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1. 

Mēs vienmēr esam ceļā – 
No vienas pieturas uz otru,  
No šodienas uz rītdienu, 
No ziemas uz pavasari, 
No nakts uz saullēktu, 
No sirds uz sirdi. 
 
Cik ātri ir pagājis 2013./2014.m.g.! Tik darbīgs un 

izzinošs! Katra skolēna veikums būs redzams 
saņemtajā liecībā un apbalvojumos par piedalīšanos 
olimpiādēs, sacensībās, konkursos un skatēs. 
Skolotāja veikums- skolēnu sasniegumi un pateicības, 
gandarījums par paveikto. 

Katra diena bijusi piepildīta ne tikai ar mācībām, bet 
arī ar draudzīgām sarunām, atklājumiem, arī kļūdām 
un neveiksmēm. Bijuši gan saulaini smaidi un joki, gan 
asaras un dusmas. Krājusies pieredze un zināšanas. 
Bijuši pārbaudījumi, kas norūda, sāpina, māca. 

Mēs visi esam mainījušies. Kļuvuši vienu klasi, 
gadu vecāki, gatavi kaut ko noslēgt, pabeigt 9. vai 
12.klasi, palikt vai iet tālāk.  

Mainās arī skola. Pavisam drīz to rotās jauns jumts, 
būs sakārtota apkārtne, pabeigti remontdarbi internātā. 
Jāsaudzē izremontētās telpas, iegādātais inventārs, 
jāplāno attīstība tālāk. Noslēdzies projekts, kura 
ieguvumi ir plaši. Skolotāji, vecāki mācījušies, skolēni 
braukuši ekskursijās, piedalījušies vasaras akadēmijas 
aktivitātēs, prezentējuši savu skolu un valsti 
sadarbības partneriem no Rumānijas. Veikts skolas 
darba izvērtējums. Skola un tās  īstenotās programmas 
šogad ir akreditētas  uz 6 gadiem. 

Visādi ir gājis, bet palikusi ticība, ka beigas vienmēr 
ir labas. Brīvdienas, atvaļinājums. Laiks atjaunot 
izlādētās baterijas, uzkrāt spēkus un enerģiju, izlasīt 
labu grāmatu, aizbraukt ceļojumā, iestādīt, izravēt vai 
vienkārši raudzīties, cik Latvija skaista. 

Lai visiem saulaina un jauka vasara!  
Skolas direktore Olita Spēka 

 
                       

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šajā numurā: 

 
 

9.un 12.klases Zvans uz pēdējo mācību stundu 
 

 
 

 
Koncerts māmiņām un rumāņu viesiem 

 

 
Lielā talka 

 
*Sporta aktualitātes 
*Sasniegumi olimpiādēs, konkursos 
*Gada pasākumu TOP 
*7.kl.sadarbības projekts ar Ķīnu 
  

 

 

 

        

 
 

Pavasara kross 
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Redaktora sleja 

 

 
 

Sveicināti, lasītāji! 
 
      Ar pavasara skaistumu un jaukajām ziedu un koku 
smaržām ir pienākušas mācību gada beigas! Šajā 
avīzes numurā jūs, lasītāji, varat ieskatīties, ko katrs 
no mums ir izdarījis šajā gadā, bet, ja kādam vēl nav 
sanācis ko paveikt, tad ir visas cerības to paveikt 
nākamajā mācību gadā, izņemot 12.klasi un, 
iespējams, arī kādu no 9. klases. 

 Pēdējais zvans 9. un 12. klasei ir izskanējis. Es 9. 
klasei novēlu veiksmi atlikušajos eksāmenos un 
saulainu, priecīgu vasaru, bet saviem klasesbiedriem 
novēlu vasarā labi atpūsties un sakrāt jaunus spēkus 
nākamajam gadam, un arī veiksmi, lai izdodas tikt, kur 
iecerēts. 

Ir pienācis laiks arī šī mācību gada pēdējam 
"Baltā Ceļa" avīzītes numuram. Ņemot vērā, ka es 
beidzu skolu un redaktore vairs nebūšu, tāpēc mūsu 
redkolēģijā tika izsludināts konkursiņš par to, kurš 
ieņems manu vietu. Nākamajā mācību gadā avīzes 
redaktore būs Kitija Paula Minkeviča. Lai veicas 
saglabāt avīzīti un varbūt pat ieviest ko jaunu un 
interesantāku lasītājiem! 

Visiem, visiem novēlu skaistu vasaru, labi 
atpūsties un nākamajā mācību gadā nākt uz skolu ar 
jaunu sparu.  

Liene Minkeviča, 12.klase 

 
 

  2. 

 
ar mīļiem sveicieniem ar pašsacerēto dziesmu manos svētkos 
un klusu līdzjūtību man skumjos brīžos, un vēl daudz, daudz 
citām jūsu izpausmēm. 

