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       Tik ātri kā vēja pūtiens paskrēja vasara... 

Aiz sevis tā atstāja krāsainās pēdas, tie ir tavi 

krāšņie mirkļi, kurus tu atcerēsies vēl ilgu 

laiku! Atzīstu, ka laiks skrien ļoti ātri, un 

patiesībā brīvdienas varētu būt bijušas arī 

nedaudz garākas. 

       Vasarai noslēdzoties, kalendārs vēsta, 

ka drīz būs rudens, aiz loga aizvien biežāk 

sāk līņāt lietus, bet vējš, ieskrienoties koku 

galotnēs, sāk plucināt un pāri zemei kaisīt 

pirmās dzeltēt sākušās lapas.  

         Nav laika skumt, jo rudens mums 

noteikti nesīs jaunas emocijas un zināšanas, 

jo klāt ir 1.septembris. Laiks, kad mēs visi 

dodamies uz skolu pēc jaunām zināšanām, 

jautri pavadītām dienām. Jā, protams, atkal 

jāceļas agri no rīta un jādodas mācīties, bet 

tas taču nav slikti, jo tas, ko mēs 

iemācīsimies tagad, noderēs tev nākotnē...  

        Vai rudens saistās tikai ar mācībām? 

Nē, rudens ir arī ražas novākšanas, gājputnu 

un krāsaino lapu laiks, rudenī ir peļķes, kurās 

atkal varēsim lēkāt…  

        Katrs gadalaiks atnes mums citādas 

sajūtas un emocijas, izbaudīsim tās, katru 

dienu piepildīsim ar īpašiem mirkļiem, būsim 

draudzīgi, smaidīsim, un mums viss izdosies! 

 

 

 

Aktualitātes vasarā 

http://jaunstruzanupamatskola.weebly.com/ 

Šogad mācības 1.klasē uzsāks: 

  

1.Raivis Borisāns,  

2.Alīna Elizabete Čača,  

3.Ģirts Kalnejs,  

4.Darja Kozlova,  

5.Artjoms Pankovs 

  

No 31.jūlija līdz 3.augustam skolā notika vasaras nometne 

“Dabas zaļajās plaukstās”, kurā piedalījās 24 bērni. 

10.jūnijs -  Jaunstrūžānu pamatskolas 54.izlaidums  

 
Sporta sacensību kopvērtējumā mūsu skola 2016./2017.m.g. 

pamatskolu grupā ieguva 1.vietu. Lepojamies! 

 23.jūnijs  - vasaras saulgriežu svinēšana Strūžānu KC 

2017./2018.m.g. skolā darbosies šādi interešu izglītības 

pulciņi: 

1. Radošā darbnīca (1.-4.kl), sk.Sintija Kāposte 

2. Dramatiskais pulciņš (1.-4.kl.), sk.Sintija Kāposte 

3. Dabas draugu pulciņš (1.-6.kl.), sk. Sintija Kāposte 

4.Tautas dejas (1.-4.kl.), sk. Elita Kupruka 

5. Folklora, vokālais ansamblis, solisti (1.-9.kl.), sk.Rolands 

Ankipāns 

6. Sporta pulciņš (1.-9.kl.), sk. Andris Putrāns 

7.Teātra pulciņš (5.-9.kl.), sk. Līga Augstkalne 

8. “Žurnālistu pulciņš (5.-9.kl.), sk. Līga Augstkalne 

9. Robotu pulciņš (5.-9.kl.), sk. Ivars Igaunis 

26.augusts – pagastu satrieca sēru vēsts, jo 15 gadu 

vecumā traģiski gāja bojā mūsu skolas 8.klases skolniece 

Anastasija Roslova. Izsakām patiesu līdzjūtību tuviniekiem. 

Šī gada augusts pārsteidz mūsu pagastu ar negaidītiem 

un neredzēti lieliem plūdiem. Daba nebeidz pārsteigt! 



Smaidam 

Fakti 

-Maija, nosauc piecus Āfrikas dzīvniekus!-Trīs 

pērtiķi un divi ziloņi. 

-Kurš priekšmets tev vislabāk patīk 

skolā?-Zvans. 

– Es dzirdēju, ka tu esi kļuvis bagāts! 

Kā tev tas izdevās? 

– Es ar laivu vedu tūristus uz vientuļu 

salu. Ekskursijas cena bija pieci eiro. 

