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septembris—oktobris  

Kā mēs atzīmējām septembra 

svētkus skolā... 

1. septembrī norisinājās svinīgs 

pasākums skolas pagalmā par 

godu Zinības dienai.  

12.spetembrī  Jaunrades nedēļā 

dzejojām uz oļiem, akmeņiem.  

26. septembrī par godu valodas 

dienai Eiropā , skolā notika valo-

das konkurss 2-4kl. Skolēniem. 

28.septembrī  skolēni skaitīja 

dzeju un dzejoļus skatuves runas 

konkursā “Zvirbulis 2011”. 

29.septembrī  skolā krāsaini atzī-

mējām Miķeļdienu. Veidojām 

skolas pagalmā Vainagus no ru-

dens ziediem , kabačiem un visā-

dām rudens raksturīgām dekorā-

cijām.  

30.septembrī skolā svinējām  

Skolotāju dienu. Skolotājas brau-

ca ekskursijā un skolēni skolotā-

jas apsveica ar ziediem.  

21.oktobrī  skolā 9. klases skolēni 

pildīja atjautības uzdevumus ar 

jautājumiem, Dienas konkursam. 

 

 

 

 

Svarīgas ziņas par skolu! 

Mūsu skolas adrese : Gaismas 1 , Talsi, LV—3201 

Skolas mājas lapas adrese : www.talsupsk.lv 

Skolas avīzes redaktora e-pasts : sweetthing@inbox.lv 
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2011. gada kukainis- ošu pļavraibenis 

Ošu pļavraibenis, tauriņš ir izplatīts tikai atsevišķās vietās visā Lat-

vijas teritorijā. Tas apdzīvo galvenokārt skrajus ošu vai mistrotus 

mežus ar ošiem. Pieaugušie tauriņi lido galvenokārt jūnijā. Mātītes 

olas dēj grupās jaunu ošu lapu apakšpusē. Kāpuri barojas ar oša vai 

apses lapām, veido kopīgu no smalkiem pavedieniem savītu ligzdu. 

Rudenī kāpuri kopā ar lapām nokrīt zemsedzē, kur pārziemo. Pava-

sarī tie barojas ar lakstaugiem, piemēram, birztalu veronikām, birz-

talu nārbuļiem vai arī ošiem. Iekūņojas apmēram 2 nedēļas pirms 

izlidošanas.   

 

 

http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/2011-gada-kukainis-osu-plavraibenis-763038


 

Ziņo klases korespondenti... 
Ziņo 8. b klase. 

Tikko esam aizvadījuši brīvlaika pēdējās dienas un nu visi esam atgriezušies skolā, 

lai turpinātu mācības. Taču viens notikums gan vēl joprojām ir iespiedies atmiņā- 

klasesvakars, kurš notika 20.oktobrī. Daudzi mūsu klases skolēni saka, ka klases 

vakars esot patiešām izdevies, vienīgais nākošajā reizē vajagot sarunāt to, ko 

katrs ņems līdz ēdamu, savādāk uz galda vien čipsi un dzeramais. Spēlējām dažā-

das spēles, pavadījām laiku kopā. Klases vakars bija patiešām jauks. Pats galve-

nais- nekādīgi neiztikt bez kopības sajūtas. Ar nepacietību gaidam nākošo klases-

vakaru J  

P.S sveicam Martu aizgājušajā 

dzimšanas dienā J  

Ziņo 5. klase. 

Talsu pamatskolas 5.klase apmeklēja  Talsu Novada 

Muzeju.Tur mēs redzējām ekspozīciju "Tautas apģērbs 

un mode".Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzeja izstādi ,un tērpus no Madonas, Tukuma un 

Talsu muzeja krājumiem.  Vēl mēs apskatījām   Jana 

Piribeka (ASV). (IE)KODĒTĀ AINAVA. Pastaiga laik-

telpā. Multimediāla izrādi.  

   Mums visiem ļoti patika Ingunas Radziņas darināto 

leļļu izstāde. 

   Ļoti interesanta bija ekspozīcija "Mosties ar dzies-

mu!" Veltījums koriem un Dziesmu svētkiem līdz 

1940. gadam, 

Talsu pamatskolā  s.g. 7.oktobrī notika pirmā  

diskotēka. Lielākā daļa  5.klases skolēnu  aktīvi 

piedalījās pasākumā. Pat 5.klases skolotāja  Antra 

Puriņa piedalījās tajā.Diskotēka notika Talsu 

pamatskolas zālē.Diskotēkā bija  Dīdžejs 

Jānis.Diskotēkā bija lielākā daļa meitenes.Bet 

puiši arī bija daudz. Visi bērni bija priecīgi un de-

joja. 

