
 
„ ArTava” 
 

Aktualitātes februārī 
4.02. – Mūsu zēnu un meiteņu komanda startēja Jauno 

basketbolistu kausa sacensībās, braši cīnoties, gan 
zēniem, gan meitenēm godpilnā 3.vieta! 

5.02. -  atklātajā krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 
piedalījās 9. klases skolēni Līga Kigitoviča un 
Raivis Razgalis.  

5.02. – labākie mūsu skolas skolēni, kuri 1. semestrī ir 
ieguvuši labas un teicamas sekmes, kā arī skolas 
padomes pārstāvji un skolotāji devās uz boulingu. 

6.02. – Skolā bija ieradusies “Mārītes fotokompānija”, lai 
ikvienam būtu iespēja nofotografēties  gan ar 
klasi, gan draugiem, gan individuāli. 

9.02.-13.02. – PROJEKTU NEDĒĻA 

12.02. Mūsu sportisti piedalījās sacensībās “Oranžā 
bumba”, zēnu komandai 5.vieta, bet meitenēm – 
2.vieta! 

13.02. – Valentīndienai veltīts pasākums 

16.02. – Meteņdienas jeb pavasara gaidīšanas svētku 
svinēšana, skolēniem bija iespēja braukt no kalna, 
sacensties jautrās stafetēs, atbrīvoties no visa 
sliktā, sadedzinot no siena veidotu lelli.  

20.02. – Rēzeknes un Viļānu novada matemātikas  
olimpiādē 5.-8.kl. piedalījās Artūrs Piļugins 

(1.vieta), Iļja Jeršovs (Atzinība) un Maija 
Kalneja, kurai līdz atzinībai pietrūka tikai nieka 1 
punkts. Priecājamies par labiem rezultātiem! 
Malači! 

          Paldies skolotājai V.Sidorovai par skolēnu 
sagatavošanu olimpiādei. 

 

27.02. – Skolas avīzes “ArTava” gada jubilejas pasākums 
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Pieejama Jaunstrūžānu pamatskolā un 

elektroniski- 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/ 

 

      Rit februāra pēdējās dienas un tad 

jau būs klāt pirmais pavasara mēnesis 

– marts.  

     Februārī ir snidzis un kusis sniegs, 

 ir bijis neliels sals, bet tagad dārzos 

sāk mosties asni un gaisā jūtama 

pavasara tuvošanās... 

     Bet vai zināt, ka tieši pirms gada 

iznāca mūsu skolas avīzes pirmais 

numurs?  Jā, tā ir, laiks skrien tik 

ātri!!! 

Es redzu pasauli, es redzu sauli, 

redzu debesis 

kā zirgi auļo 

es redzu, un tas jau ir daudz, 

svilpo strazdi, dzenis kaļ, kaut 

kur durvis klaudz, 

es dzirdu, 

elpo zeme, mežs, ledi kustas, 

krasti dveš, 

es jūtu -  

mostas dzīvei, mostas 

mīlestībai, brīvei 

Pavasaris nāk! 

http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/
http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/
http://jaunstruzanu-psk.struzani.lv/


Smaidam 

Fakti 

Blondīne sākusi strādāt skolā par 

psiholoģi.  

Pirmajā dienā viņa pa logu pamana 

zēnus, kas spēlē bumbu.  

Tikai viens pavisam mazs zēns stāv 

vientuļš malā.  

Blondīne pieiet pie viņa un vaicā:  

- Kāpēc tu te stāvi viens pats, bez 

draugiem? Vai jūties pamests? Vēlies par 

to parunāt?  

- Vēlos, bet vēlāk, tagad futbols jāspēlē, 

es esmu vārtsargs! 

Skolotāja liek atnest bērniem dzīvniekus, kas runā.  

Pēterītis atnes čūsku.  

Skolotāja izbrīnīta un skaidro, ka tā nemāk runāt.  

Pēterītis paņem čūsku aiz astes un sit pret galdu.  

Čūska: Šššššš....  

Skolotāja: Nu redzi, Pēterīt, čūska nerunā.  

Pēterītis vēl divas reizes čūsku aiz astes  sit  pret 

galdu.  

Čūska: Šššš..še kur līgo priežu meži... 