Jā, un kur nu vēl Žetonu vakars un gatavošanās tam. 
Žetonu vakara izrādē jūs katrs atvērāt jaunu savas personības 
šķautni un parādījāt, ka varat, ka spējat saņemties, ka gribat 
visu izdarīt ļoti labi, ka jums nav vienaldzīga skatītāju attieksme 
un viedoklis, ka šis darbs ir jūsu atbildības pārbaude, un to jūs 
izturējāt labi, dažs pat tā pārsteidza, ka no jauna pārliecinājos, 
ka cilvēku nieka 8 gados nevar iepazīt. Bet prieks par to, ka tie 
bija patīkami pārsteigumi un atklāsmes. 

Lai arī reizēm mums ir gājis grūti, tomēr man jūsu pietrūks. 
Pietrūks Lauras vienmēr radošo izpausmju, ironiskā skata 

uz dzīvi, pasakaini skaistās balss un jauko dziesmu. Pietrūks 
Sabīnes nopietnības, centīguma, netradicionālās domāšanas 
un klusās līdzpārdzīvošanas. Grūti būs bez Lienes mīļuma, 
sirsnības un prasmes sadzīvot ar visiem. Pietrūks arī Valērijas 
dažādības - no pilnīgas atvērtības un impulsivitātes līdz galīgai 
noslēgtībai. Pietrūks arī mūžīgā kara ar Daini par viņa talismanu 
- cepuri- un gaidu, ko atkal kādā stundā sastrādājis, un tomēr arī 
spējas patiesi aizrauties un priecāties par ko izdevušos, kā arī 
mūžīgo cīņu par tiesībām un taisnību. Pietrūks Ievas stingrības, 
protestētājas un taisnības cīnītājas gara. Un, protams, skumšu 
arī pēc Aleksandra, kurš spēja būt tik dažāds un neaprēķināms, 
kurš prata dziļi slēpt savus talantus, tomēr reizēm, kad klasei 
bija nepieciešams, būt īstajā tēlā, vietā un paveikt savu veicamo 
vienkārši izcili.  

Droši vien vēl ilgi pirmās stundas sākumā soļošu pa skolas 
gaiteni, gaidot, kad tad ‘’manējie’’ ieradīsies uz pirmo stundu. 
Bet tās jau būs patīkamas un skumjas gaidas.  

Kā redzams, jūs nebijāt vienkārši. Jūs nebijāt viens vesels. 
Jūs bijāt katrs pats par sevi, bet mēs tikai katrs pats zinām, 
kāpēc tā bija. Un atminējums ir katrā pašā, pameklēsim to, lai 
turpmākās sadarbības izveidotos labākas.  

Ko man novēlēt maniem 64.izlaiduma absolventiem?  
Vispirms, lai arī jums kaut kas no tā, ko esam piedzīvojuši 

kopā, izsauktu patīkamas atmiņas!  
Lai vienmēr gribas atgriezties dzimtajā pusē, mājās, un lai 

te vienmēr ir cilvēki, kas jūs sagaida! 
Lai protat pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri jūs veidojuši, 

jo viņi gribējuši tikai labu! 
Lai veiksmīga turpmākā mācību un profesijas izvēle, lai 

negribas apstāties pie sasniegtā! 
 Lai veicas ar sastaptajiem draugiem!  
Lai skaista, piepildīta un laimīga ir katra jūsu personīgā 

dzīve, jo laba ģimene ir vislielākā vērtība!  
Gaidu ciemos! Gaidu salidojumos! Uz priecīgām tikšanās 

reizēm!  
Jūsu audzinātāja Zinta Nagle 

 

Lai veiksmīga turpmākā mācību un profesijas 
izvēle, lai negribas apstāties pie sasniegtā! 
Mani divpadsmitie! Cik ātri traucas laiks! Nupat, 

nesen, 2006.gada 1.septembrī satikāmies pirmo reizi. 
Nemanot aizskrējuši šie astoņi gadi! Daži mūsu 
kolektīvu atstājuši jau pēc 9.klases beigšanas, bet jūs- 
septiņi- esat vīrišķīgi izsoļojuši cauri trim vidusskolas 
gadiem. Kas paliks atmiņā? 

Lai arī reizēm darbojāties tikai četri, pieci, tomēr 
tik daudz kas ir bijis jūsu radīts un veidots. Es 
atcerēšos jūsu dalību Ziemassvētku netradicionālajos 
priekšnesumos - ar Dullo Paulīni no filmas ’’Tās dullās 
Paulīnes dēļ’’, ar Džonu Depu, Eminemu, Čaku Norisu 
un citiem kopā sagaidīto „ pasaules galu”, ar jaukajiem 
un izjustajiem ģitāristu priekšnesumiem, īpaši Vara 
Vētras dziesmu par divām skudrām, ar 
pārsteidzošajiem repotāju sveicieniem Skolotāju dienā 
un mācību gada noslēguma prezentācijās,  
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Skolas zvanam izskanot... 
 

12.klases pārdomas 
Labākais, kas palicis atmiņās, ir visi pasākumi, kas notikuši, 

kuros esam piedalījušies, visvairāk jau tie, kurus paši esam 
organizējuši. 