– Tik maz? 

– Bet atpakaļ piecsimts… 

NABADZĪGĀKAJĀS valstīs ir vairākas 

skolas, kuras ir iekārtotas lielā telpā un klases 

ir nodalītas ar aizkariem, bet citās logi ir 

iebūvēti ļoti augstu sienās, lai skolēni 

neaizdomātos skatoties pa logu. 

SKOLAS pasaulē tiek celtas visdažādākajos izmēros un variantos, bet lielākajam vairākumam ir 

klases telpas, spēļlaukums / sporta laukums, Aktu Zāle, Bibliotēka un Ēdnīca. 

PASAULĒ lielākā skola atrodas Luknovā, Indijā. Tajā mācās aptuveni 32 tūkstoši 

cilvēku.  

PIRMĀS mācību iestādes Latvijas teritorijā 

radās 13.gs., un tās nodibināja vācu katoļu 

garīdznieki, kas ieradās Baltijā kopā ar 

krustnešiem. 

Zoodārzā.-Mammu, nopērc man 

šo pērtiķīti!-Ar ko mēs viņu 

barosim?-Ne ar ko. Tur taču 

rakstīts: ''Barot stingri aizliegts!'' Ezītis sēž uz celma un meditē: – es esmu 

stiprs, tik ļoti stiprs. 

Garām iet lācis un ezīti nopūš no celma. 

Nākamā dienā ezītis atkal meditē: -es 

esmu stiprs, ļoti stiprs, bet viegls.  

Latvietis Īrijā ieiet veikalā, grib nopirkt vistu, 

bet aizmirsis, kā vistu angliski sauc. Ilgi stāv, 

skatās uz veikala plauktiem, kamēr pārdevējs 

neiztur: 

– Vai jūs ko gribējāt? 

Latvietis ar pirkstu parāda uz olu: 

– His mother, please!  

Mūzikas skolotājs audzēknim: 

- Ja neuzvedīsies labi, pateikšu 

taviem vecākiem, ka tev ir 

talants! 

 

Kādus varoņdarbus esat veicis savā dzīvē? 

Reiz matemātikā es pacēlu roku… 

 

PIRMĀ skola Rīgā radusies reizē ar 

Rīgas Domu – 1211. gadā. 

MAZĀKĀ Latvijas pamatskola 2016./2017. 

mācību gadā bija Dunavas pamatskola 

Jēkabpils novadā - šajā izglītības iestādē 

mācījās 17 skolēni. Gandrīz 45 reizes vairāk 

skolēnu bija lielākajā pamatskolā - Jēkabpils 

pamatskolā pagājušajā gadā mācījās 761 

skolēns. 



Ceriņi ar ziedēšanu šopavasar nesteidzās un gandrīz ieziedēja Jāņu zālēs un jasmīnos. Bet savu 

kulmināciju violetais un baltais ceriņu brīnums sasniedza Jaunstrūžānu pamatskolas 9.klases izlaiduma 

svinībās, ar savu smaržu un krāsu vēstot, ka arī absolventiem sācies skaistais ceriņu laiks. Tādu 

izlaiduma moto – ZIED MŪSU CERIŅU LAIKS – bija izvēlējušies absolventi. 

Jaunstrūžānu pamatskolas 9. klases izlaiduma svinības tradicionāli notiek Strūžānu kultūras namā 

(KN). Šogad jau 54. reizi skola izvadīja tālākā dzīvē kārtējos absolventus. Svinīgā gaisotnē atestātus 

par pamatizglītības iegūšanu saņēma Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs, Mārtiņš Komps, Linda Laganovska, 

Mārtiņš Mičulis, Diāna Petruņina, Edvīns Uļjanovs un Vitālijs Žuks. 

Savās uzrunās absolventus sveica skolas direktors Ivars Igaunis, pirmā klases audzinātāja Vanda Ķebe 

un tagadējā audzinātāja Līga Augstkalne, kura veltīja saviem audzēkņiem ne vien labus vārdus, bet arī 

sirdi saviļņojošu dziesmu. 