 

 

Ziņo 9. klase. 

Šie divi mācību mēneši devītajai klasei ir bijuši grūti, 

bet tomēr pagājuši un beidzies viss labi.  

Devītā klase bijusi ekskursijā uz Līvu akvaparku, kur 

varējām atpūsties un relaksēties, aizmirstot par skolas 

gaitu. 

Devītā klase nepārtraukti mācās, jo šis mācību gads ir 

īpašs.  
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Sports 
HK «Rīga» Piņķos paliek «tukšā» pret SKA-1946 

Pirmajā trešdaļā pārsvars bija SKA-1946 hokejistiem 

un 16. minūtē Dmitrijs Aļeiņikovs atklāja spēles rezul-

tātu. Perioda izskaņā «rīdziniekiem» radās lieliska ie-

spēja panākt izlīdzinājumu, jo divas minūtes tika spē-

lēts piecatā pret trim. Taču ne lielajā vairākumā, ne 

sekojošās trīs minūtes piecatā pret četriem pārspēt 

Ivaņņikovu neizdevās. 

Otrajā periodā HK «Rīga» komanda bija nedaudz aktī-

vāka un spēles gaita bija līdzīgāka, tomēr trešdaļas 9. 

minūtē Pāvels Makarenko pretuzbrukumā pārspēja 

Gudļevski un dubultoja viesu pārsvaru. Arī otrajās 20 

minūtēs mājinieki vairākas reizes spēlēja vairākumā, 

taču to pārvērst vārtu guvumā tā arī nespēja. 

Arī trešajā periodā abas komandas daudz laika pava-

dīja nevienādos sastāvos, tomēr rezultāts vairs ne-

mainījās. 

HK «Rīga» komanda pašlaik ar 25 punktiem 23 spēlēs 

ieņem tikai 7. vietu Ziemeļrietumu divīzijas kopvērtē-

jumā. 

Trešdien HK «Rīga» un SKA-1946 komandu hokejisti 

aizvadīs vēl vienu savstarpējo spēli.  

Masaļskis: Austrumu konference 

noteikti ir stiprāka. 

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba 

Hantimansijskas «Jugra» vārtsargs Edgars 

Masaļskis cer, ka pēc traumas izārstēšanas 

varēs atgriezties laukumā novembra vidū, 

kad būs noslēdzies starptautisko spēļu 

pārtraukums. 

Kā ziņots, Masaļskis nav spēlējis kopš 23. 

oktobra, kad spēli ar Jekaterinburgas 

«Avtomobilist» viņam nācās pamest trau-

mas dēļ. Tika ziņots, ka latvietis nevarēs 

spēlēt divas līdz trīs nedēļas, ko Masaļskis 

apstiprināja arī sarunā ar aģentūru LETA. 

«Man ir mazs plīsums, tāpēc nedrīkst kāju 

mocīt, lai nesaplīst līdz ga-

lam,» skaidro  vārtsargs. «Šī iemesla dēļ 

nepieciešama divus, trīs nedēļu atpūta. 

Līdz pārtraukumam nespēlēšu, bet ceru, 

ka pēc tā varēšu atsākt nopietni trenē-

ties.» 

Kā ziņots, pirmdien «Jugra» izbraukumā 

spēkojās ar Rīgas «Dinamo», piedzīvojot 

zaudējumu ar rezultātu 0:1. 

«Šī bija dīvaina spēle, brīžiem komandas 

vispār nespēlēja, bet tāds laikam ir to spē-

les stils - arī mēs, īpaši izbraukumā, daž-

reiz velkam laiku, jo, kamēr ir neizšķirts, 

viss kārtībā. Komandai galvenais ir nezau-

dēt un iegūt katrā spēlē vismaz kādu pun-

ktu,» norāda Masaļskis. 

 

Septiņkārtējais pasaules rallija čempions Sebastjens Lēbs ir izveidojis savu sacīk-

šu komandu, kas nākamsezon piedalīsies Lemānas sērijas un Francijas "Porsche 

Cup" šosejas sacensībās, raksta portāls "Autosport".  