Skolas laiki man deva iespēju braukt uz sacensībām, kurās es 
varēju cīnīties un gūt prieku. Atziņa – skola ir tā pirmā vieta tavā 
dzīvē - ieiešanā sabiedrībā. Lai arī kāda būtu skola, tu pie viņas 
pierodi, kā pie savām mājām. 

Manas labākās skolas atmiņas ir par 18.novembra braucienu 
uz Rīgu. 

Manas spilgtākās atmiņas no skolas gadiem droši vien ir 
ekskursijas, piemēram, ekskursija uz Ventspili. 

Mēs mācāmies paši priekš sevis, nevis priekš kāda cita, tāpat 
kā dzīvojam priekš sevis, tomēr ir jauki, ja ir ar ko dalīties priekos, 
bēdās un arī ar zināšanām. 

Ieva Kokina, Sabīne Ozoliņa, Dainis Kundziņš,  
Valērija Jākobsone, Laura Aišpure 

 

 
11.klases zēni Zasas upītē nomakšķerēja 

Zelta zivtiņas, kuras izpildīs katra 
12.kl.skolēna vēlēšanās 

 
 

 

 
12.kl. sveic draugi – 1.klase 

 
9.klases uzstāšanās 

 
2.klase māca rīta rosmes soļus 

 

 
Daudz ziedu un skaistu apsveikumu – 
lielisks uzmundrinājums, lai kārtotu 
eksāmenus un atcerētos savu skolu 

 
4.klase pārbaudīja prasmes lidmašīnu 
locīšanā  

 
8.klases apsveikums – zēnu – ērgļu- 

piramīda un skaista dziesma 
 
 
 
 
 



 

Zasas vidusskolas avīze 2014. gada maijs 

4. 

 

7.klases sadarbības projekts ar Ķīnu 
 

2014.gada augustā Ķīnas pilsētā Nanjingā notiks otrās Pasaules 
Jaunatnes Olimpiskās spēles. Tajās piedalās sportisti līdz 18 gadu 
vecumam. Tāpat kā lielajās olimpiskajās spēlēs, arī šajās katrai 
valstij tiek veidota telts, kurā visiem sportistiem, līdzjutējiem un 
tūristiem tiek prezentēta katra dalībvalsts. Mūsu skolai par 1.vietu 
valstī Olimpiskās dienas fotogrāfijā un video tika piedāvāta iespēja 
sadarboties ar Naujingas Mochou Vocational School 
(arodvidusskolu) veidot Latvijas telts noformējumu. Skolotājs Jānis 
Kokins to uzticēja 7.klasei. 

Sākām sarakstīties ar viņiem internetā. Apmainījāmies ar 
fotogrāfijām, video un prezentācijām par klasēm, skolām un 
pasākumiem gada garumā. Mūs pārsteidza tas, ka viņiem ir formas 
un vienota stāja, un smaids fotogrāfijās. Klasē viņiem mācās 
nākamie mākslinieki 15-20 gadu vecumā. Skolā ir 3000 skolēnu. 
Dīvaina ir cenzūra šai valstī, kā rezultātā viņi nevar izmantot 
Youtube un noklausīties latviešu mūziku vai noskatīties videoklipu. 

Mēs viņiem sūtījām prezentācijas par Latviju, Rīgu, mūsu 
tradīcijām, dabu, jūru, latviešu Dievībām, zīmēm, tautastērpiem, 
rotaļām un atrakcijām u.c. Viņi vēlējās iemācīties latviešu dejas. 
Mēs aizsūtījām skolotājas Daigas Ģeidānes iemācītās un Kaspara 
Sēļa uzfilmētās „Plaukstiņpolku”, „Tūdaliņ, tagadiņ” un „Māte teica 
Jancītim”. Mēs klasē esam 16 ( 8 meitenes un 8 zēni), un mums 
ļoti labi iznāca pāri. Paldies Marekam Geižānam, kurš mums 
palīdzēja. Deju solisti bija Liene Austruma un Arvis Cērmūkšs, 
Samanta Makovecka un Mareks Geižāns. Mums visu tulkoja klases 
tulki Kārlis Spēks un Ansis Amols, un skolotāja Baiba Gabranova. 

Aprīļa beigās viņiem viss bija gatavs un viņi skolā prezentēja 
Latvijas tēlu un savu priekšstatu par mums. Mēs saņēmām 
fotogrāfijas un bijām ļoti patīkami pārsteigti. Koka mājiņa ar koka 
mēbelēm. Pie sienas Latvijas foto, saulītes, kuģa stūre un Latgales 
tautas tērps (foto). Naktī Latvijas mājā deg saule kā Dāvja Matīsa 
sniegavīra vēders. Pie mājas latviska sētiņa ar puķu dārzu un 
interesantām šūpolēm, kuras iestiprinātas ratu riteņos. Paši, no 
zīda sašuvuši Vidzemes balto tautas tērpu, dejo mūsu dejas. Uz 
telts sienas latviešu un ķīniešu valodā uzraksts  „Latvija” un 
„Vēlējumu koks”, kur katrs skolēns uz lapas rakstījis savu 
novēlējumu Latvijai. Nu viņi zina, ka ir Latvija un mēs esam 
iepazinuši viņus. Nepārspējamas ir viņu darba spējas. Tā arī 
nespējām ieskaidrot viņiem un viņi nespēja saprast, ka kāds var 
nezināt ķīniešu hieroglifus. Visas fotogrāfijas un prezentācijas nāca 
ar ķīniešu uzrakstiem. Mēs savā skolā par Ķīnu stāstīsim gada 
noslēguma prezentācijā. 

