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Šis mēnesis bija bagāts ar
dažādām sporta aktivitātēm, beidzot
sagaidījām pirmo sniegu, ar dažādiem
pasākumiem aizvadījām patriotisma
nedēļu.
Ziema liek par sevi manīt, un ārā ir
kļuvis pavisam vēsi. Mūsu ezers jau
rotājas ar ledus kārtu un izskatās gluži
kā spogulis. Saule jau ir pavisam
zemu pie debesu juma, un skolā var
just skuju smaržu...
Ir klāt Ziemassvētku gaidīšanas
laiks, tas kā pirmās sniegpārsliņas,
klusi un nemanāmi, pieskaras it
visam, arī mums.
Pa logu skatos,
Baltas pārslas krīt,
Jau zāle piekūst kausēt agro sniegu,
Un liepas nespēj to vairs nokratīt –
Dārzs lēni mīkstā, baltā sniegā
iegrimst.
Vēl snieg!
Vēl pārslas krīt un krīt.
Es atkal esmu klusā lauku ciemā.
Un manas domas viegli tālē slīd
Kā smailas slēpes sudrabainā ziemā.
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Aktualitātes novembrī
10. novembrī - 5.-9.klašu komandas sacentās
savā starpā viktorīnā «Mana Latvija», 1.vietu ieguva
8.klases komanda, 2.vietu – 6.klases skolēni, bet
3.vieta – 9.klases komandai
10. novembrī savas zināšanas par Latviju bija
iespēja pārbaudīt sākumskolas skolēniem, sīvā
konkurencē 1.vietu ieguva 4.klases komanda,
2.vieta – trešajai klasei, bet 3.vieta – pirmajai klasei
11. novembrī – skolotājas J.Marmiļova un
T.Gruznova organizēja pasākumu zēniem «Skolas
Lāčplēsis»
13. novembrī skolēni pārstāvēja savu skolu
konkursā «Mana Latvija 2015», ko organizē
Rēzeknes novada izglītības pārvalde. Mūsu skolas
komanda ieguva godpilno 3.vietu! Apsveicam!
17. novembrī skolā notika Latvijas dzimšanas
dienai veltīts koncerts
18. novembrī – Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienas pasākums
Strūžānu KN, kurā piedalījās arī mūsu dejotāji,
dziedātāji un dramatiskā pulciņa dalībnieki
18. novembrī 17 mūsu skolēni piedalījās tautas
skrējienā «Ieelpo Rēzekni 2015»
19. novembrī skolēni devās gan uz Strūžānu
Veco ļaužu pansionātu, gan arī uz Pilceni, lai ar
saviem priekšnesumiem iepriecinātu vecajos un
vientuļos cilvēkus
20.novembrī – florbola sacensības 8.9.kl.zēniem
26.novembrī notika sacensības volejbolā «Lāse
2016», mūsu skolu pārstāvēja gan meiteņu, gan
zēnu komanda
30.novembrī kopīgi iededzām pirmo Adventes
svecīti

Smaidam
Mazais Jānītis saka tētim:
- No vēstules, ko uzrakstīju Salatētim, gribu
izsvītrot ar pulti vadāmo mašīnu un tās vietā
ierakstīt riteni.
- Tad Tu vairs negribi ar pulti vadāmo mašīnu?
jautā tēvs.
- Nē, gribu, bet tieši tādu jau atradu Tavā skapī,
Bērniņam nenāk miegs. Mamma sāk šim
tāpēc, lai Salatētis atnes riteni, man divas
priekšā lasīt pasaciņu. Paiet pusstunda, stunda,
mašīnas nav vajadzīgas..., atbild Jānītis.
bet mazais kā neguļ, tā neguļ. Mamma nu sāk
skaitīt dzejolīšus, jau pavisam nomocījusies,
- Dakter, pēc operācijas es varēšu dejot baletā? bērns aizvien neguļ. Mamma jau no dusmām
- Jā, protams!
trīcošā balsī sāk dziedāt šūpuļdziesmiņas,
- Vai tiešām?
dzied, dzied, te pēkšņi mazais tāds
- Ticiet man, es šādas operācijas veicu jau 20
pusaizmidzis vēršas pie māmiņas:
gadus, varu Jums to garantēt.
"Māmiņ, māmiņ! varbūt pietiek trokšņot, man ļoti
- Oho, nekad neesmu dejojis baletā, bet tagad
gulēt gribas."
beidzot varēšu!
Neveiksminieks ieradies uz otro seansu pie
psihoanalītiķa:
- Gogi! Tu tauri spēlē?
- Paldies, dakter! Šodien man no rokām izkrita
- Nē.
sviestmaize un nokrita ar apziesto pusi uz augšu!
- Bet tavs brālis?
Psihoanalītiķis paņem atnesto sviestmaizi, ilgi
- Jā.
pēta un tad ar atvieglotu nopūtu saka:
- Kas jā?
- Nekā tamlīdzīga! Jūs taču esat to apsmērējis no
- Arī nespēlē!
nepareizās puses.

