un savstarpēji sadraudzēties,  

pasākuma vadītājs Elgars Razgalis mudināja visus piedalīties dažādās  

aktivitātēs. Tika dejots, jokots, smiets, arī ēsts, izveicīgākie paguva  

nofotografēties speciāli izveidotajā foto stūrītī.  Stundas aizsteidzās  

nemanot, jo kopā vienmēr ir jautrāk un interesantāk, vai ne?  

Atvadoties tika norunāts, ka jātiekas atkal. Kad un kur – redzēsim! 



Šajā februārī Jaunstrūžānu pamatskolas avīzei apaļa jubileja - 5 darbības gadi! Šajā laika posmā ir 

mainījušies avīzes redaktori, korespondenti, atšķirīgs ir bijis gan lasāmo sadaļu skaits, gan tajās iekļautā 

informācija, mainījušies ir arī skolas avīzes lasītāji. Ja sākotnēji tie bija tikai mūsu skolas skolēni,  

darbinieki, tad tagad “ArTavu” lasa arī skolas absolventi, ciemata iedzīvotāji un visi interesenti, jo katrs 

izveidotais numurs ir pieejams skolas mājas lapā https://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/  

Avīzes veidošanā no 2014.gada ir piedalījušies: 

Maija Kalneja, Linda Laganovska, Karīna Ceirule, Ilja Jeršovs, Iļja Gruznovs, Edvīns Uļjanovs, Diāna 

Petrunina, Mārtiņš Komps, Valērija Makejeva, Diāna Anna Uļjanova, Diāna Pokšane, Laila Mironova, 

Elvita Grišule, Marija Filimonova, Artjoms Jeršovs, Jeļizaveta Kozlova, Sintija Gļauda.  

Paldies par ieguldīto darbu un paveikto! 

Šobrīd žurnālistu pulciņā piedalās: Žanete Piļka, Marika Valda Uļjanova,  Egita Melne, Arnolds 

Anufrijevs, Kārlis Kalnejs, Artis Gļauda, Elgars Razgalis, Emīls Kapacis.  

Paldies, ka esat un ar savu izdomu bagātināt katru avīzes numuru! 

Jau ierasts, ka katru gadu februārī žurnālisti sanāk kopā uz savu ballīti, šogad tā bija īpaša, jo tika 

svinēta avīzes 5 gadu jubileja. Artavas ballīte noritēja īpaši labi, jo bija izrotāta ballītes vieta, salikts 

galds, izkurināta sauna, noorganizēta mūzika, dažādas aktivitātes un, protams, kopīga svētku noskaņa. 

Ballītes laikā tika sveikti Artavas dalībnieki. Par saunu visi ļoti priecīgi, jo sauna ikdienā nav pieejama. 

Aktivitāšu laikā tika uzzinātas citu dalībnieku slēptās domas un izdarības, tika izļožņāti skolas tumšākie 

stūri. Pēc ballītes visi bija noguruši, bet gandarīti. Vakaru piepildīja dalīšanās iespaidos, apsveikumu 

lasīšana, fotografēšanās, spēles, neizpalika arī svētku torte!  

 

 

 

  
 

Foto mirkļi no žurnālistu ballītes… 
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Šajā jubilejas numurā jums ir iespēja izlasīt, ko par savu darbošanos žurnālistu pulciņā saka 
daži bijušie “artavieši”.  

Man bija ļoti liels prieks darboties 

skolas avīzē «ArTava», veidojot šo 

avīzi, atmiņās paliks daudz kas. 

Savākt klačiņas pa visu skolu - tas 

bija ļoti aizraujoši un tajā pat laikā 

grūti, jo negribējās nevienu 

aizvainot... Bija arī brīži, kad bija 

jāpacenšas un jaizdara vairāk nekā 

vajag, bet mēs vienmēr visu 

paveicām, jo bijām Lieli Malači.... 

Pulciņa dalībniekiem es novēlu nekad 

nepadoties un vienmēr visu paveikt 

līdz galam, jo tur taču nav nekā 

smaga! 

SVEICIENS SKAISTAJĀ 5 GADU 

JUBILEJĀ!!! 

                       Linda Laganovska 

Jā, savulaik arī es darbojos žurnālistu pulciņā. Kopumā jau tā visa padarīšana bija dikti 
jauka un vienojoša, vismaz man. Novēlu “ArTavas” dalībniekiem būt neatlaidīgiem savā 
darbā! Lai “ArTava” plaukst un zaļo vēl daudz gadu! ❤ 
                                  Karīna Ceirule 
 