Katram gaviļniekam rokās sagūla ziedu klēpis no radiem, draugiem, skolas biedriem. Tā kā šī klase bija 

ļoti aktīva gan mācībās, gan ārpusklases pasākumos, tad vairāki skolēni saņēma Goda rakstus un 

piemiņas balvas. Tās saņēma Mārtiņš Komps, Diāna Petruņina, Iļja Jeršovs, Iļja Gruznovs, kuri īpaši 

veiksmīgi startēja mācību olimpiādēs, konkursos „Mana Latvija” un „Gudrs, vēl gudrāks”, Rēzeknes 

novada bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola sacensībās. Jauniešu deju kolektīvs „Dzieti” bija 

sagatavojis saviem kolektīva biedriem – Iļjam Gruznovam, Diānai Petruninai un Iļjam Jeršovam – 

skaistu apsveikuma deju, kurā tika izdancināti arī paši absolventi. 

Ar emocionāliem un atraktīviem priekšnesumiem absolventus priecēja KN meiteņu vokālais ansamblis 

„Ziemeļmeitas” un mūsdienu bērnu deju grupa „Pērlītes”. 

Pasākuma noslēgumā pateicibas vārdus, dziesmu un skaistu videomateriālu vecākiem un skolotājiem 

veltīja paši absolventi. Vakara gaitā notika tradicionālā fotografēšanās gan kultūras namā, gan pie 

skolas, balonu un laternu palaišana zilajā debessjumā. Pēc tam absolventus aicināja uz pirmo valsi 

muzikanta Aināra Lipska pavadījumā. 

Emocionālais un krāšņais izlaiduma mirklis atmiņās ilgi sildīs visus, kas to piedzīvoja. Tālākā dzīves 

ceļa izvēle būs katram sava, galvenais, lai pietiek gribasspēka, pacietības un uzņēmības iet, darīt, 

neapstāties! Veiksmi turpmākajās gaitās un darbos! 
    Leokādija Razgale, 

Strūžānu KN vadītāja 

 

Jaunstrūžānu pamatskolas absolventu ceriņu laiks 



      Kā jau pieņemts, pēc pamatskolas absolvēšanas ir jāizvēlas skola, kurā turpināt 
mācīties. Arī mūsu skolēniem pēc izlaiduma nosvinēšanas un      
                        apliecību par pamatizglītību saņemšanas, bija jāizdara izvēle.  
                    Mūsu pienākums bija uzzināt, kur tad mācīsies mūsu absolventi.  
                  Kā noskaidrojām, puse skolēnu devās mācīties uz Dricānu   
             vidusskolu: Diāna Petrunina, Iļja Gruznovs, Iļja Jeršovs, Vitālijs  
              Žuks. 
           Linda Laganovska un Mārtiņš Mičulis turpinās mācības Malnavas       
          koledžā. Edvīns Uļjanovs izvēlējās mācīties Rēzeknes Tehnikumā.       
       Savukārt Mārtiņš Komps vasaras sākumā devās uz Angliju, veiksmīgi tur    
       nokārtoja angļu valodas pārbaudījumus un tagad būs Northamptonas     
     koledžas skolēns.  
 

Novēlēsim viņiem visiem veiksmi un neatlaidību mācībās! 
 
 

Kur tālāk devās mācīties mūsu absolventi? 
 

Skolas jubilāri... 

Septembrī dzimšanas dienas svin: 
 

Renārs Rjačenskis- 10.septembris,  

Diāna Sandore- 12.septembris, 

Olga Kalinina – 15.septembris, 

Emīls Kapacis- 21.septembris,  

Adriana Aleksejeva- 21.septembris, 

Arnolds Anufrijevs- 24.septembris. 

  

       

 Skolas avīzes “ArTava” komanda sirsnīgi sveic visus septembra   

       gaviļniekus, lai panākumiem pilns jaunais mācību gads!  

     Kā jau ierasts, arī šogad katru mēnesi mēs jums atgādināsim apsveikt skolas 

gaviļniekus! Ikvienam no jums ir iespēja ar avīzes starpniecību apsveikt savus 

draugus, klasesbiedrus, uzrakstot viņiem īpašu novēlējumu, piemeklējot attēlu.  

                            

Gaidīsim jūsu apsveikumus oktobra jubilāriem! 



         Bērni atbild, kāpēc jāiet skolā? 

 
* Lai es nebūtu dumja. Un lai varētu strādāt, nopelnīt naudu. Ance, 13 gadi 

  

* Skolā jāiet, lai būtu spēks, mācētu rakstīt un pareizi runāt. Gudram jābūt, lai zinātu visu pasauli. 