Fakti
Ziemassvētku vecītim būtībā ir jāapmeklē aptuvei 43 miljoni mājokļu visā pasaulē 12 stundās, kas
nozīmē, ka viņš paviesojas 983 mājokļos vienā sekundē.
Japāņiem tradicionālas Ziemassvētku vakariņas sastāv no ceptiem vistu spārniņiem, kurus var
iegādāties ātro uzkodu restorānā. Ziemassvētku laikā, restorāni veido speciālu svētku vistiņu
iepakojumu, kuru iegāde kļuvusi par japāņu tradīciju.
Gliemezis var gulēt līdz pat 3 gadiem!
Uz katru pasaules iedzīvotāju ir aptuveni 53
lego kauliņi!

3,5 miljardi gadu – tik veca ir uz planētas vecākā baktērija, kura tika
atrasta Austrālijā. Baktērija radās laikā, kad mūsu planētas
atmosfērā vēl nebija skābekļa.

Florbols

Sports ir mūsu jaukais gariņš....

Liels paldies mūsu skolas puišiem, kas pārstāvēja mūsu skolu sporta sacensībās, kas notika 20. novembrī
Dricānos. Mūsu puiši spēlēja florbolu, lai gan viņiem veicās diezgan labi, tomēr godalgotās vietas iegūt
neizdevās. Ceram, ka nākamreiz noteikti izdosies! 14 komandu konkurencē viņi ieguva 6. vietu.
Galvenais ir spēlēt, censties un gūt labas emocijas. Paldies zēniem!

Skrējiens «Ieelpo Rēzekni»
Skrējiens notika Rēzeknē, tieši 18.novembrī, tajā no
mūsu skolas piedalījās gan mazie, gan vecāko klašu
skolēni, kopumā 17 dalībnieki.
Īpašu paldies jāsaka mazajiem, kas pievarēja 3
kilometrus garo trasi, un vēl pēc tam bija gatavi skriet,
lekt un trakot. Paldies visiem, kas bija gatavi skriet arī
brīvajā dienā! Skrējiens nebija no vieglākajiem, jo laika
apstākļi bija nelabvēlīgi, visi dalībnieki bija izmirkuši.
Paldies par drosmi un izturību!

Volejbols
26.novembrī mūsu skolēni (gan meitenes, gan zēni) piedalījās volejbola sacensībās. Zēniem gāja ļoti labi.
No 14 komandām viņi ieguva 5.vietu. Paldies viņiem par atsaucību un par to, ka aizstāvēja skolas godu!
Savukārt meiteņu komandai veicās vēl labāk. Viņas tika pusfinālā un spēlēja par trešo vietu, un tikai ar divu
punktu pārsvaru viņas piekāpās Maltas spēlētājām. Mūsu sportistes 11 komandu konkurencē ierindojās
4.vietā! Nākamreiz noteikti būs labāk. Paldies visiem, kas piedalās un pārstāv savu skolu sacensībās!