Lēbs apgalvo, ka šis būs viņa pamata projekts pēc tam, kad francūzis 

pārtrauks savu autosportista karjeru. Kā zināms, vasaras beigās viņš uz 

diviem gadiem pagarināja līgumu ar "Citroen" rūpnīcas komandu par 

piedalīšanos pasaules rallija čempionātā . 

"Man ir zināma pieredze autošosejā dažādās disciplīnās un man patīk 

atmosfēra šajās sacensībās," saka Lēbs. "Rallijam ir liela loma manā dzī-

vē, un tas man joprojām patīk, tāpēc es turpināšu ar to nodarboties, 

taču nākotnē, kad man būs vairāk brīva laika, es gribētu izmēģināt ko 

jaunu."  
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http://www.delfi.lv/temas/sebastjens-lebs


 

Kultūra 

Aija Andrejeva kopā ar brazīliešu dziedātāju izdod dziesmu portugāļu valodā . 

Otrdien,1. novembrī, Latvijas goda konsulātā Brazīlijā oficiāli tika atskaņota brazīliešu dziedātājas Ellen Oleria un latviešu 
dziedātājas Aijas Andrejevas pirmā kopīgi iedziedātā dziesma portugāļu valodā ar nosaukumu "Tamburīns" (Tamborim).  

Dziesma "Tamburīns" stāsta par Brazīlijas deju samba, kas iekustina ikvienu. Dziesmas vārdu un mūzikas autore Ellen Oleria 
atzinusi, ka ir ļoti patīkami pārsteigta par Aijas Andrejevas perfekto portugāļu valodas izrunu.  

Pasākumi apmeklējuši 20 Braziljas pilsētas lielākie mediji, tādi kā "Correio Brazilirnce" un "Jornal da Comuni-

dada VIP", norāda Andrejeva. 

No 2. novembra dziesma "Tamburīns" ir pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem, to var noklausīties Aijas Andreje-

vas mājaslapā www.aijaaandrejeva.lv  mūzikas sadaļā. 

Dziesma "Tamburīns" radīta muzikāla kopprojekta ietvaros, kas tapis saistībā ar plānotajām svinībām Brazīli-

jas pilsētā par godu 90. gadadienai kopš Brazīlija ir atzinusi Latvijas Valsts neatkarību un abas valstis nodibi-

nājušas diplomātiskās attiecības. 

Abas dziedātājas tiksies Braziljas pilsētā jau 21. novembrī, lai sniegtu divus koncertus Braziljas Nacionālajā 

teātrī, kurā ir 1400 skatītāju vietu. 

23. novembrī labdarības koncerts paredzēts vairāk kā 10 valsts skolu audzēkņiem un 24. novembra koncertā 
aicināto viesu vidū būs Brazīlijas valsts amatpersonas, latviešu kopiena, diplomātiskais korpuss, uzņēmēji, 
mūziķi. 

Pirmizrādi piedzīvos 3D animācijas īsfil-

ma 'Pasaules izpostīšana' . 

Kinoteātrī "K.Suns" 1.novembrī plkst.19:00 

pirmizrādi piedzīvos jaunā režisora Kristiana 

Medņa 3D animācijas īsfilma "Pasaules izpos-

tīšana", portālu "Delfi" informē kinoteātra 

pārstāvji. 

Filmas skaņu režisors - Ingus Baušķenieks, lomas 

ierunājuši Matīss Baušķenieks, Jānis Bergs, Artūrs 

Voits, Māris Uskalis, Līga Kārkle, Agnese Miteniece 

un pats Kristians Mednis.  

Filosofiski sarežģītā filma ir stāsts par esību, par 

laika un cilvēka uztveres uzbūvi. Tās varoņi ir cilvē-

ki, kas šai uzbūvei ir pakļauti, bet vienlaicīgi manto 

varu to mainīt. Jautājums, uz kuru atbildi meklē 

ikviens radošais prāts- kāda ir radīšanas cena, un 

kāds ir radītāja- mākslinieka liktenis, līdzās kompli-

cētam simbolu lietojumam, ir filmas galvenie ele-

menti.  

Režisors, kurš pavisam nesen pabeidzis Latvijas 

Māklas Akadēmiju, 20 minūšu garo "Pasaules iz-

postīšana" veidojis vairāku gadu garumā vienatnē, 

kas ir milzīgs izaicinājums, jo ir sarežģīts, laikietil-

pīgs process, ar ko reizēm galā netiek arī daudz-

skaitlīga komanda.  