Viss sākās projektu nedēļā, kad daudziem ienāca prātā ideja par skolas avīzes izveidi. Tā bija nopietna ideja, kurai 
bija arī turpinājums. Sākām darboties. Sadaļu veidošana, pienākumu dalīšana. Tas bija darbs komandā, kur katrs 
bija atbildīgs un zināja savu darbu. Mēs viens otram palīdzējām un attīstījām savas prasmes dažādu sadaļu 
veidošanā. Darbošanās žurnālistu pulciņā man patika. Tas bija kaut kas interesants. Tā bija iespēja iegūt pieredzi, 
kura man noder arī tagad. Pareizrakstība, tas, kā pareizi izveidot stilistiski pareizu teikumu. Skolotājas labotās 
kļūdas palīdzēja iemācīties, kā ir jādara pareizi. Mums patika darboties un par izdoto numuru mēs guvām 
gandarījumu. Novēlu tagadējiem pulciņa dalībniekiem darboties vairāk, laicīgi izpildīt savus pienākumus un vienmēr 
tiekties labāko! Sveicieni “ArTavas” dzimšanas dienā!       Diāna Petrunina 

Žurnālistu pulciņa laiku atceros tikai ar pozitīvām atsauksmēm. Man bija 

iespēja 'trenēt' savu atbildības sajūtu, mācīties tikt galā ar daudziem un 

dažādiem pienākumiem. Vienmēr bija iespēja izteikt savas domas un 

idejas, kuras atbalstīja un palīdzēja tām īstenoties. Atceros kā tagad, kā 

tapa pirmais avīzes raksts:) Skolotājai izteicām priekšlikumu, ka varētu 

ieviest skolā savu avīzi. Un, protams, šī ideja tika atbalstīta. Tā mēs 

izveidojām savu aktīvo komandu un ar interesi pilnveidojām sevi 

žurnālistikas jomā :) Es biju 7.klasē. Un jau ir pagājuši veseli 5 gadi.. 

Interesanti, vai arī tagadējiem žurnālistiem ir tādas pašas domas un 

sajūtas par skolas avīzi? 😏Jau divus gadus mācos citā skolā, un man 

pietrūkst iespējas izpausties avīzē vai teātra pulciņā. Vēlos teikt sirsnīgu 

paldies skolotājai Līgai, bez viņas avīze nebūtu bijusi. Pateicoties viņai, 

katru mēnesi tapa jauns numuriņš, kad žurnālistiem nolaidās rokas un 

nebija vēlmes neko darīt. Es ceru, ka šobrīd ArTavā katrs iegulda 

maksimāli daudz artavas, ka avīzes veidotāji ir atbildīgi par saviem 

pienākumiem un neapstājas pusceļā. Novēlu avīzei vēl ilgus 

pastāvēšanas gadus! :) Jaunstrūžānu pamatskola - skola ar nākotni. Lai 

vienmēr ir atbildīgi, aktīvi un laurus plūcoši skolēni, kuri nesīs skolas 

vārdu tālu aiz Strūžānu robežām! 

                                                                            Iļja Gruznovs 

Atceros tos brīžus, kad pie stundu saraksta parādījās jaunais avīzes izlaidums ar svaigām klačām, 
tad visus Artavas dalībniekus pratināja un centās izspiest informāciju, par ko ir šīs klačas un kas to 
ir uzrakstījis.  Nu kā jau kārtīgi skolēni mēs jums teicām, ka jā, viss ir uzrakstīts un gatavs, bet paši 
pēdējā vakarā cepām rakstus, lai neliktu jums mūsos vilties. Personīgi es vienmēr baidījos rakstīt 
klačas, jo pēc tam visa vaina par uzrakstīto ir uz tevis.  Vienmēr bija liels gandarījums redzēt savus 
darbus avīzē. It īpaši redzot, ka kāds tos lasa. Novēlu jums, lai jūsu kolektīvā, kas pašlaik strādā 
avīzē, būtu tikai tie cilvēki, kuri to vēlas, lai katrs vārds būtu rakstīts ar lielu aizrautību un vēlmi to 
darīt. Rīkojiet vairāk vakara pasēdēšanu un esiet izpalīdzīgi  viens pret otru, jo tieši tā bieži vien 
var trūkt.               Maija Kalneja 

Tas laiks, kad biju žurnālistos, tas 

bija labs laiks, un arī 

atmiņas...ArTavai es novēlu veiksmi, 

lai jūsu komandai pievienojas vēl 

vairāk cilvēku nekā bija tad, kad es 

tur biju.....!  

Diāna Anna Uļjanova 

Vienu varu pateikt, ka vienmēr, kad salasījāmies uz kādu 

apspriešanu, bija ļoti daudz jautrības un sarunu par kaut 

ko citu, kas nav saistīts ar avīzi. Protams, atmiņā palika 

klačiņas, kaut arī paši rakstījām avīzi, vienmēr bija 

interesanti tās palasīt. Arī Artavas ballītes ir tas, kas uz 

ilgu laiku paliks atmiņā - jautrās spēles, sarunas un pati 

atmosfēra!             Iļja Jeršovs 



 Man ir patīkami redzēt, ka Jaunstrūžānu pamatskolas avīze “ArTava”  vēl 

joprojām tiek rakstīta un ir vēl interesantāka kā iepriekš. 5 gadi ir ilgs laika 

sprīdis, un man ir patīkami, redzot, ka avīze vēl joprojām tiek rakstīta ar 

entuziasmu, un tā tiek vēl joprojām lasīta ar prieku gan skolēnu, gan skolas 

darbinieku, gan arī absolventu un ciemata iedzīvotāju vidū. 