Tēvs raksta dēlam studentam telegrammu:  

- "Dēls, ziņo nekavējoties, kā gāja eksāmenā".  

Dēls atbild:  

- "Gāja spīdoši. Komisijai tā iepatikās, ka tā 

lūdza atkārtot rudenī.. " 

Meitenīte pilda mājas darbus. 

Tur jautājums: 

Kas atdala galvu no ķermeņa? 

Meitenīte pasmejas par vienkāršo jautājumu un atbild:  

– cirvis. 

Džons F. Kenedijs savu prezidenta algu, 

kas ir 150 000 $ gadā,  ziedoja labdarībai. 

Cilvēku rase uz Zemes ir dzīvojusi tikai 

0,004% no planētas vēstures. 

Šokolādes saldējums var uzlabot 

koncentrēšanos un palielināt enerģiju. 

1999. gadā Google mēģināja pārdot sevi 

par $1 miljonu.  

1908. gadā Krievijas olimpiskā 

komanda ieradās 12 dienas par vēlu uz 

Londonas olimpiskajām spēlēm, jo krievi 

nelietoja Gregora kalendāru. 

Visvairāk sniegs vienā sezonā ir 

uzsnidzis Vašingtonas štatā ASV, Baker 

kalnā. Ziemā no 1998. uz 1999. gadu tur 

uzkrita 29 metri sniega. 

1968. gadā pasaules iedzīvotāju skaits 

bija 3 555 700 000. Šodien, pasaules 

iedzīvotāju skaits ir 7 217 000 000, un tas 

pieaug par vairāk nekā 200 000 

iedzīvotājiem katru dienu. 

Māte dēlam: 

– Kāpēc tu esi slapjš? 

– Mēs spēlējām sunīšus. 

– Nesaprotu! Kāds tam sakars ar 

slapjumu?  

– Es biju koks… 

Jurītis prasa Anniņai: 

– Gribi kļūt zvaigzne? 

– Jā. 

– Tad uzlien egles galotnē. 

1)Kāds noskaņojums tev bija, kad tu brauci uz sacensībām? (Ļoti labs, es biju 

gatava cīnīties!) 

2) Vai tu gaidīji, ka būs labāks rezultāts? (Nē!) 

3)Kā gāja spēles laikā? Grūti vai viegli? (Nu var teikt bija grūti ,bet mēs ar visu 

tikām galā.) 

4)Vai esi apmierināta ar rezultātu? (Jā!) 

5)Vai tu atbalstīji arī zēnu komandu? (Jā!) 

6)Tevi apmierināja, kā spēlēja tavas komandas biedrenes? (Jā!) 

7)Kuru spēlētāju no savas komandas tu uzskati par labāko? (Vairākus.) 

8)Vai tu vēl piedalīsies šādās sacensībās? (Nē, jo es nākamgad iešu 6. klasē.) 

Paldies, ka atbildēji uz maniem jautājumiem! (Vienmēr laipni!) 

 

Maija jautā Lailai 

1) Kāds noskaņojums tev bija, kad brauci uz sacensībām?(Kad es braucu uz 

sacensībām, man noskaņojums bija ļoti labs.) 

2) Vai tu gaidīji, ka būs labāks rezultāts? (Protams, gaidīju, ka būs labāks 

rezultāts.) 

3)Kā gāja spēles laikā? Grūti vai viegli? (Spēlē gāja labi, mēs uzvarējām 

Bērzgali, bet tomēr zaudējam Dricāniem.) 

4)Vai esi apmierināta ar rezultātu? (Jā, es esmu apmierināta ar rezultātu.) 

5)Vai tu atbalstīji arī zēnu komandu?(Protams, es atbalstīju zēnu komandu, 

bija cerība, ka viņi uzvarēs vismaz vienu spēli, nu ka ir, tā ir.) 

6)Tevi apmierināja, kā spēlēja tavas komandas biedrenes? ( Jā.) 

7)Kuru spēlētāju no savas komandas tu uzskati par labāko? (Nu tas jau 

skaidrs, ka Lailu.) 

8)Vai tu vēl piedalīsies šādās sacensībās?(Jā, es piedalīšos šādās 

sacensībās.) 