 
 

 

 
Latviska sētiņa ar puķu dārzu un 

interesantām šūpolēm 

 

 Latvijas sienas prezentācija 

Paldies visiem, kas palīdzēja šajā starptautiskajā 
projektā saka 7.klase un audzinātāja Sarmīte 
Upeniece. 

 

 
Ķīniešu veidotā latviešu mājiņa 

 

 
Mūsu draugi kopā ar savu skolotāju Molliju 

 

 
Pašu šūtos Vidzemes baltajos tautu tērpos 

 dejo mūsu dejas 
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Nr.
p.k. 

Klase  Skolēna vārds, uzvārds  Sasniegumi  Mācību priekšmets Skolotāji, kas  
sagatavoja 

1. 12. Sabīne Ozoliņa 3.vieta Bioloģija L.Šnikere 
2. 3.vieta Angļu valoda  B.Gabranova 
3. 10. Gints Avotiņš 2.vieta Vizuālā māksla  

I.Kalniškāne 
 

4. 5. 
 

Megija Meļņika 1.vieta Mājturība  
5. 2.vieta  Vizuālā māksla 
6. 4. Baiba Briede 3.vieta Matemātika S.Boļšaka 
7. 5. Eva Strika 1.vieta 

Piedalīšanās  
Rīgā 

Publiskās runas konkurss 
(angļu valoda) 

B.Gabranova 

8. 4. Dana Pabērza Atzinība  Kristīgā mācība Ģ.Avotiņa 
9. 7. Jānis Gremze 3.vieta Mājturība  U.Auzāns 
10. 6. Elvīra Rudzāte Atzinība  Dabaszinības  L.Šnikere 
11. 8. Kristiāns Jānis Radiņš 3.vieta Matemātika  I.Gaugere 

 
Skolēni un skolotāji saņēma pateicības un atzinības par ieguldīto darbu. 

Paldies skolotājai I.Gaugerei par sniegto informāciju 
Sasniegumi un dalība skatēs, konkursos, pasākumos 

 
Nr.
p.k. 

Klase  Skolēna vārds, 
uzvārds/kolektīvs  

Sasniegumi  Nosaukums  Skolotāji, 
kas  

sagatavoja 
1. 2. Raitis Daudzvārds 1.pakāpe  

Zēnu vokālistu 
konkurss  

 
V.Ziemele 2. 3. Edgars Kuzmenko Augstākā 

pakāpe 
3. 1. Tīna Meļņika 1.vieta  

 
 
 
Skatuves runas 
konkurss novadu 
skolu 1.-12.kl. 
skolēniem 

A.Jurgeviča 
4. 3. Roberts Rāviņš 1.vieta M.Strika 
5. 1. Egija Martinova 2.vieta A. Jurgeviča 
6. 2. Raitis Daudzvārds, 2.vieta Zasas KN 
7. 5. Evelīna Jumīte 2.vieta Z.Nagle 
8. 10. Kristīne Semjonova 2.vieta 
9. 1. Uvis Aleksejevs 3.vieta A. Jurgeviča 
10 5. Megija Meļņika 3.vieta  

Z.Nagle 11. 10. Eva Strika 3.vieta 
12. 11. Laura Aišpure 3.vieta 
13. 2.-4. 2.-4.kl.deju kolektīvs 

„Dzirnupīte” 
2.pakāpe  

Novadu skolu 
tautas deju 
kolektīvu skate 
Dalība Aizkrauklē 
Tautas deju 
festivālā „Latvju 
bērni danci veda” 

 
 

D.Ģeidāne 14. 5.-6. 5.-6.kl.deju kolektīvs 
„Dzirnupīte” 

Augstākā 
pakāpe 

15. 7.-9. 7.-9.kl.deju kolektīvs 
„Dzirnupīte” 

1.pakāpe 

16. 10.-12. Vidusskolas deju kolektīvs 
„Dzirnupīte” 

Augstākā 
pakāpe 

17. 5.-6. Mūsdienu deju grupa „Just do 
it” 

1.pakāpe 
 
 

Diploms  

Mūsdienu deju 
kolektīvu radošais 
konkurss 
(starpnovadu) 
Latgalē 

A.Jurgeviča 

18. 6. 4 komandas  
„Fantastiskais 5nieks” : Iveta, 
Inese Korņejevas, Vadims 
Kuzmenko, Jana Kazanauska, 
Elvīra Rudzāte. 
„Erudītais 4nieks”: Linda Līce, 
Diāna Dadeika, Ieva 
Austruma, Ēriks Aizupietis. 