4.lpp 



 

ASV veiksmīgi atdala Siāmas dvīnes 

 

Kalifornijas štata slavenajā Stenfordas universitātē 31. oktobrī veikta 

sarežģīta un bīstama, tomēr veiksmīga operācija, lai atdalītu divus ga-

dus vecās māsiņas Andželiku un Andželīnu Sabuko, kuras Filipīnās bija 

dzimušas kā Siāmas dvīnes.  

Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, meitenītēm uz abām bija vie-

nas aknas, saaudzis krūšu kurvis, diafragma, daži kauli un 

kuņģa sieniņu muskuļaudi. Pēc veiksmīgās atdalīšanas operāci-

jas abas māsas tika izmitinātas atsevišķās palātās, kur notiks 

procedūras otrā daļa - traumēto ķermeņa daļu rekonstrukcija. 

Operācija ilga deviņas stundas, un tajā bija iesaistīti divdesmit 

ārsti - ķirurgi, anesteziologi un medmāsas, un eksperti kopumā 

ir apmierināti ar operācijas iznākumu. Ārstu komandu vadīja 

doktors Garijs Hartmens, kuram šī bija jau piektā veiksmīgā 

šāda veida operācija. 

Viņš uzskata, ka Siāmas dvīņu veselība bija ļoti apdraudēta, kas ir no-

pietns traucēklis atdalīšanai, jo gadījumā, ja viena no viņām nomirtu, 

saaugušo orgānu dēļ arī otras dzīve neilgtu vairāk par dažām stundām 

(saskaņā ar statistiku 75% Siāmas dvīņu nomirst jau uzreiz dzemdībās).  

Tagad abām meitenēm rehabilitācijas centrā būs jāpavada vēl 

dažas nedēļas, kuru laikā speciālisti viņām mācīs patstāvīgi 

kustēties. 

 Kā presei pastāstījuši meitenīšu vecāki, kuri pēc pārcelšanās 

uz ASV dzīvoja Kalifornijas štata pilsētā Sanhosē, mazulītes jau 

prot skaitīt līdz desmit, viņām patīk klausīties pasakas un mū-

ziku. 

 

 

 

 

 

Kāpēc mēs raudam?  

Fizisko sāpju asaras  

  Ir taču gadījies, ka lielu fizisku 

sāpju dēļ asaras birst pašas no 

sevis. Un tur neko nevaram pada-

rīt. Zinātnieki pat apgalvo, ka šīm 

asarām piemīt pretsāpju iedarbība 

un šādi mēs sevi nomierinām. 

Prieka asaras  

  Jā, raudāt var arī no prieka. Jeb-

kuras intensīvas emocijas, arī po-

zitīvas, izraisa kairinājumu sma-

dzenēs. Izjūtot lielu prieku vai sa-

jūsmu organismā izstrādājas 

daudz adrenalīna un smadzenēs 

rodas spriedze. Un asaras ir orga-

nisma spēja šo spriedzi mazināt. 

Pavērojiet emocionālos fanus kon-

certā vai hokeja spēles laikā. Katrs 

emocionālo spriedzi mazina kā 

māk- lēkā no prieka, kliedz un pat 

nobirdina pa asariņai. 

Dusmu asaras  

  Dusmas vairāk gan izpaužas kā 

spīts, rupjība vai pat dūru vicinā-

šana. Ja parādās arī asaras, tas 

nozīmē, ka dusmām pievienojas 

arī aizvainojums, bezspēcības sa-

jūta un izmisums. 

Attiecību asaras  

  Ģimenes un partneru attiecībās 

asaras parāda robežas, kuras otrs 

ir pārkāpis. Tās palīdz labāk sa-

skatīt, kas notiek patiesībā. Ja Tev 

tiek nodarīts pāri, bet savas aiz-

vainojuma asaras norij vai izraudi 

tās nakts tumsā spilvenā, apkārtē-

jie tā arī neuzzinās kā patiesībā 

jūties. Un ar laiku tas var sabojāt 

pat vislabākās attiecības. 