Paldies, ka atbildēji uz maniem jautājumiem! (Nav par ko!!!) 

 

Laila jautā Valērijai 



       

 

 
8.marts-starptautiskā             

Sieviešu diena 

      Šī diena veltīta visām sievietēm, neatkarīgi no 

to sociālā vai bioloģiskā statusa, tikai tāpēc, ka 

viņas ir sievietes… 

     8.martu,  sieviešu solidaritātes dienu, kurā 

sievietes tiek sveiktas ar ziediem, svin daudzās 

pasaules valstīs. Tomēr šie svētki radušies caur 

neskaitāmiem protestiem, demonstrācijām un 

nemieriem... 

      Mūsdienās 8.marts ir oficiāla svētku diena 29 

valstīs. Sieviešu dienu svin Ķīnā, Kubā, Vjetnamā, 

bijušajās Padomju Savienības valstīs un 

Austrumeiropā, arī dažviet Āfrikā. Turīgās nācijas 

– Ziemeļamerikas, lielākā daļa Eiropas valstu un 

Austrālijas – to neatzīmē. 

Tātad, šī svētku diena veidojusies pateicoties 

strādājošo sieviešu cīņai par savām tiesībām, 

viņas iestājās pret nežēlīgiem darba apstākļiem, 

zemām algām un 12 stundu ilgām darba dienām. 

1908.gada 8.martā sociālistiskā režīma sievietes 

Ņujorkā organizēja 15 tūkstošu dalībnieču lielu 

demonstrāciju. Viņas pieprasīja algu 

paaugstināšanu, īsākas darba stundas, 

balsstiesības un bērnu nodarbināšanas 

izbeigšanu. Pēc šīs demonstrācijas, Amerikas 

Sociālistiskā partija nolēma svinēt Sieviešu dienu 

un pirmā tās atzīmēšana Amerikā notika jau 

1909.gadā. 

 

 

.  

      Ģertrūdes dienu senie latvieši svinēja kā 

atmodas dienu, kad visi dzīvnieki mostas no 

ziemas miega. Tāpēc arī Ģertrūdes dienu 

uzskata par kukaiņu vai arī kustoņu dienu. Šinī 

dienā piemin un daudzina kukaiņus un 

kustoņus. Tautas dziesma mums saka: 

 

Kur tu lieni, kukainīti, 

Ne tev kāju, ne tev roku. 

Tev pieder purvi, meži, 

Man tie lauki, tīrumiņi. 
 

     Sāk kustēties visi tie kustoņi, kas gulējuši 

ziemas miegu, kā mušas, skudras, odi, tārpi, 

čūskas u.c. Šī ir arī bišu pamošanās diena. Arī 

lācis paverot vienu aci un pagriežoties uz 

otriem sāniem. 

     Ģertrūdes dienu, atkarībā no apvidus, sauc 

vēl par Ģērdas vai Ģērdača dienu, citur par 

Čūsku dienu. To sauc arī par Kūņu vai 

Kāpostu dienu, jo, kas Kūņu vai Kāpostu dienā 

ko sēja vai stādīja, to tārpi vai kukaiņi 

nopostīja. 

     Ģertrūdes dienu tautā vispār uzskatīja kā 

nelaimīgu dienu, šajā dienā nedrīkstēja iesākt 

svarīgus darbus, sevišķi tas attiecas uz 

sēšanu. Šogad tā ir otrdiena. Bet vai nu tāpēc 

vien mums visas otrdienas būs nelaimīgas!        

Bet sējamā laikā tomēr visi zemkopji raugās 

uz to dienu, kad lācis griežas uz otriem 

sāniem un kukaiņi lien klajumā, tais dienās no 

sēšanas atturas. 

Ģertrūdes diena – 17. martā 

Pavasara jeb Kāpostu Māras dienu (25. 

martā) Latgalē sauca par blauščiņu, bet citur 

ierasts to saukt par Kāpostu Māru vai arī 

Kāpostnīcu. Tas tāpēc, ka šīs dienas 

tradīcijas bieži vien saistās ar kāpostiem. 

Pavasara Māras dienā mostas visi kukaiņi 

un arī lāči! Māras diena ir pavasara atmodas 

laiks. 