  Tāpat man ir prieks redzēt, ka avīzes komandā  vēl joprojām darbojas 

daudzi žurnālisti, kuri darbojās jau tad, kad arī es pats biju žurnālistu pulciņa 

dalībnieks; lieki piebilst, ka es esmu sajūsmā par jaunajiem 

korospondentiem, kuri tikai nesen ir sākuši darbību pie skolas avīzes 

izveides.  

  Vēlos piebilst, ka liels devums skolas avīzes darbībai ir skolotājai Līgai 

Augstkalnei, kura bez paguruma visu šo piecu gadu garumā ir mudinājusi 

mūs veidot interesantu saturu “ArTavai”, lai ne tikai mums būtu prieks, bet 

arī citi gūtu prieku, lasot mūsu rakstus. 

  “ArTavas” žurnālisti, nepagurstiet, jo reizēm, saku no savas pieredzes, ir 

grūti izdomāt interesantu saturu, vai arī trūkst laika, lai rakstītu “ArTavu”, jo ir 

tik daudz lietu, kuras ir jāpagūst izdarīt; taču nepadodieties! Varbūt tas 

izklausīsies neticami, bet lietas, kuras jūs darāt žurnālistu pulciņa ietvaros, 

var noderēt arī turpmāk. Piemēram, jūs varat uzlabot savas latviešu valodas 

prasmes, kas var lieti noderēt eksāmenos, tāpat jūs arī uzlabosiet savas 

prasmes darboties ar PowerPoint un Word programmām, kas, piemēram, 

man pašlaik ir ļoti noderīgi, un es novērtēju šīs zināšanas. Tāpat, 

darbojoties žurnālistu pulciņā, jūs iemācīsieties to, kā internetā atrast 

interesantu un lietderīgu informāciju. 

  Tāpat man ir priekszinot, ka gadu no gada, tāpat kā tad, kad es vēl biju 

avīzes redaktors, tiek turpināta tradīcija svinēt  “ArTavas” dzimšanas dienu, 

tāpēc es vēlu visiem - gan pašreizējiem, gan bijušajiem pulciņa dalībniekiem 

un arī lasītājiem -  laimīgu piekto “ArTavas” dzimšanas dienu! 

  Pagremdējoties atmiņās, man galvā uzburas aina ar pašu grūtāko, kas bija 

jāizdara, lai sāktu darboties pie avīzes izveides, un tas ir - nosaukuma 

izvēle. Mums galvā bija daudz dažādu nosaukumu, sākot ar GULBI un 

SARGTORNI, un beidzot pat ar LĀSTU, tomēr galu galā, pēc ilgām 

debatēm, mēs sapratām, ka pats piemērotākais nosakums Jaunstrūžānu  

pamatskolas avīzei ir “ArTava”, un es vēl tagad domāju, ka tieši šis vārds 

bija izcila izvēle.  

  Lai vai kā, vēlos jums visiem novēlēt, lai jums veicas arī turpmāk, un ne 

tikai  “ArTavas” veIdošanā!  Cerams, uz drīzu tikšanos! 

 

Bijušais žurnālistu pulciņa dalībnieks Mārtiņš. 

   

   



Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

 

 

 

 

 

 

Pavasara ziedu balle -  8.martā (1.-9.kl.) 

Pavasara brīvdienas - 11.-15.marts 

Pavasara darbu izstāde - 25.-29.marts 

  

 

Vēlam saulainu  

martu! 

 Avīzes veidotāji: 

 

Redaktore - Žanete Piļka                                                             

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondenti -  Marika Valda Uļjanova, 

Egita Melne, Arnolds Anufrijevs, Artis 

Gļauda, Kārlis Kalnejs, Emīls Kapacis, 

Elgars Razgalis 

 

25.februāris – 1.marts  

skolā norisinājās Krāsainā nedēļa 

Lai piedalītos krāsu nedēļā, katru dienu apģērbā bija jāvelk atbilstošā krāsa.  

Pirmdien – zilā, otrdien – zaļā, trešdien – dzeltenā, ceturtdien – rozā, bet piektdien – 

raibā, krāsainā diena, kurā varēja vilkt puķainus, svītainus un citādi  izraibinātus tērpus! 

 

Jāsaka, ka šajā aktivitātē piedalījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji un skolas darbinieki! 

Dienas laikā katrai klasei bija jāuztaisa selfijs, kurā atspoguļojās tas, kā skolēni ir 

ģērbušies. Aktīvākās klases un skolēnus gaida arī pārsteiguma balvas. Īpaši izcēlās 1., 

4., 6. klases skolēni, kā arī atsevišķi citu klašu pārstāvji. 

Paldies visiem par aktivitāti un piedalīšanos, katrs no jums izcēlās ar kaut ko savu. Visi 

kopā mēs padarījām pelēko pavasara gaidīšanas laiku daudz krāšņāku un 

interesantāku! 