Aktuāli 
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http://www.spoki.lv/aktuali/ASV-veiksmigi-atdala-Siamas-dvines/460815


 

Darba niša  

Skaņu režisora darbs saistīts ar audio materiālu ierakstīšanu un to pavairoša-
nu, dažādu skaņu elementu apvienošanu, izmantojot tehniskus palīglīdzek-
ļus, skaņu ierakstu pēcapstrādi, jaunu skaņu radīšanu, filmu apskaņošanu. 
Skaņu režisora profesija ir pieprasīta, pirmkārt, kino industrijā, skaņu ierakstu 
studijās un teātra uzvedumos. Taču skaņu režisors var strādāt arī radio un 
televīzijā, veikt publisku pasākumu apskaņošanu. Pieprasījums pēc skaņu 
režisoriem ir arī IT jomā: nepieciešami speciālisti, kas apskaņotu datorspēles 
un interneta vietnes.  
Darbs ierakstu studijās. Skaņu ierakstu studijās skaņu režisori strādā pie mu-
zikālo kompozīciju ierakstu izveides. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, 
balss apstrādes iespējas ir neierobežotas. To var izmainīt līdz nepazīšanai. 
Viss ir atkarīgs no skaņu režisora fantāzijas.  
Darbs teātrī. Skaņu režisora darbs teātrī ir saistīts ar muzikālā noformējuma 
izveidi. Darbā raksturīga cieša sadarbība ar izrādes režisoru, arī komponistu, diriģentu, māksliniecisko vadītāju. Šie speciā listi 
kopīgi veido vienotu muzikālo koncepciju. Skaņu režisors ieraksta tādas skaņas kā lietus, vējš, mašīnas rūkoņa, balsis u. c. Lai 
realizētu režisora mākslinieciskās ieceres, skaņu režisoram jāpiemīt ne tikai tehniskajām zināšanām, bet arī radošumam, kas 
nepieciešams, izvēloties skaņu efektus un uzvedumam atbilstošus mūzikas stilus. Mūzikai jāveicina konkrētas emocijas auditori-
jā, jāpalīdz paspilgtināt notikumus, jāizsaka aktieru jūtas, tāpēc skaņu režisoram jāizprot izrādes dramaturģija, jāsaprot, kādu 
vēstījumu pauž izrāde, kāds ir aktieru raksturs. Zinot to, attiecīgi var veidot muzikālo noformējumu.  
Darbs kino industrijā. Filmu apskaņošana ir laikietilpīgs process. Vispirms aktieri pēc noteikta scenārija studijā ierunā tekstus, tad 
skaņu režisors ierunātos tekstus apstrādā, lai tie būtu tīkami klausītāja ausīm, tāpat arī ieraksta atbilstošu mūziku un skaņas 
filmā. Skaņu režisors ir atbildīgs par skaņas māksliniecisko un tehnisko kvalitāti.  
 
Skaņu operatora atbildīgais darbs  
Nejauc skaņu režisora darbu ar skaņu operatora darbu. Skaņu operators rada skaņas noformējumu radio un televīzijas pārrai-
dēm, seko līdzi ēterā vai tiešraidē notiekošo raidījumu kvalitātei. Šīs profesijas pārstāvis teātros un koncertos strādā ar “dzīvo” 
skaņu. Koncertos pie skaņu pults noteikti esi redzējis cilvēku, kas darbojas ar simtiem tur esošo podziņu. Skaņu operators atbrī-
vo skaņu no traucējumiem, koriģē to, balstoties uz zāles akustiku, regulē konkrētās balss vai instrumenta skaļumu. Viņam jāstrā-
dā ļoti precīzi un atbildīgi, jo, piemēram, skaistā un spēcīgā izpildītāja balss var zaudēt savu efektu, ja vien skaņu operators kaut 
ko noregulē nepareizi. Skaņu operatora darbs prasa ļoti lielu uzmanību un koncentrēšanos. Iedomājies, kad notiek festivāli, kon-
certi, šim cilvēkam pie pults vairākas stundas nepieciešams caur sevi izlaist katru vārdu, katru noti, sekot līdzi mikrofonu darbī-
bai, lai pasākums klausītājiem būtu baudāms. Respektīvi, skaņu režisors pēc būtības atbild par skaņu ierakstīšanu un to apstrā-
di, bet skaņu operators nodrošina skaņas līmeņa tehnisko uzraudzību. Tiesa, nereti gadās, ka skaņu režisors veic arī skaņu ope-
ratora funkcijas.  
 