Klačiņas...
• Pirmais sniegs pārsteidza visu skolu, jo mūs atkal piemeklēja sniega slimība. Ar sniegu mētājās visur, pat skolas
gaiteņos. Ak vai!
• 3.klase bija pirmie, kas pie skolas uzcēla sniegavīrus, tikai žēl, ka bija arī tādi, kas pirmie tos nojauca.
• Uzmanieties skolā ir parādījušies plēsēji! Cilvēki ar gariem nagiem plēš visu, kas pagadās pa rokai.
• Ir manīti sērkociņu dedzinātāji - vienkārši ņem un dedzina.
• Daži skolēni instagrammā ievieto visu, ko vien var. Domājiet, ko darāt!
• Vairākas pirmās klases skolnieces ir kā pielipušas pie vecāko klašu meitenēm, kā pamana, tā uzreiz klāt!
• Uzmanieties, viņi ķer un nelaiž brīvībā! Un atkal pirmā klasīte....
• Kāds zēns uz skatuves izturas kā īsts aktieris, iejūtas lomā un aizmirst par apkārtējo pasauli.
• Zēni, beidziet izprasīt no meitenēm ēdamo, viņas, nespējot jums atteikt, vienkārši atdod visu, kas ir.
• Ir zināms, ka vairākas meitenes ir atkarīgas no kāda Nautrēnu puiša. Interesanti, kas viņš ir?
• Atkal problēmas ar pirotehniku, esiet uzmanīgi!
• Kāda 6. klases meitene, slēdzot gaismu, ir dabūjusi ar elektrību «pa nagiem».
• Trešās klases skolēns no galvas ir iemācījies pilnīgi visus ludziņas vārdus. Apsveicami!!!
• Esam manījuši, ka tika appikots matemātikas kabinets. Laikam tika pārbaudītas kādas formulas.
• Ir izdomāta jauna spēle! Griezties ilgi un tad mēģināt trāpīt pa bumbu... Nevienam vēl nav izdevies.
Dalībnieki krīt, līdz bumbai nenokļūstot, bet kritieni sanāk forši. Kurš grib pamēģināt???
• Kādas meitenes ir bieži manītas tualetē, laikam pilda mājasdarbus un raksta špikerus.
• 8.klases meitenei ir iepaticies kāds vecāks zēns, bet 7.kl. skolniecei ir jauns draugs.
•.Daži mūsu skolas skolēni iecienījuši spēli cube strike 3D.
• Kādam 3. klases skolēnam ļoti labi padodas angļu valoda.
• 1. klases skolēni ir ļoti čakli un labi mācās, to nevarētu teikt par 9. klases zēniem.
• Daudziem skolēniem patīk apmeklēt angļu valodas kabinetu, cerams, ka labos nolūkos!
• 5.klasē ir talantīga rokdarbniece.
• Pirmās, kas ar ragaviņām nobrauca no kalna, bija 3.klases meitenes.

Intervija ar Strūžānu pagasta Kultūras centra vadītāju
Sarmīti Stepiņu
Šajā avīzes numurā lasiet interviju ar Sarmīti Stepiņu, viņai jautājām par astoņpadsmitā novembra
pasākumu Kultūras centrā, Lāčplēša dienu un citām ar Latviju saistītām tēmām.
Labdien, kā Jūs esat ieplānojusi 18. novembra pasākumu?
Manuprāt, 18.novembrī nav jau tik ļoti svarīgi runāt par patriotismu, bet saprast to, ka
dzimtene ir mūsu sirdīs. Tas, manuprāt, ir pats skaistākais, un to nevar panāk ar skaļiem