Kristiāna, 5 gadi 

  

* Skolā jāiet, lai mācītos. Lai es būtu foršāks! Mammu, es arī gribu iet skolā! Klāvs, 3 gadi 

 

* Lai būtu gudrs un pēc tam varētu tikt darbā! Piemēram, ja tu strādāsi par mērītāju un tev darbā 

pavaicās, cik ir 3x3, varēsi atbildēt, jo skolā to būsi mācījies. Dāvis, 9 gadi 

* Skolā jāiet tāpēc, lai būtu, kur pavadīt brīvo laiku! Arturs, 15 gadi 

 

•Skolā jāiet tāpēc, lai nepaliktu tukšas darba burtnīcas! Marta, 8 gadi 

 

•Skolā ir jāiet, lai iegūtu zināšanas, kuras tev būs vajadzīgas tālāk ejot 

savas dzīves gaitu! Skolā ir jāiet, lai draudzētos un iegūtu zināšanas, 

kuras tev palīdzēs iet tālāk, strādāt vai mācīties. Skola ir laba lieta, bet ne 

visi to saprot. Tas atnāk ar laiku, skola ir Tavs skolotājs un tava dzīves 

skola! Bez skolas neviens nevar iztikt. Bērni esiet pateicīgi dzīvei, ka jūs 

varat iet skolā! Enija, 12 gadi 

 

 

 

 

 

 

* Skolā jāiet, lai kļūtu gudrāka un arī, lai mammīte var no manis atpūsties, 

kamēr neesmu mājās un sēžu skolas solā. Ieva, 7 gadi 

Nometne ’’Krāsaino dienu 

piedzīvojums’’ 
Augusta sākumā norisinājās nometne ,,Krāsaino dienu piedzīvojums’’, kas notika no 3.-9. augustam.  

Nometnē piedalījās dažādu vecumu bērni, posmā no 10-16 gadiem, pavisam pieteicās un nometnē 

piedalījās 25 bērni.  

Ļoti nepaveicās ar laikapstākļiem, jo vairākas dienas lija lietus, protams, bija arī saulainās dienas, 

kuras steidzām izmantot. 

Nometnē akcents tika likts uz militāro apmācību, kurā ietilpst: pirmā palīdzība, orientēšanās mežā, 

maskēšanās u.c. 

Protams, bija arī citas aktivitātes, pārgājieni ar izdzīvošanas elementiem, brauciens uz Valsts 

robežsardzes koledžu Rēzeknē, vakara pirtiņa, kā arī daudz kas cits interesants. 

Bērniem ar pieaugušo uzraudzību un palīdzību bija iespēja gatavot ēst, savukārt nakšņošana bija teltīs 

vai pirtiņā.  

Liels paldies kultūras namam un individuāli S.Stepiņai! 



Nometne „Dabas zaļajās plaukstās” 

       Sadarbībā ar „ABLV Charitable Foundation” arī šogad Strūžānu bērniem bija iespēja 

piedalīties vasaras nometnē „Dabas zaļajās plaukstās”, kas norisinājās Jaunstrūžānu 

pamatskolā laika posmā no 31. jūlija līdz 3. augustam. 

       24 bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem šajās dienās piedalījās dažādās aktivitātēs, kuru 

mērķis bija labāk iepazīt savu dzimto pusi, izzināt savas valsts un novada senatni, apskatīt 

dažādus mūsu novada dārgumus, izprast folkloras daudzveidību, labāk iepazīt citam citu, 

sadarboties, sadraudzēties, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un kopīgi būt „dabas zaļajās 

plaukstās”. 

       Pirmajā dienā nometnes dalībnieki dažādos veidos iepazinās ar mūsu tautas senatni: 

izzināja un paši veidoja latvju rakstu zīmes, „Kolnasātā” iepazina senos darbarīkus, 

pateicoties Ozolmuižas loka šāvējiem, izmēģināja savu meistarību senajās cīņās, lokšaušanā, 

šķēpa mešanā, kā arī izbaudīja dabas pieskārienu, jo mūs pārsteidza pēkšņās un spēcīgās 

lietusgāzes. 

       Ne mazāk aizraujoša bija nometnes otrā diena, kas atklāja daudz ko jaunu par mūsu 

folkloru, nometnē ieradās rožu feja (M. Bondarenko) un tika minētas mīklas, tika iestudētas 

tautas pasakas, veidoti senie rotājumi, mezglu kalendārs. Dienas otrā puse tika veltīta sporta 

aktivitātēm skolotāja A. Putrāna pārraudzībā, kā arī bērniem bija jāveic specuzdevums, kura 

laikā komandām bija jāatrod 6 kontrolpunkti un jāizpilda 6 neparasti uzdevumi. 