Nepieciešamās profesionālās prasmes  
Skaņu režisora profesijas standartā ir noteiktas prasības, kas attiecas uz profesionālās darbības veikšanai nepieciešamajām 
profesionālajām prasmēm. Lūk, dažas no tām:  

spēja orientēties telpu akustikas jautājumos; 

mūzikas attīstības procesu, dažādu laikmetu mūzikas stilu un žanru, skanējuma estētiku pārzināšana; 

orientēšanās dažādu mūzikas stilu ierakstu specifikā; 

skaņu ierakstu tehnoloģiju veidu pārzināšana; 

mikrofonu izvietojumu tehnikas pārzināšana; 

spēja lietot specializētās datorprogrammas apskaņošanas un ierakstu procesā; 

mikrofonu, skaļruņu, pastiprinātāju, miksēšanas pulšu, signālu apstrādes ierīču darbības principu un raksturojošo parametru 

pārzināšana; 

mūzikas tehnoloģiju attīstības procesu, analogo un digitālo apskaņošanas un skaņu ierakstu tehnoloģiju pārzināšana.  

Izglītības iespējas  

Latvijā skaņu režisora profesiju var apgūt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Četru gadu laikā var iegūt profesionālo ba-

kalaura grādu skaņu režijā, apgūstot tādus mācību priekšmetus kā akustika, mūzikas vēsture un teorija, digitālo signālu mācība 

un apstrāde, skaņu ierakstu tehnoloģijas u. c. Protams, nav izslēgts, ka ar lielu gribasspēku, zinātkāri, šīs jomas speciālistu pa-

domiem, kļūstot par skaņu režisora ēnu, viņa asistentu, var mēģināt to apgūt pašmācības ceļā. Tāpat arī skaņu režisora 

profesionālās iemaņas var apgūt arī ārvalstīs. Tomēr zini – skaņu režisora darbs ir gan tehnisks, gan radošs. Tajā ir svarī-

ga gan pamatīga zināšanu bagāža, gan arī fantāzija un radošums.  

Karjera 
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Par gudrības zobiem, to šķilšanos un izraušanas nepieciešamību 

stāsta stomatoloģe Gita Raciborska.  

 

Astotie zobi  

Gudrības zobi ir trešie dzerokļi jeb tā saucamie astotie zobi. Tie ir 

tādi paši kā visi pārējie, tikai atšķirība ir tāda, ka tie šķiļas pēdējie 

(gudrības zobi atrodas zobu rindas beigās), un tas parasti notiek 

tad, kad cilvēks jau ir pieaudzis, proti, 18–25 gadu vecumā, atseviš-

ķos gadījumos arī agrāk.  

Nepieciešamība. Senāk cilvēkiem bija citi ēšanas paradumi, tāpēc 

vajadzēja pamatīgu sakodienu un daudz spēcīgu zobu, līdz ar to bija 

nepieciešams lielāks zobu skaits. Evolūcijas procesā cilvēka apakš-

žoklis ir samazinājies, tāpēc astotajiem zobiem nereti vairs īsti nav vietas.  

Kur izšķiļas? Gudrības zobs, ja tam ir aizmetnis, parasti izšķiļas gan augšžoklī, gan apakšžoklī. Kaut gan mēdz būt arī situācija, 

ka aizmetnis, kur veidoties zobam, vispār nav ne augšā, ne apakšā vai arī ir tikai augšžoklī vienā pusē vai tikai apakšžoklī. Tā ir 

individuāla īpatnība katram no mums.   

 

Šķilšanās katram individuāla  

Gudrības zobi var izšķilties bez problēmām, bet mēdz būt arī situācijas, ka mutes dobumā ir gudrības zoba aizmetnis, bet tas 

vēl nav izšķīlies. Tam par iemeslu var būt kaut kas traucējošs, piemēram, nepareiza tā guļa vai priekšā esošs kauls ar smaganu, 

kura dēļ ir traucēta zoba šķilšanās paredzētajā vietā. Tas atkarīgs no vairākiem apstākļiem, bet visbiežāk tas ir vietas trūkums 

zobu rindā – pārāk maza vieta, neliela sprauga. Ir arī gadījumi, kad zobs izšķiļas tikai virspusēji – parādās virs smaganas un tā-

lāk arī neizšķiļas. Tādā gadījumā sāk uzkrāties uzturs starp smaganu un zoba daļām, veidojas apgrūtināta zobu tīrīšana šajā 

rajonā, tādējādi attīstās iekaisums, pēc tam sastrutojums, un cilvēkam rodas liels diskomforts, un tiek iespaidots viņa vispārē-

jais veselības stāvoklis.  

 

Kāpēc rodas sāpes?  