2 komadas 
izturēja 3 
kārtas 
3.vieta Latgalē 
 
7.vieta Latgalē 

„Zvaigžņu klase” 
Zvaigznes ABC 
rīkotais konkurss 

I.Kliģe 

19. 2. 2.klase Dalība  Foto konkurss 
„Sniega dienai” 

D.Ģeidāne, 
I.Kalniškāne 

20. 5.-7. Laura Korņejeva, Dagnija 
Avotiņa, Liene Austruma, 
Iveta Korņejeva, Inese 
Korņejeva, Lauma Valērija 
Ugrika, Kitija Paula Minkeviča, 
Megija Meļņika 

Pateicības Literārais 
pasākums 
„Lasītprieks” 
novadu un 
Jēkabpils pilsētas 
skolu 5.-7.kl. 
skolēniem 

Ģ.Avotiņa 

      
 
 

Sasniegumi novadu un Jēkabpils pilsētas rīkotajās  
mācību olimpiādēs  
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2.-4.kl.ansamblis – 2.pakāpes ieguvēji 

 
Nr.
p.k. 

Klase  Skolēna vārds, 
uzvārds/kolektīvs  

Sasniegumi  Nosaukums  Skolotāji, 
kas  

sagatavoja 
21. 5-6 

gad. 
 

 
kolektīvs 

 

 
 
 

Pateicības  

Jēkabpils 
novada vides 
ieteikumu 
konkurss 
„Ūdens 
lietošanas un 
citas pamācības, 
saudzējot vidi un 
Baltijas jūru” 

I.Klaucāne 

22. 3. 
 

3.kl.kolektīvs M.Strika 

23. 8. 
 

Santa Stradiņa 
 

L.Šnikere 

24. 10. Evija Korņejeva 
 

S.Upeniece 

25. 1. Ginters Godļevskis 2.vieta  
Starpnovadu 

konkurss 
kristīgajā mācībā 
 

„Mātes – Dieva 
gaismas 
nesējas” 

Dalība Ģimenes 
svētku 

pasākumā 
Krustpilī  

 

 
 
 
 

Ģ. Avotiņa 

26. 1. Tīna Meļņika 1.vieta 
27. 1. Leons Nikolajevs 1.vieta 
28. 3.kl. Elīna Girone Atzinība  
29. 3.kl. Ilgona Pudža 1.vieta 
30. 3.kl. Roberts Rāviņš 2.vieta 
31. 4.kl. Baiba Briede 2.vieta 
32. 4.kl. Dana Pabērza 1.vieta 
33. 5.kl. Dita Soldatova 3.vieta 
34. 6.kl. Inese Korņejeva 1.vieta 
35. 6.kl. Iveta Korņejeva 1.vieta 
36. 7.kl. Dagnija Avotiņa 1.vieta 
37. 7.kl. Laura Korņejeva 1.vieta 

38. 8. Airisa Ģeidāne Atzinība  Dalība Sēlijas 7. 
kongresā – 3., 
8.kl. Projektu 
nedēļas darbu 
prezentācija 

L.Šnikere 

39. 2. Niks Balodis, Raitis 
Daudzvārds 

Pateicība Dalība Sēlijas 7. 
kongresā – 

Dzimtas koki 

D.Ģeidāne 

40. 3. 3.klase Pateicība  Dzimtas koku 
izstāde 

M.Strika 

 
             

 Sasniegumi un dalība skatēs, konkursos, pasākumos 
 

2014. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 

 
Skolotāja Daiga Ģeidāne un vidusskolas deju 

kolektīvs –Augstākās pakāpes ieguvēji deju skatē 

          

 
Andas Jurgevičas vadītā 5.-6.klašu mūsdienu deju grupa 

„Just do it” 
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7. 

Sporta ziņas 

1. aprīlī peldēšanas sacensībās ( 50 m brīvais stils) 
piedalījās: Megija Pabērza, Dana Pabērza, Jānis Erlands  
Cankalis (1.vieta), Kristiāns Jānis Radiņš, Samanta 
Makovecka (3.vieta), Elvīra Rudzāte (2.vieta), Diāna 
Dadeika, Ēriks Šušarins, Kaspars Iesalnieks (2.vieta). 
Komandu kopvērtējumā: Zasai -  3.vieta. 

9. aprīlis. Dambretes sacensības. Grupā - Lauma Valērija 
Ugrika, Elvīra Rudzāte, Raivo Aleksejevs -  4.vieta. Grupā - 
Signe Rusiņa, Mareks Geižāns, Sandis Gremze – 3.vieta. 
Grupā - Armands Ancāns,  Laura Aišpure un Dainis Kundziņš – 
5.vieta. 

25.aprīlī krosā „Veselības taka” piedalījās: Sanija Geižāne, 
Roberts Rāviņš, Raitis Daudzvārds, Ansis Amols, Liene 
Austruma (3.vieta), Vadims Kuzmenko, Agija Godļevska, 
Monika Rudzāte, Santa Stradiņa (2.vieta), Raivis Vasiļivs, 
Megija Meļņika, Baiba Briede, Lauma Valērija Ugrika, Kitija 
Paula Minkeviča, Kaspars Iesalnieks, Mareks Geižāns, 
Arnis Kozoliņš, Jānis Erlands Cankalis, Sandis Gremze, 
Dainis Kundziņš, Armands Ancāns, Aleksandrs 
Jākobsons, Aldis Korņejevs, Laura Briede, Ieva Kokina, 
Laura Ņikiforova, Valērija Jākobsone. 