Pavasara Māras diena 

Šo pavasara atmodas dienu vēl sauc par 

Mārinu, Kustoņu Māru vai Zāļu dienu. 

Māras dienas latviešiem bijušas vairākas: 

Ziemas Māra jeb Sveču diena 2. februārī; 

pavasara Māra jeb Kāpostu Māra, kad jāsēj 

kāposti — 25. martā; Vasaras Māra — 2. jūlijā, 

Lielā Māra — 15. augustā, Mazā Māra — 8. 

septembrī un Rudens Māra — 1. oktobrī. 



 

 

 

 

Jā 4   21.1% 

Nē 0   0% 

Grūti pateikt 5   26.3% 

Varētu būt vairāk, bet ir labi 10   52.6% 

  

 Vai avīzē ir liela sadaļu, informācijas 

daudzveidība? 

Aptaujā piedalījās 19 cilvēki. No tiem 7 vīrieši 

un 12 sievietes. Vidējais respondentu vecums ir 

23.1 gads. 

Mēs, “ArTavas”  komanda, veicām aptauju, kurā 

varēja piedalīties jebkurš interesents un atbildēt 

uz jautājumiem par un ap skolas avīzi. 

  

Paldies par atsaucību!!! 

Vai avīze atbilst mērķauditorijai??? 

Jā, atbilst 9   47.4% 

Nē, neatbilst 0   0% 

Grūti pateikt 5   26.3% 

Vairāk atbilst, kā 
neatbilst 

5   26.3% 

Vairāk neatbilst, kā 
atbilst 

0   0% 

 Vai mūsu skolai ir nepieciešama avīze? 

Jā, ir 15   78.9% 

Nē, nav 1   5.3% 

Grūti pateikt 3   15.8% 

Atkarīgs no 
situācijas 

0   0% 

Kurš avīzes numurs bija 

visinteresantākais?  Kāpēc? 

1) Janvāra, jo tajā es uzzināju daudz jauna par 

KAZAS gadu. 

2) Nelasu. 

3) Varbūt 1.,jo tas bija pats pirmais numurs. 

4) Atvainojiet, neatceros, tāpēc nevaru atbildēt. 

5) Tomēr man šķita, ka visi bija vienlīdzīgi, 

tāpēc arī grūti atbildēt! 

6) Grūti pateikt,  jo es pie tādas netieku. 

7) Visi ir interesanti.. 

9) Neatceros. 

10) Grūti pateikt, visi numuri ir interesanti. 

11) Grūti pateikt. 

13) Nemāku pateikt. 

14) Interesantākais vēl būs! 

15) Man patika decembra avīze, jo tajā bijām 

pieminēti mēs. 

16) Es jau neatceros! 

1 gads 

Novērtējiet mūsu avīzi ! 

Mūsu skolas avīze piecu ballu 

sistēmā saņēma 3.95 balles. 



Ko Jūs novēlat mūsu skolas avīzei??? 

1) Pastāvēt vēl daudzus jo daudzus gadus. 

2) Visu to labāko! 

3) Aktīvu radošo grupu, kas spētu šo avīzes 

rakstīšanas tradīciju saglabāt un attīstīt. 

4) Daudz interesantu rakstu. 

5) Atsaucīgus lasītājus , raibas idejas un krāsainus 

sapņus avīzītes veidotājiem. 

6) Es vēlos mūsu avīzei tikai vienu - lai tās veidotāji 

uzstādītu sev jaunus mērķus un katru mēnesi tos 

pildītu. Tad avīze kļūtu lielāka un cilvēkiem to būtu 

interesanti lasīt. Protams,  visiem  visvairāk interesē 

klačiņas, tāpēc arī novēlu, lai būtu klačiņu vairāk un 

izdodas viss vieglāk! 

7) Lai pastāv skola un, protams, avīze! 

8) Lai tā ilgi pastāvētu! 

9) Es novēlu, lai tiktu ievietoti  

interesantāki raksti. Lai jums veicas!!! 

10) Tā turpināt un vairāk klačiņu. 

11) Laimīgas beigas! 

12) Turpiniet savu radošo darbu, avīze ir ļoti 

interesanta. Strādājiet draudzīgi, saprotoši, Jūs 

gaida lieli panākumi! 