vārdiem, bet gan ar emocijām, tāpēc es ceru, ka 18.novembris būs ļoti mīļš.
Ar ko šī gada 18.novembris atšķīrās no iepriekšējā?
Šogad mums nebija viesmākslinieku no Dricāniem, bet bija gan bērnudārzs, gan skola ar
saviem priekšnesumiem, bija arī vietējie mākslinieki, atšķīrās ar cienastu, domāju, ka
atšķīrās ar noformējumu un sveikšanas procedūru.
Kā Jums radās ideja par svecīšu nolikšanu pie kultūras nama 11.novembrī?
Šī tradīcija man vienmēr ir patikusi, un man ir bijis žēl, ka tā nav tikusi īstenota, jo mums
Strūžānos ir skaists Kultūras nams, pie kura nolikt svecītes. Šī doma man radās tāpēc, ka
arī Strūžānu apkārtnes iedzīvotāji piedalījās brīvības cīņās, un viņus ir vērts atcerētiesaizdegt svecītes par viņiem.
Vai jūs apmierina cilvēku atsaucība, cilvēku vēlme iet un nolikt svecītes?
Jā, es nebiju cerējusi uz tik lielu cilvēku vēlmi piedalīties. Man bija ļoti liels prieks, ka atnāca
tik ļoti daudz bērnu un jauniešu. Es domāju, ka par to jāsaka paldies skolai, kura noteikti
bija centusies iesaistīt skolēnus. Ļoti patika, ka vecāka gada gājuma cilvēki šodien nāca un
jautāja, kāpēc pie Kultūras nama deg svecītes, viņi izteicās, ka tas izskatās ļoti skaisti.
Ko jūs novēlētu Latvijai?
Attīstību un prasmi izmantot to, kas mums ir dots - mūsu zemi, ticību, mīlestību un talantus.
Novērtēt pašiem sevi, jo mēs neesam nedz ubagi vai nabagi, un beigt par tādiem izlikties, jo
mēs esam ļoti bagāti, tikai mums pašiem tas ir jāsaskata.
Kā jūs redzat Strūžānus pēc dažiem gadiem?
Tas, kādi tie būs, ir atkarīgs no mums. Ja mēs katrs pieliksim savas rokas, tad es Strūžānus
redzu plaukstošus, virzītus uz priekšu, ar ļoti bagātu kultūras dzīvi un brīnišķīgiem parkiem,
sakoptām puķu dobēm, ar gudriem bērniem un jauniešiem, bet ir jāizpilda mājasdarbs jeb
jāiemācās pašiem iesaistīties kultūras dzīvē, jo pašlaik mēs mākam tikai žēloties un
gausties, bet ja mēs beigtu tā darīt un iesaistītos, darītu kaut ko, piemēram, izravētu puķu
dobi pie sava dzīvokļa loga, tad mums uzreiz paliktu labāk ap sirdi. Pašlaik mums
Strūžānos ir ļoti maz aktīvu cilvēku, kuri ir gatavi darīt un organizēt, piedalīties dažādos
pulciņos.
Liels paldies par interviju.
Vienmēr laipni.
Šī gada 11.novembrī mūsu ciematā pirmo reizi
tika rīkota akcija, kuras ietvaros pie Kultūras
centra tika aizdegtas svecītes par brīvības
cīnītājiem. Akcija notika pirmo reizi, un priecē
tas, ka tajā piedalījās pietiekami daudz cilvēku.
Lai gan svecītes vējā dzisa, aktīvie bērni un
jaunieši aizdedza tās atkārtoti, tāpēc visu
11.novembra vakaru mūsu Kultūras centrs bija
sveču liesmu apmirdzēts.