Pavasara krosā lielo skolu grupā 1994.-97.dz. – 4.vieta. 
Mazo skolu grupā 1999.g.dz. un jaunāki – 1.vieta. 

9.maijā JSC stadionā notika vieglatlētikas sacensības 
četrcīņā mazo skolu grupā. Meitenes: Liene Austruma, Agija 
Godļevska, Diāna Dadeika, Laura Korņejeva, Inese 
Korņejeva, Megija Meļņika ar 952 punktu summu izcīnīja 
1.vietu. Individuālie sasniegumi: Diāna Dadeika – 1.vieta  
( 229 p.), Liene Austruma – 4.vieta ( 196 p.). Zēni: Ēriks 
Aizupietis, Ansis Amols, Vadims Kuzmenko, Arvis 
Cērmūkšs, Jānis Gremze, Kārlis Spēks ar 967 punktiem 
izcīnīja 1.vietu. Individuālie sasniegumi: Ēriks Aizupietis – 
2.vieta (257 p.), Ansis Amols – 4.vieta ( 204 p.). 

13.maijā vieglatlētikas sacensības 1998.g.dz. un 
jaunākiem.  

 
 
 

 
 

 
Mareks, Sandis un Arnis pirms starta 

Disciplīna Vārds, uzvārds Vērtējums 
1500 m Kaspars 

Iesalnieks 
1.vieta 

Zviedru stafete  Zēni  3.vieta 
Zviedru stafete Meitenes  1.vieta 
Tāllēkšana  Erlands Jānis 

Cankalis 
2.vieta 

Lode  Jānis Gremze 1.vieta 
Lode  Mareks Geižāns 5.vieta 
Šķēps  Erlands Jānis 

Cankalis 
1.vieta 

Šķēps  Mareks Ģeižāns 3.vieta 
KOPVĒRTĒJUMĀ   1.VIETA 
Augstlēkšana Liene Austruma 2.vieta 
Augstlēkšana  Dagnija Avotiņa 3.vieta 
Tāllēkšana  Diāna Dadeika 4.vieta 
Lode  Samanta 

Makovecka 
5.vieta 

600 m Liene Austruma 5.vieta 
100 m Diāna Dadeika 3.vieta 
80 m/ barjeras Dagnija Avotiņa 4.vieta 
1500 m Santa Stradiņa 2.vieta 
KOPVĒRTĒJUMĀ  1.VIETA 

 

        
     Santa Stradiņa  2.vieta         Liene Austruma  
    krosā                                     2.vieta augstlēkšanā 
  

 

Jaunietes un jaunieši 1994. – 97.g.dz. 
Disciplīna Vārds, uzvārds Vērtējums 

100 m Jurita Groma 3.vieta 
600 m Madara Bērziņa 2.vieta 

100 m/ barjeras Laura Ņikiforova 1.vieta 
Augstlēkšana  Madara Bērziņa 3.vieta 

Lode  Jurita Groma 4.vieta 
100 m 

1500 m 
Dainis Kundziņš 5.vieta 

2.vieta 
Augstlēkšana  Armands Ancāns 3.vieta 

KOPVĒRTĒJUMĀ  4.VIETA 
Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā. Piedalījās 
Viesītes sporta skolas dalībnieki. 2000.g.dz. un jaunāki 
zēni: Ansis Amols, Raivis Aišpurs, Raivo Aleksejevs, 
Raivis Vasiļivs, Ilgvars Verbickis. Meitenes: Inese 
Korņejeva, Iveta Korņejeva, Laura Korņejeva, Dagnija 
Avotiņa, Samanta Makovecka, Liene Austruma, Diāna 
Dadeika. 1998.-1999.g.dz. zēni: Arnis Kozuliņš, Dāvis 
Mikus Matīss, Erlands Jānis Cankalis, Mareka Geižāns, 
Sandis Gremze, Raivis Vasiļivs, Aldis Korņejevs. 

Vēlam gan aktīvajiem sportistiem, gan skolotājiem 
Ivetai Aišpurei un Jānim Kokinam labu atpūtu vasarā! 

             Dita Soldatova, Kitija Paula Minkeviča, 5.klase 
 

 

 
Kaspars Iesalnieks – 1.vieta 1500 m 
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8. 

Šī mācību gada pasākumu TOP 3 
 

Kādus pasākumus gribētu jaunajā mācību 
gadā? 

1.klase:1.Ziemassvētki 
2.Lieldienas klasē 

3.Ekskursija 
Visu, kas bija iepriekš, bija jauki un labi. 