13) Visiem avīzes veidotajiem  novēlu būt radošiem, 

nenogurdināmiem un neatlaidīgiem .Lai staro jūsu 

un mūsu avīzīte ,lai gribētos lasīt ,lasīt, lasīt visiem 

veidotājiem  un izgudrotājiem! Daudz laimes!!! 

14) Lielas perspektīvas. 

15) Radošumu, vienmēr lieliskas, pozitīvas aktuālas 

ziņas un lepnumu par savu skolu! 
 

 Lūdzu, sanumurējiet, pēc jūsu domām, 

interesantākās sadaļas avīzē (Sākot ar 1, 

vislabākā)!? 

Vieta 

Klačiņas 1 

Aktualitātes 2 

Smaidam 3 

Ievads 4 

Fakti 5 

Sports!!! 6 

Afiša 7 

Cita (Tajā vai nākamajā mēnesī 
aktuāla informācija) 

8 

Pasaka par ezi un gliemezi 9 

 Uzrakstiet ieteikumus avīzei!? 

1) Ievietot avīzē intervijas. 

2) Turpiniet  tāpat. 

3) Vairāk radošuma un interesantāku rakstu! 

4) Vairāk saules starp rindiņām. 

5) Vairāk klaču un ieteikumus sportam!  

6) Lai viss izdodas! 

7) Es pat nezinu, ko var ieteikt. 

8) Vairāk un interesantākus rakstus. 

10) Avīzi būtu labi padarīt krāšņāku, izdomāt citu 

izskatu. 

12) Nezinu pat ko rakstīt. 

13) Bilžu vairāk. 

14) Vairāk klačiņu. 

15) Krāsainumu! 

16) Es gribētu, lai rakstītu vairāk anekdotes un lai 

būtu vairāk dažādu faktu. 

17) Iesaku pameklēt vairāk klačiņu! 

1) Intervijas, aktualitātes pasaulē. 

2) Nezinu. 

3) Mūsu jubilāri. 

4) Derētu kāda rozīnīte.....piemēram. 

atjautības mīkla vai uzdevums un tad 

balva pirmajam ,kas atsūta pareizo 

atbildi. 

5) Protams, kaut ko jāizdomā par sporta 

sadaļu! Tajā varētu rakstīt par mēneša 

populārākajiem sporta veidiem. Varbūt 

kuru interesēs! 

6) Var kaut ko par jaunumiem mūzikā. 

7) Varētu nosaukt, kam ir nākamajā 

mēnesī dzimšanas dienas. 

8) Lai tur būtu vairāk anekdošu! 

9) "Jautrie momenti skolas dzīvē. 

10) Par dzīvniekiem, dabu. 

11) Tautas ticējumi. 

12) Dzimšanas dienas skolas 

darbiniekiem. 

13) Par skolēnu interesēm. 

14) Skolotāju lapa. :) 

15) Instrukcijas, kā kaut ko no papīra 

izlocīt. 

16) Sadaļu par vairākiem notikumiem! 

Kāda jauna sadaļa, jūsuprāt, ir jāievieš 

avīzē? 



*Vai pamanījāt, ka 3. klases skolēni  stundās bieži 

klaigā. Jānoskaidro, kas viņiem par problēmu. 

*Ir pamanīts, ka daži mūsu skolas audzēkņi zaudē 

interesi par sportu. 

*Kādai meitenei ir uzlabojušās angļu valodas 

zināšanas. 

*4.klases zēni nevar nerunāt mācību stundu laikā, 

būs jāiegādājas knupīši. 

*Novērojām, ka kāda meitene regulāri neapmeklē 

sporta stundu.  

*Dažām meitenēm mūzika ir kļuvusi svarīgāka 

par pusdienu ēšanu, klausās mūziku pat ēdamzālē! 

*Kāds zēns nevar iztikt ne stundu bez ūdens. Dzer 

un dzer! 

*Zināms, ka divas 5. klases skolnieces regulāri 

prasās uz tualeti un ilgi neatgriežas. Interesanti, ko 

viņas tur dara? 

*Kādai 4.klases skolniecei ir liela vēlēšanās kļūt 

par dziedātāju, vai viņai izdosies? 