-Tā ir vieta, kur es augu, kur aug, un es
ceru, dzīvos mani bērni. Man Latvija ir
Latgale- mana dzimtā vieta.

-Tā ir mūsu mīļā, jaukā dzimtene, kurā mēs
esam dzimuši, auguši, un kurā mēs
dzīvojam. Tās ir mūsu mājas. Es esmu
lepns par savu Latviju, jo tā ir tik skaista!

-Sarmīte-

-Latvija - tā ir mana dzimtā vieta, valsts, kurā
es augu un dzīvoju, valsts, kurai ir jau 97
gadi! Latvija man nav tikai vieta vai
laukumiņš atlantā, bet mana dzimtene,
manas mājas.

-Neko. Krīze,
bezdarbs.
-Aiga-

-Kārlis-

Tā ir zeme, kur es
piedzimu, tā kā puķuzirnis
uzziedēju māmiņai, tā kā
puķuzirnis apvijos ap tētiņu.

Latvija ir mana
dzimtene, mājas un
-SandraLatvija......man nozimē ļoti daudz.Pirmkārt, tā tēvu zeme.....
ir mana dzimtene, šeit esmu augusi es,aug
-Anita-Tā ir MANA DZIMTENE. -Lailamani bērni. Priekš manis skaistākas vietas uz
pasaules nav.Jā, ir skaistas valstis uz
Latvija, tā ir mana dzimtene, manas mājas, vieta,
pasaules, bet Latvija man ir īpaša.
kur es ar lepnumu viju savu ligzdu un mācu arī
Latvija ir
-Evijasaviem bērniem mīlēt dzimteni un lepoties ar to.
mana
Latvija, manuprāt, ir mana
Nekur nav tik labi kā mājās!!! -Inesedzimtene,
dzimtene, kurā es esmu
es Latvijā
Latvija ir mana dzimtene, kuru es ļoti mīlu un
piedzimusi un izaugusi!!!
augu , es
cienu! Kaut arī tagad dzīvoju citā valstī,tomēr
Citas labākas man nav!
mīlu
par savām mājām vienmēr uzskatīšu tikai un
-KarīnaLatviju!
vienīgi Latviju, jo tur bija paši labākie gadi manā
Laikam jau tā ir
-Marikadzīvē...MANA BĒRNĪBA!
-Marinavalsts, kur
Tā
ir
mana
dzimtene.Skaista
dzīvoju es un
ar saviem 4 gadalaikiem,
mana ģimene.
Latvija – tie ir zeltainie labību lauki, maigo pīpeņu un
mežiem, upēm, ezeriem un
-Nikitamadaru piepildītas pļavas, mežu masīvu villaines,
kalniem, un pļavām.
zilie ezeri un rietumu vēja dziesma. Tās ir manas
-AnnaEs lepojos
mājas, karstās šokolādes garša aukstajos ziemas
ar to, ka ir Latvija manās domās ir krāsaina,
vakaros, manu mīļo laimīgie smaidi un drošības
tāda
valdzinoša, pārsteidzoša, pacietīga,
sajūta.
-Tatjanavalsts.
pretrunīga, noslēpumaina....
Latvija ir Atsaucas patiesai mīlestībai un
Latvija, tā ir vieta, no kuras nekad nedošos
krāšņa un cieņai. Ļaujas atvērties tiem, kas
projām, man bērni jautā: “Ja nu karš?” Lai
jauka.
pret viņas iepazīšanu izturas
karš vai citas likstas, nekad neatstāšu savu
nopietni, visu tver dziļāk, cenšas
Artūrsdzimteni, dzimto vietu. Centīšos to ieaudzināt
izprast.
-Svetaarī saviem bērniem un jo vairāk mazmeitai.
Varu teikt, ka Latvija tā ir gan mana, gan manu
līdzcilvēku iespēja, iespēja uz dzīvi mierīgā zemē,
iespēja domāt brīvi, analizēt pasaulē notiekošo, izdarot
objektīvus secinājumus. Esmu lepna, ka esmu latviete,
ka dzīvoju Latvijā un caur savu attīstību un patriotisko
attieksmi sekmēju savas valsts izaugsmi! Es lepojos ar
saviem līdzcilvēkiem, kas izmanto šīs valsts piedāvātās
iespējas un realizē savus sapņus un par spīti
klupieniem neapstājas savā attīstībā!
-Guna-

Esmu bijusi Maskavā,savā laikā ar ansambli
izbraukāju visu Lietuvu, biju Anglijā, bet
vienmēr gribējās atgriezties atpakaļ, jo nekur
nav tik labi kā Latvijā...
-Ērika-

Latvija - tā ir mana dzimtene, mājas un vieta, uz
kuru vienmēr gribas atgriezties, kur dzīvo mana
ģimene, radi, draugi, paziņas, kur cilvēki runā
latviešu valodā, kur ir četri gadalaiki un kur cilvēki
jūtas laimīgi, jo dzīvo Latvijā.
-Anita L.-

Pasākumi patriotisma nedēļas ietvaros
11.novembris- Lāčplēša diena
1919. gada 11. novembrī Latvijas armija sakāva Bermonta vadītos vācu un krievu baltgvardu
spēkus Rīgā un atbrīvoja Daugavas kreiso krastu. 11. novembrī katram sevi cienošam Latvijas
patriotam jāizrāda cieņa pret tiem, kas gāja bojā šajās brīvības cīņās.
Šogad Lāčplēša dienā mūsu skolā notika fiziski pārbaudījumi skolas zēniem. Tika noteikti skolas
Lāčplēši. Zēniem bija jāveic pieci pārbaudījumi. Tika noteikts, kurš tālāk aizmetīs pildbumbu, kurš
ātrāk piepūtīs balonu līdz tas pārsprāgs, kurš ilgāk noturēs hanteles un kurš precīzāk metīs
šautriņas. Visi dalībnieki tika sadalīti trīs grupās 2.-4. klašu grupa, 5.-7. klašu grupa un 8.-9. klašu
grupa. Pēc pārbaudījumiem un rezultātu apkopošanas tika noteikti mūsu skolas Lāčplēši.
2.-4. klašu grupā:
1.vieta- Arnolds Anufrijevs
2.vieta- Kārlis Kalnejs
3.vieta- Artis Gļauda
5.-7.klašu grupā:
1.vieta- Ilvars Razgalis
2.vieta- Sergejs Gruznovs
3.vieta-Valentīns Žuks
8.-9.klašu grupā:
1.vieta- Iļja Jeršovs
2.vieta- Sandis Kalnejs
3.vieta- Aivis Obermans
Stiprākie skolas Lāčplēši tika apbalvoti ar medaļām.
Paldies dalībniekiem, ka ieradās tik kuplā skaitā! Paldies organizatoriem!