2.klase: 1.Ziemassvētku pasākums 
2.Mārtiņdiena 
3.1.septembris 

Mārtiņdiena, Sporta diena, Lieldienu pasākums, 
Ziemassvētku pasākums, Valentīndiena, Mātes 

dienas koncerts. 
3.klase: 1.Projektu nedēļa 

2.Jēkabpils novada piedāvātais konkurss „Par 
tīru ūdeni...” 

3.Literārā pēcpusdiena veltīta O.Vācietim 
Lieldienu pasākumu, Ziemassvētku pasākumu, 

rotaļu pēcpusdienu sākumskolas klasēm. 
4.klase: 1.Putras diena 

2.Ziemassvētki 
3.Ekskursija 

Skolēnu svētki ar spēlēm, rotaļām, atrakcijām 
utt. 

5.klase: 1.Pērgājiens 
2.Skolotāju diena 

3.Mārtiņdiena 
Pārgājienus katru gadu. 

6.klase: 1.Sporta sacensības 
2.Atskaites koncerts 

3.Ziemassvētku koncerts 
 
 
 

 
 

 
3.-4.kl.deja „Rupmaiz’ kukul’s” 

7.klase: 1.Pārgājiens 
2.Ziemassvētki 
3.Valentīndiena 

Kaut ko saistītu ar sporta aktivitātēm, kā sporta dienu 
vai tādus pasākumus, kad visa klase var piedalīties 

kopā kā komanda. 
8.klase: 1.Pārgājiens 

2.Pēdējais zvans 
3.Ekskursija 

Pārgājienu, vairāk ekskursiju. 
9.klase: 1.Pārgājiens 

2.Ekskursija uz Valsts svētku pasākumiem Rīgā 
18.novembrī 

3.Ziemassvētku pasākums 
Klases audzinātāja Baiba: - Es noteikti gribētu 

1.septembra pasākumu ar jauno 10.klasi kopējā 
skolēnu skaitā! (Redkolēģija:- Lai Jūsu vēlēšanās 

īstenojas!) 
10.klase: 1.Iesvētības 

2.Valentīndiena 
3.Pārgājiens 

Helovīnus un Mis un Misters Zasa 
 

KONCERTS MĀMIŅĀM UN RUMĀŅU VIESIEM 

 
Ģitāristes Sabīne, Ieva, Laura 

 

 
12.klase: 1.Skolotāju diena 

2.Pārgājiens 
3.Žetonvakars 

Aptaujas veica Kadrija 
Minkeviča, 10.klase 

 

 
10.kl. pārsteigums 

 

 
Rumāņu viesi uzjautrināti 

 
11.klase: 1.Ziemassvētki 

2.Atskaites koncerts 
3.Sporta diena 

Tādus pašus, kā bija. 
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9. 

Konkurss „Lasītprieks” 
 

Dagnija Avotiņa: Šī gada 19. martā mēs devāmies uz 
„Lasītprieka” konkursu Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. Katram 
dalībniekam bija jāstāsta par savu mīļāko grāmatu no sava 
grāmatu plaukta. Sākumā dalīja komandās, es tiku citā 
komandā kā pārējie no mūsu skolas, un īstenībā man 
paveicās, jo es pieteicos pirmā savā grupā pastāstīt par savu 
grāmatu. Es stāstīju par Sjūzenas Kolinsas grāmatu „ Bada 
spēles”. Man šī patiešām ir vismīļākā grāmata, kā arī filma, 
tur vienkārši ir kaut kas piesaistošs. No savas grupiņas es biju 
labākā no stāstītājām, un man bija jāstāsta zālē starp 8 
labākajiem. Bija satraukums, bet man patika stāstīt, un bija 
prieks piedalīties, turklāt ieguvu balviņu – grāmatu.  

Inese Korņejeva: Stāstot par savu grāmatu bija lieliskas 
emocijas un arī neliels uztraukums. Taču diemžēl es nerunāju 
zālē, bet esmu apmierināta, ka piedalījos, bet man vēl iespēja 
piedalīties ir arī nākamgad, kuru es arī izmantošu.  

  
 
 
 

 
 

 

Bibliotēku nedēļā (21.-27.aprīlim) uz skolas bibliotēku 
nāca gandrīz visu klašu kolektīvi. Vajadzēja izpildīt Lasītāja 
vizītkarti, kurā norādīja izlasīto grāmatu skaitu, mīļāko 
grāmatu, mīļāko grāmatas varoni, kādas 3 grāmatas 
ieteiktu izlasīt citiem. Ar sākumskolas skolēniem 
pārrunājām par bērnu grāmatu autoriem jubilāriem - 
Margaritu Stārasti, Viku, noskatījāmies animācijas filmu par 
Zīļuku. 

Skolēni no 7.-12.klasei izpildīja kultūras testu, tādā 
veidā noskaidrodami, vai zina rakstniekus jubilārus, vai 
orientējas par dažādiem kultūras notikumiem ( Grāmatu 
ķēde, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta, I.Ziedoņa 
fonds, kas ir literatūras gada balva u.c.) 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2013 dalībnieki  
( nosaucām iepriekšējā avīzes numurā) par dalību šajā 
lasītprasmes veicināšanas pasākumā saņēma balvas, kā 
arī noskatījās prezentāciju par novērtētajām grāmatām.  