 *Ir redzēts, ka  viens no  5. klases zēniem ļoti 

pārdzīvo zaudējumus treniņos. 

*Ir izveidojušās jaunas attiecības starp piektās un 

trešās klases audzēkņiem. 

*Dažas meitenes treniņā ir guvušas traumas. 

*Kāds zēns ir strauji pieņēmies svarā, proti, 

apsēdās un salauza krēslu matemātikas klasē. 

 *Ir jūtams progress, attīstība mazo dejotāju 

sniegumā. 

*Divas skolnieces regulāri aizkavējas skolā. Kā 

Jūs domājat, kāpēc? 

 *Skolā uzliesmojusi siksnu slimība, esiet 

uzmanīgi! 

*Viens 7. klases zēns, uzkāpjot uz skatuves, 

nosarkst. Lampu drudzis??? 

*Vairākās klasēs ir uzvirmojusi mīlestība!!! 

*Kādas klases zēni ir iedomājušies, ka ir 

transformeri… 

*Vairāki skolas skolēni ir nokļuvuši datārpoņa 

varā, atkarīgi no planšetdatoriem un telefoniem… 

*1.un 2.klases skolēnu brīvā laika nodarbe – 

paslēpes. 

*9.klases zēniem modē nācis neparasts 

tetovējums. 

*6.klases zēniem jauna aizraušanās, super robota 

radīšana. Lai izdodas! 

*Vairāki 8. klases zēni ir apguvuši 

visnetradicionālākās špikošanas metodes. 

*Marts tuvums jūtams ne tikai dabā, bet arī 

mākslas darbos uz skolas soliem un krēsliem. 

*Vairākām skolniecēm ir lāčausis, lielas un 

pūkainas. Tā var nedzirdēt arī kaut ko svarīgu. 

Klačiņas….klačiņas…   

 

 

 

 

 

Valentīndiena un 8.marts, kādas asociācijas, izjūtas 

izraisa šie svētki? 

  Šie svētki rada manī ļoti labas asociācijas, siltas jūtas 

un lielisku garastāvokli.  

  

Kā Jūs svinat šos svētkus? 

  Šos svētkus parasti svinu ar saviem mīļajiem 

cilvēkiem. Cenšamies kaut kur aizbraukt, lai aktīvi 

pavadītu laiku, izklaidētos un beigās mierīgi pasēdētu 

kādā omulīgā vietiņā (kafejnīcā vai restorānā). 

  

Kādas dāvanas esat saņēmusi šajos svētkos? 

  Dāvanā esmu saņēmusi ziedus. 

  

Ko domājat par šiem svētkiem? Jūsuprāt, kā tos 

jāsvin? 

  Šie svētki ir vajadzīgi, jo mūsdienu jaunieši neprot bez 

iemesla izteikt savas simpātijas, rūpēties viens par otru, 

cienīt sievietes, un tie ir tie svētki, kuros mēs varam to 

darīt. 

  

Kāds, Jūsuprāt, ir piemērotākais vecums, lai iemīlētos, 

aizdomātos par mīlestību? 

  Mēs iemīlamies jebkurā vecumā un pateikt tiešo gadu 

skaitu ir sarežģīti , bet ja runājam par īstu mīlestību, tad 

18-22 gadu vecums būtu vispiemērotākais. 

  

Zināms, ka iemīlēšanās un mīlestība ir dažādas lietas. 

Kā Jums šķiet, kurā brīdī iemīlēšanās pāraug 

mīlestībā? 

  Iemīlēšanās pāraug mīlestībā tad, kad tu ne brīdi nevari 

savu dzīvi iedomāties bez savas otrās pusītes. 

  

Jūsuprāt, mīlestība ir mūžīga, vai arī tā ar gadiem 

pārvēršas par ieradumu? 

  Ja tu mīli pa īstam, tad tava mīlestība nekad neizdegs. 

  

Kāds ir Jūsu novēlējums saviem audzēkņiem? Ko 

novēlat meitenēm, sievietēm 8.martā? 

  Mīliet, cieniet un nekad nedariet pāri tiem cilvēkiem, 

kuri atrodas jums blakus! Esiet saprotoši un izbaudiet 

katru mirkli! 