Konkurss “Mana Latvija”
10.novembrī kā katru gadu skolā notika viktorīna “Mana Latvija’’, kuru organizēja skolotājs
Andrejs Zahars. Spēlē piedalījās 4 komandas no 5.-9.klasei, kurām bija jāveic dažādi
uzdevumi, kas bija sadalīti piecās kārtās (rakstiskās un mutiskās). Pēc pārbaudījumiem
izrādījās, ka mūsu Latviju vislabāk pazīst:
1.vieta - 8.klase
Ko simbolizē
2.vieta - 6.klase
3.vieta - 9.klase
sarkanbaltsarkanās lentītes?
Paldies par piedalīšanos,
Jau septīto gadu pēc kārtas Aizsardzības ministrija
tiekamies nākamgad!
aicina visus valsts svētku laikā – novembrī pie apģērba
nēsāt sarkanbaltsarkanās lentītes stilizēta skaitļa 11
Mēs lepojamies!
formā, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika
izcīnīta izšķirošā cīņa pret Bermonta karaspēku. Tāpat
Pateicību par ieguldījumu
šāds stils līdzinās starptautiski atzītajam „victory” jeb
Strūžānu pagasta izaugsmē un
uzvaras simbolam, skaidroja ministrija. Kopš tā laika
attīstībā šogad saņēma mūsu
visā Latvijā tiek rīkotas patriotisko lentīšu locīšanas un
skolas skolotāja Terēsija
dāvināšanas akcijas. Tāpat šīs lentītes cilvēki nēsā ne
Gruznova un ilggadējā darbiniece
tikai Lāčplēša dienā, bet tās pie apģērba piesprauž arī
Olga Kalinina.
valsts svētkos - 18. novembrī.
Paldies Jums par darbu!

Ja mēs tiekam ielūgti ciemos, vajadzīgs laiks, lai sagatavotos - atrastu piemērotu dāvanu, izdomātu
apsveikuma vārdus, sapostos paši. Vēl vairāk laika paiet, ja ciemiņi jāuzņem mums. Tad jāuzkopj mājoklis,
jāgatavo cienasti, jāizplāno vakars tā, lai ikviens justos gaidīts un negarlaikotos.
Bet Ziemassvētki prasa sevišķu gatavošanos, jo pie mums katra ciemos nāk Kristus - Dieva Dēls. Nāk ne
jau tikai 24. decembra vakarā un 25. un 26. decembri, kad priecājamies par Viņa dzimšanas dienu, bet nāk
pastāvīgi - vienmēr, kad Viņu gaida. Tālab jau pirmssvētku laiku dēvē par Adventu - atnākšanu. Lai Viņu
pienācīgi uzņemtu, nepietiek ar iztīrītu māju, klātiem galdiem un iesaiņotām dāvanām. Kaut arī ir patīkami
svētkus svinēt tā, ka nekā netrūkst, Kristum tas nemaz nav tik būtiski. Galvenais - kas notiek mūsu prātā un
sirdī. Vispirms jāuzpoš šīs vietas. Kā to paveikt?
* Atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu;
* Censties darīt to, kas ir labs un pareizs;
* Palīdzēt citiem – iepriecinot, sakot labus vārdus, atbalstot!

Siltu un mierīgu

Ziemassvētku
gaidīšanas laiku!
7.-11.decembris
Ziemassvētku noskaņas
radīšana klasēs un skolā
7.-18.decembris
Izstāde «Mans Ziemassvētku
brīnums»
18.decembris
Ziemassvētku eglīte
Gaidīsim jūsu ieteikumus
un idejas par avīzītes
noformējumu un saturu!

Atceries!
Avīzei ir arī savs e-pastsmartink01@inbox.lv
Uz šo e-pastu varat sūtīt savus dzejoļus,
pasakas, stāstus, zīmējumus, novērojumus,
anekdotes, faktus un visu interesanto, arī
klačiņas!

Avīzītes veidotāji:
Redaktors - Mārtiņš Komps
Redaktora vietniece - Diāna Petrunina
Mākslinieciskais noformējums - Iļja Gruznovs
Korektore - Sk. Līga Augstkalne
Korespondentes , nodaļu vadītājas- Linda
Laganovska , Maija Kalneja, Valērija
Makejeva, Žanete Piļka, Elvita Grišule.