       Trešajā nometnes dienā bērni darbojās radoši, tika veidotas dāvaniņas gan vecākiem, 

gan mūsu atbalstītājiem no ABLV, aktivitātēs pie Strūžānu ezera bērniem bija iespēja gan 

izkustēties, gan padraiskoties pie ūdens, šajā dienā īpaša uzmanība tika veltīta dzimtā 

novada dārgumiem, kā arī tika iepazīta un izmēģināta izzinošā spēle par Rēzeknes novadu. 

       Nometnes pēdējā dienā visi devāmies ekskursijā, kuras laikā bija daudz dažādu iespaidu. 

Jau 9.00 ieradāmies Mežvidos, kur saimniece Vaira Šicāne mūs viesmīlīgi uzņēma Bišu 

namiņā, izrādot un izstāstot visu par bišu ikdienu, kā arī iepazīstinot ar vaska sveču liešanas 

tehnoloģiju. Pamielojušies ar gardo medus maizi un plaukstā turot dāvāto vaska bitīti, 

devāmies tālāk. Kārsavā apmeklējām meistaru Antonu Rancānu, kas iepazīstināja ar savu 

vaļasprieku un sirdsdarbu – latvju rakstu zīmju veidošanu no koka. Izbrauciena turpinājumā 

devāmies uz Salnavu, kur mūs sagaidīja Anna Danča ar savām kolēģēm, bērniem bija iespēja 

izdejoties, kopīgi muzicēt, darboties 3 dažādās radošajās darbnīcās, iespaidu un emociju 

daudz. Braucot mājup, apmeklējām Krišjāņu Staburagu, kur varēja gan atpūsties, jo ierīkota 

tam paredzēta vieta, gan baudīt skaistos dabas skatus Tilžas upes krastos. 

       Noteikti neaizmirstama būs arī nakšņošana skolā, nometnes noslēgums, uz kuru bija 

ieradušies arī vecāki, vecvecāki, sertifikātu par dalību nometnē un ABLV sarūpēto dāvaniņu 

saņemšana un, protams, daudz kopīgu, interesantu, neparastu mirkļu, kas iemūžināti 

fotogrāfijās un ikviena nometnes dalībnieka atmiņās. 

       Pateicamies „ABLV Charitable Foundation” par finansiālo atbalstu, paldies brīvprātīgajiem 

skolotājiem E. Kuprukai, S. Kāpostei, A. Putrānam, M. Bondarenko, palīgiem D. Petruninai, V. 

Makejevai, pavārei I. Elksnei, paldies ēdināšanas uzņēmumam „Pīlādzītis”, visiem skolas 

tehniskajiem darbiniekiem, šoferim A. Kamkovskim un Stružānu pagasta pārvaldei, Salnavas 

Tautas nama meitenēm, Ozolmuižas loka šāvējiem. 



 

 

 

 

  
 
 

Gaidīsim jūsu ieteikumus un 
idejas par avīzītes  

noformējumu un saturu! 

1.septembris – ZINĪBU DIENA 

8.Septembris  - GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS DIENA 

10.septembris – TĒVA DIENA 

22.septembris – BALTU VIENĪBAS DIENA 

29.septembris – MIĶEĻDIENAS TIRDZIŅŠ 

Septembris – DZEJAS MĒNESIS 

 Avīzītes veidotāji: 

 

Korektore - Sk. Līga AugstSkalne 

Korespondenti -  Valērija Makejeva, Žanete 

Piļka, Elvita Grišule, Marija Filimonova, 

Arnolds Anufrijevs, Marika Valda Uļjanova 

 

 

 

Optiskās ilūzijas…Ko tu pirmo pamani šajā attēlā? 

Hei, ja Tevi interesē tas, kā top avīze, dažādas aktīvas nodarbības un ballītes, patīk 

intervēt cilvēkus, strādāt grupās, mācies 5.-9.klasē, tad pievienojies ArTavas 

komandai!!! Kopā būs jautrāk! 

Radošu un interesantu 

 JAUNO 2017./2018.  

MĀCĪBU GADU!!! 