Nereti dzirdam, ka, šķiļoties astotajiem zobiem, cilvēki izjūt neciešamas sāpes zoba un aizauss apvidū, rodas arī pietūkums. 

Kāpēc? Lai radītu sev šķilšanās vietu kaulā, zobs spiež pārējos zobus uz priekšu, radot saspiestu zobu stāvokli, kas nelabvēlīgi 

ietekmē smaidu. Sāpes rada arī astotā zoba spiešanās uz blakus esošo stabilo zobu rindu. Parasti šī situācija attīstās gadījumā, 

ja gudrības zobs ir nepareizā pozīcijā žokļa kaulā. Lai izvairītos no šāda veida nepatīkama pārsteiguma, ko pavada sāpes, ir ne-

pieciešams regulārs zobārsta apmeklējums un stingra rentgena kontrole par mutes dobuma stāvokli. Ar rentgenoloģisku iz-

meklēšanu secina, vai ir astoto zobu aizmetņi un, ja ir, tad kādā pozīcijā žoklī tie atrodas, kā arī – kāds ir blakus esošo zobu 

stāvoklis.  

Kā atvieglot sāpes?  
Visbiežāk zoba šķilšanās sāpes spēj atvieglot pretsāpju, pretiekaisuma līdzekļi, piemēram, Ibumetin, Irfen tabletes, kā arī tautas līdzekļi – 
skalošana ar sālsūdeni un kumelīšu novārījumu. Protams, ja sāpes ir neciešamas un tās nemazinās, noteikti jādodas pie ārsta uz apskati, lai 
noskaidrotu, kāds ir īstais sāpju iemesls.  
 
Izraut vai atstāt?  
Viedokļi par to, izraut vai paturēt gudrības zobus, dalās. Stomatoloģe Gita Raciborska skaidro – ja gudrības zobs izaug paredzētajā vietā 
bez problēmām un sarežģījumiem, nav nepieciešamība to raut ārā. Par gudrības zobu likvidēšanu jādomā šādās situācijās:  

ja gudrības zobs ir radījis iekaisumu – smaganu slimību; 

ja tā dēļ ir saspiesta zobu rinda vai jau bojāti blakus esošie zobi; 

ja ir nepareiza astotā zoba šķilšanās pozīcija – vertikāli ar novirzi uz vienu vai otru pusi vai arī horizontāla guļa žokļa kaulā; 

ja gudrības zobā ir izveidojies kariess (tādā gadījumā gudrības zobus nelabo, bet gan izrauj).  

ATCERIES!  

Laba mutes higiēnas uzturēšana ir ļoti svarīga, lai saglabātu zobus un smaganas veselas. Tāpēc laikus apmeklē stomatologu, 

veic mutes dobuma izmeklēšanu un izvairies no problēmām, ko var radīt gudrības zobi. Esi vesels!  

Veselība 
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Kas ir Helovīns?  

Helovīns  ir Visu svēto die-

nas priekšvakars, 31. oktobra vakars. Šajā vakarā cilvēki 

(galvenokārt bērni) pārģērbjas 

par spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa mājām, pra-

sot saldumus. Tā ir ASV tradīcija, taču globalizācijas rezultātā šī tradīcija tiek pār-

nesta arī uz citām valstīm, arī Latviju. Šeit tai nav sava vēsturiska un nacionāla 

pamatojuma un principā balstās uz bērnu vēlmi iegūt kādus saldumus. Reizē tā 

veicina vandalisma pieaugumu, jo izjokošana bieži pārvēršas par 

vienkāršu demolēšanu vai, piemēram, jēlu olu sviešanu  

Spoku stāsti. 

Šis stāsts aizsākās 1973. gadā, kad Smurl  ģimene bija iedzīvojusies vietā, kuru sauca par mājām, bet viesuļvētras ,,Agnes'' 

radīto plūdu dēļ vēlāk tika spiesti pārvākties. Džeka vecāki atrada jauku privātmāju par $18 000 Rietumu Pitstonā (ASV), kura 

tika celta 1896. gadā. Viņi iztērēja brangu naudas summu un daudz laika, lai atjaunātu māju, lielāko daļu paveicot pašu ro-

kām. Džeka vecāki ievācās vienā mājas pusē, bet otrā dzīvoja Džeks ar sievu un abām meitām. Māja atradās mazapdzīvotā, 

klusā vidusškiras ieliņā. Viņu izveidotā mājas kārtība noveda pie laimīgas dzīves. Viņu mājās valdīja stingra reliģiskā pārliecī-

ba. Tā bija tuva un mīloša ģimene, kura spēja baudīt šo iespēju, dzīvot visiem kopā. Nekas nevarēja noiet greizi.  