Mūsu skolas bibliotēka arī nākamajā mācību gadā 
piedalīsies Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā 2014. Aicinu 
izvēlēties kļūt par jaunāko grāmatu vērtētājiem. 

Atrodiet laiku arī vasarā izlasīt lieliskas grāmatas! 
Bibliotekāre Gerda 

 

                           

 

 

 
3.klase piedalās konkursā par tīru vidi, par tīru 

ūdeni 

 
4.klase 21.maijā brauca mācību ekskursijā. Vispirms 
viņi bija Kalsnavas arborētumā, kur vēroja dažādu 
koku, krūmu un puķu kolekcijas. Tad aizbrauca uz 
dzīvnieku sētu „ Sveķi”, kur skatījās trušus, cūkas, 
āžus, mājputnus. Pēc tam pabija A.Burova „Leļļu 
mājā”, kur varēja vērot multiplikācijas varoņus leļļu 
izskatā, kā arī kino ekrānā. Zemnieku saimniecībā 
„Aparēni” samīļoja āziķus un vēroja mājputnus. 
Atpakaļceļā izbrauca caur Madonu, kur apskatīja 2 
skaistas strūklakas. 

Skolotāja Skaidrīte Boļšaka un 4.klase 
 
 

Ivetas zīmējums par 
mīļāko grāmatu 

„Palaidnību karaļa Jāņa 
B. Dienasgrāmata” 

Dagnija pirms 
stāstījuma par savu 

mīļāko grāmatu „Bada 
spēles” 

 
Kā arī dodas uzkopt skolas apkārtni 
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Apsveicam  

aprīļa, maija, jūnija, jūlija, augusta mēneša 
jubilārus! 

Visi vēl šo un to, 
Es to pašu labāko - 

Pilnu punci pieēdies, 
Tortes kastē ievelies!  

10 gadu jubilejā sveicam  
Santu un Sandu Rugaines, Alenu Niku Ļapustinu, 

Mārci Putnu, Elīnu Gironi, Ilgonu Pudžu, Litu 
Kokinu! 

.......................................................................... 
Veselību stipru, allaž gaitu ņipru, 

Brīnišķīgu omu, tūkstoš labu domu. 
Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt, 

Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.  

15 gadu jubilejā sveicam 

 Didzi Godļevski, Uldi Plānu, Uģi Vasiļivu, Dagniju 
Geidāni, Erlandu Jāni Cankali! 

........................................................................ 
Šodien tortē sveces spraustas, 

Jubilāram seja raustās, 
Jo ir zināms, ak, mans mūžs! 

Visas tās būs jānopūš.  

18 gadu jubilejā sveicam  
Madaru Bērziņu, Lauru Ņikiforovu! 

........................................................................ 
Nevajag skaitīt gadus, 

Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu 

Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts! 

40 gadu jubilejā sveicam  
skolas tehnisko darbinieci Dainu Ģeidāni! 

........................................................................   

Skolotājam jautā: 
- Nosauciet trīs iemeslus, kāpēc jūs mīlat savu darbu! 

-Jūnijs, jūlijs, augusts. 
 

 Skolotāja: 
- Bērni, kā jūs domājat, cik skola ir augsta? 

Jānītis: 
- 1m 50cm.  

- Kāpēc tu tā domā? 
        

 
 

  10. 

 
 

SVEICAM 9.un 12.klasi izlaidumā! 

Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi. Jau senās pasakas stāsta 

par laimes meklētājiem. Laimi mēs vēlam un laimi lejam.  

Tomēr katram ir sava laime, un otram tā nederēs, to nevar 

pielaikot, nevar ne atdot, ne aizdot un, reiz pazaudētu, grūti būs 

atgūt. Pats galvenais, ko vajadzētu saprast: laime ir izjūtas, nevis 

lietas. Īsta laime ir nonākt saskaņā ar sevi.  /Lija Brīdaka/ 

Lai Jums izdodas piepildīt savus sapņus! 

„Baltā Ceļa” veidotāji 

Savā izlaidumā 9.un 12.klase visus gaidīs 

š.g. 13.jūnijā plkst.19.00 Zasas kultūras namā! 

 

 
 

       
„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

Redaktore: Liene Minkeviča (12.kl.) 
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija 
Korespondenti: Dagnija Avotiņa (7.kl.), Airisa Ģeidāne (8.kl.), Evija 
Korņejeva (10.kl.), Inese Korņejeva (6.kl.), Laura Korņejeva (7.kl.), 
Kadrija Minkeviča (10.kl.), Kitija Paula Minkeviča (5.kl.), Laura 
Ņikiforova (11.kl.), Dita Soldatova (5.kl.), Lauma Valērija Ugrika (5.kl.), 
Ruta Kokina ( 5.kl.), Sabīne Ozoliņa (12.kl.) 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

Avīzes cena: 15 centi 

Lielisku atpūtu vasaras brīvlaikā! Uz tikšanos jaunajā 
mācību gadā! 
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  

 
 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
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