              Liels paldies par interviju!           I.Gruznovs 

  

  

  

 

Intervija ar skolotāju 

Jekaterinu Marmiļovu 

 



Ko mēs domājam par mīlestību??? 
       Mīlēt nozīmē vēlēt otram to, ko tu pats uzskati par labu, un vēlēt to nevis sevis dēļ,  

bet gan tā cilvēka labā, kuru tu mīli, un censties, cik vien tev iespējams, sagādāt viņam šo labumu. 

        

     Manuprāt,  mīlestība ir sajūta, kad otrs cilvēks ir tavās domās, tu jūti kopā ar viņu, tu izjūti viņa sāpi, tu dalies ar viņu 
priekā, tu sajūti ilgošanos, kad esat tālu viens no otra, jūti milzīgu laimi, kad esat kopā, un savu dzīvi nespēj iedomāties 
bez šī cilvēka - tie ir pirmie simptomi, ka tu tuvojies mīlestības slimībai.  Bet katram mīlestība var izpausties citādi, un 
arī mīlestība pret dažādiem cilvēkiem var atšķirties, jo ir jau arī tāda lieta kā platoniskā mīlestība.  

       Mīlestība ir liekas sirdssāpes, pārdzīvojumi. 

       Manuprāt, mīlestība ir jūtas, kuras nevar redzēt. Tās ir tādas jūtas gandrīz kā drudzis, kā gripa, es nezinu. Tas ir tā, 
ka Tu pat nezini, kāpēc tas cilvēks ir Tev iepaticies, Tu jūties tā, it kā Tu viņu pazītu visu savu mūžu, tad sāc domāt, 
kāpēc agrāk neiepazināties, nesatikāties vai vienkārši neuzrunājāt viens otru. Tas ir tā, ka jums nekad nebūs garlaicīgi, 
neapniksiet viens otram, un nekas, pilnīgi nekas nespēs jūs izšķirt. Tu jūties pārpildīts (a) ar kaut ko tādu, ka Tev ir tik 
daudz enerģijas, laimes, tas ir kaut kas neaprakstāms! 

        Kas ir mīlestība? Ja to kāds skaidri zinātu, tad negadītos tik daudz pārpratumu. Tiesa, varbūt tie rodas pārsvarā no 
paša vārda neprecīzas lietošanas, ietverot tajā itin visu pasaulē. Ir svarīgi mīlestību nesajaukt ar aizraušanos, kā arī 
prast pielāgoties otram cilvēkam. Mīlestību un ar to saistīto atbildību var iedalīt dažādi: pēc attieksmes pret mīlestības 
objektu, pēc skaita, kā arī pēc mīlestības ilguma. 

      Manuprāt, mīlestība ir kaut kas tāds, ko nevar pateikt vārdiem, to var tikai sajust!  

 

16.MARTĀ dzejniecei, dramaturģei 

ASPAZIJAI  - 150 
Aspazija (īstajā vārdā Elza Rozenberga) dzimusi Zaļenieku pagasta saimnieka  

ģimenē. Mācījusies Jelgavas Trīsvienības sieviešu ģimnāzijā (1874-1884).  

Pēc neveiksmīgām laulībām, kam sekoja māju zaudēšana, kopā ar ģimeni  

pārcēlusies uz Jelgavu, vēlāk strādājusi par mājskolotāju. 1893.-1895. gadā  

Aspazija strādā Rīgas Latviešu teātrī, pēc tam iesaistās jaunstrāvnieku darbībā. 1897. gadā apprecējusies 

ar dzejnieku Raini (Jāni Pliekšānu). Pēc Raiņa apcietināšanas un izsūtīšanas laiku pa laikam dzīvojusi 

pie viņa Pleskavā un Slobodskā, kā arī Rīgā, kur strādājusi laikrakstā “Dienas Lapa”, abi kopīgi tulkojuši 

J.V. Gētes darbus. Pēc 1905. gada revolūcijas abi ar Raini devušies trimdā uz Šveici un apmetušies 

Kastanjolā. Latvijā atgriezušies 1920. gadā, Aspazija bijusi Satversmes sapulces locekle. Pēc Raiņa 

nāves piedalījusies viņa atstāto manuskriptu izdošanā. Apbalvota ar Atzinības krustu (1938) un 

Tēvzemes balvu (1939). 1996. gadā Aspazijas pēdējā dzīvesvietā Dubultos atvērts muzejs. 1985. gadā 

nodibināta Aspazijas literārā prēmija. 2004. gadā veiktajā aptaujā par 100 visu laiku ievērojamākajām 

Latvijas personībām Aspazija tika ierindota 20. vietā. 