1974. gadā, pēc laimīgi pavadīta pusotra gada pēc viņu pārvākšanās, lietas sāka mainīties. 

Viss sākās kā sīki, nenozīmīgi pārpratumi un starpgadījumi. Uz jaunuzklātā tepiķa parādījās kāds 
noslēpumais pleķis, kuru nebija iespējams iztīrīt, vannas istabā sāka parādīties dziļas plaisās - 
līdzīgi kā skrāpējumi, vēlāk sākas problēmas ar caurulēm, krāni sāka tecēt, bet māja taču bija 
pilnībā atremontēta. Un tad pēkšni televīzors aizdegās.  

Vēlāk šie negadījumi sāka kļūt biežāki un daudz biedējošāki: Tualetē ūdens nolaidās pats par sevi, atvilkes 

sāka vērties vaļā un ciet, pa pakāpieniem bija dzirdami soļi, no elektrības padeves atvienotais radio pēkšni sā-
ka skanēt un Džeka un Dženetes meita apgalvo, ka guļamistabā redzējusi slīdam cilvēka siluetus. 

Neatkarīgi no apstākieļiem lietas kļuva pavisam dīvainas. Māja pēkšni kļuva ledus auksta un Jānis ar Mariju 

(Džeka vecāki) no mājas otras puses, kurā dzīvoja Džeks ar savu ģimeni, dzirdēja balsis - aizskarošus vārdus, 

lai gan neviens tobrīt nestrīdējās. Džeks sāka jūst to, ka kāds pieskaras viņa ķermenim. Šis ''mājas gariņš'' 

sāka likties aizvien dēmoniskāks. Kādu dienu, kad Dženete pagrabā mazgāju veļu, viņa dzirdēja kādu saucam 

viņas vārdu. Dažas minūtes pēc tā, viņa atskārda, ka mājas ir viena pati. 

Fiziskā vardarbība pret ģimeni ar laiku sāka saāsināties. Pat viņu ģimenes mīlulis vācu šepards tika laiku pa 
laikam pacelts gaisā un nomests zemē. Šānona tika nogrūsta lejā pa kāpnēm, kad dažus desmitus centimetru 
no viņas nokrita ventilators, kurš gandrīz savainoja viņu. Dženetai nācās pārdzīvot nepārtrauktus troķšnus un 

skrāpēšanos gar sienām.  

Vēlāk neskatoties uz Dženetas skepsi tika izsaukti Eds un Lotringa, kuri bija pazīstami paranormālo parādību 

pētnieki. Viņi secināja, ka no 4 dažādiem spēkiem viens bija dēmons. Centienus likt dēmonam pakļauties sev 

viņi neuzņēmās, jo tas varēja izsaukt tikai un vienīgi papildus vardarbību. Vienīgais, kas varēja novērst šo ļau-

no spēku bija svētais ūdens un lūgšanās.  

Bet pēc visiem mēģinājumiem aizbiedēt dēmonu uzbrukumi ģimenei tikai pastiprinājās. Viņi pārcieta seksuālu 
uzbrukumu un viņu meita tika gandrīz izvarota. Noslēpumainas slimības nomocīja viņus un uz ķermeņa parādī-
jās kodumi un skrāpējumi. Viņi veica eksorcismu, bet tas aizvien vairāk sadusmoja dēmonu.  

Ģimenes visi mēģinājumi atbrīvoties no dēmona bija neveiksmi. Tas viņiem sekoja visur - ģimenes izbraucie-

nos, Džekam līdzi uz darbu un citur, kur viņi devās. Izmisusī ģimene mēģināja vērsties pie preses. Bet tas no-
veda tikai pie tā, ka māja kļuva iecienīta tūristu vidū. Kad tika veiktā trešais eksorcisms beizot viņi bija brīvi no 
uzbrukumiem. Un dēmons bija rimies. Viņa beidzot varēja at- griezties pie normālas dzīves. 

Pēc 3 mēnešiem Džeks atkal redzēja kādu tumsā nākam pretī... 

Pēc šī stāsta tika izdota grāmata un uzņemta filma ''Haunted'' 

Brrr... 
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