 

Pasaciņa 

 

Mazā,sirmā kumeliņā  

Jāj pa ceļu pasaciņa.  

 

Ātri,ātri steidzas viņa,  

Rokā zelta pātadziņa.  

 

Jāj un jāj un neapstājas,  

Zemes virsu nav tai mājas-  

 

 

 

Līdzko jaunie sapņi 

beidzas,  

Viņai projām jāaizsteidzas.  

 

Ilgi,šķiet man,projām biju,  

Nu es atkal ieraudzīju:  

 

Mazā,sirmā kumeliņā  

Jāj pa ceļu pasaciņa.  

 

 

Sidraboti pakaviņi,  

Zili puķu iemauktiņi.  

 

Pavadā kā pērles sienas  

Senās ,mīļās bērnu 

dienas.  

 

Jāj un jāj un neapstājas,  

Zemes virsū nav tai 

mājas. 



 

 

 

 

Avīzei ir arī savs e-pasts- 

martink01@inbox.lv 
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus 
dzejoļus,  pasakas, stāstus, 
zīmējumus, novērojumus,  
anekdotes, faktus un visu 
interesanto, arī klačiņas! 
  
 
 

  
 

Gaidīsim  
pavasari!!! 

 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un idejas 
par avīzītes  
noformējumu un saturu! 

 Avīzītes redkolēģijas sastāvs: 

 

Redaktors - Mārtiņš Komps 

Redaktora vietniece - Diāna Petrunina 

Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs 

Korektore - Sk. Līga Augstkalne 

Korespondentes -  Linda Laganovska un 

Maija Kalneja, Karīna Ceirule 

 

AFIŠA 
  
6. marts – «Zinītis 2015»  1.-4.kl.  

  

13. marts – Literārā pēcpusdiena            

           5.-9.kl.  

 

16.- 20. marts PAVASARA    

 BRĪVDIENAS 
 

27.marts – Konkurss meitenēm 

           5.-9.kl.  

Atceries! 

      Pagājušajā pavasarī es pastaigājos pa parku. Netālu no manis stāvēja māte ar trīsgadīgu meitiņu. Mazā 

meitene turēja rokā pie striķīša piesietu hēlija balonu. Pēkšņi asa vēja brāzma paņēma balonu no meitenes 

rokām. Es sagaidīju, ka tūlīt sāksies liela brēkšana. 

Bet, nē! Kad mazā meitene pagriezās un ieraudzīja, kā viņas balons pacēlās debesīs, viņa līksmi iesaucās: 

„Wow!” 

Es tajā brīdī to neapzinājos, taču šī meitene man kaut ko iemācīja. 

Vēlāk tajā dienā es saņēmu telefona zvanu no personas, kura ziņoja par negaidītām problēmām. Es jutos 

tā, it kā varētu momentā atbildēt: „Ak, nē, ko lai mēs tagad iesākam?” Bet, atceroties mazo meiteni, es 

dzirdēju sevi sakām: „Wow, tas ir interesanti! Kā varu Jums palīdzēt?” 

Par vienu esmu pārliecināts – dzīve vienmēr mūs izsitīs no līdzsvara ar savām negaidītajām problēmām. 

Tam tā jānotiek. Tas, ko mēs varam paredzēt un mainīt – ir mūsu attieksme pret tām. Mēs varam izvēlēties 

stresot vai būt pozitīvi. 

Lai kāda būtu situācija, pozitīvs „Wow!” vienmēr uzvarēs stresa pilno „Ak, nē.” 

Tāpēc nākamreiz, kad piedzīvosi negaidītas dzīves brāzmas, atceries mazo meiteni un padari to par „Wow!” 

pieredzi. Šāda attieksme vienmēr nostrādā. 


