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Lai pār gadiem sakrīt 
mīlestības āboli. 

 
Ar šīm rindām no dzejnieces Dainas Avotiņas jaunākā 

dzeju krājumiņa sveicu skolas avīzi nozīmīgajā jubilejā! 
Priecājos, ka joprojām tas pats nosaukums, ko izvēlējāmies 
pirms 15 gadiem, iedvesmojoties no I.Ziedoņa dzejoļa par 
balto ceļu, kas katram cilvēkam nepieciešams kā saikne ar 
mājām, bērnību, savu pirmo skolu un mīlestību… 

„Baltais Ceļš” ir „izaudzis” līdz ar tā veidotājiem, kļuvis 
interesantāks, skaistāk noformēts, iezīmējušās labas 
tradīcijas, valoda un stils nesalīdzināmi uzlabojies.  

Kad iznāca avīzes pirmie numuri, skolā tikko bija 
„ienākuši” datori, ar kuriem mācījāmies strādāt, - gan 
skolēni, gan skolotāji. Grūtības sagādāja garumzīmes, 
mīkstinājuma zīmes, teksta izlīdzināšana, atkāpes. 
Fotogrāfijas vienkārši uzlīmējām signāleksemplārā un 
kopējām, kā arī izdomājām vēl daudz dažādu viltību, lai 
avīzīte varētu nonākt pie lasītājiem. 
      Mūsu mērķi, sākot izdot „Balto Ceļu”, bija saistīti ar 
skolēnu interešu izglītību un radošuma attīstīšanu, kā arī 
patriotisma stiprināšanu. Ir taču lepnums un gandarījums 
par saviem un skolas biedru sasniegumiem, ja par tiem 
nodrukāts avīzē, kuru lasīs arī vecāki un skolotāji, varbūt 
arī citu skolu audzēkņi?!  
     Domāju, ka tie skolēni, kuri darbojas avīzes 
sagatavošanā, iegūst pirmās iemaņas žurnālistikā. Tas 
noteikti noder dzīvē. Par to gan jau kaut ko var pastāstīt 
Kaspars Sēlis, kura atbildībā tagad nonācis Jēkabpils 
novada laikrakstiņš „Ļaudis un Darbi”. Lasu to un priecājos 
par viņa prasmēm veidot šo izdevumu, arī par valodu un 
pareizrakstību.  
      Un droši vien atradīsies arī citi, kas savas rakstītāja 
iemaņas trenējuši, darbodamies skolas avīzes izdevēju 
komandā.  

 Atgriežoties pie D. Avotiņas dzejoļa rindām, kurās tik 
emocionāli „darbojas” laika tēls, es vēlos atgādināt, ka 
ikviens preses izdevums, lai cik neievērojams tas būtu, ir 
sava laika dokumentētājs. Būtu muļķīgi domāt, ka laiks 
pieder cilvēkam, ir gluži otrādi – cilvēki pieder laikam. Un 
tāpēc ir svarīgi atstāt par sevi zīmes laikā, kurā dzīvojam.  
        Lai „Baltais Ceļš” arī turpmāk ir interesants, saistošs, 
nozīmīgs sava laika zīmju atspoguļotājs un glabātājs!    

Skolotāja Inta Sviķkalne, pirmās redkolēģijas 
konsultante 

 
                       

                         
 
 

 
Speciāli avīzei jubilejā! 

 Laumas Valērijas Ugrikas zīmējums 

Novēlējumi „ Baltajam Ceļam ” 
 dzimšanas dienā! 

Sveicu radošo kolektīvu un vēlu saules mūžu! 
Lai veicas turpināt rakstīt interesantus rakstus! 
Radošumu, daudz ideju, interesantus foto mirkļus, lai 
stāsti veldzē dvēseles un mudina dzīvot citādi...  
Turpināt augt un attīstīties, būt vēl labākiem un 
piesaistīt vairāk lasītāju! (3 cilvēki) 
Es novēlu pilnveidot interesantāku avīzi un lai veicas 
turpmāk! 
Turpiniet iepriecināt lasītājus un esiet radoši, atraktīvi!  
Lai iznāk katru gadu un nāk tik tālāk! (2 cilvēki) 
Lai Tev visi sapņi piepildās un daudz baltu ceļu!  
Lai nākošos gadus arī iznāk avīze! 
Es novēlu, lai skolas avīzītē būtu daudz bildītes, 
rakstu... Lai tā kļūtu biezāka un lai prieks lasīt visiem!  
Radošumu nākamos 15 gadus un vēl, un vēl… !  
Lai pietiek spēka un pacietības, turpinot darbu! 
Novēlu, lai tevi lasītu vairāk lasītāju un lai tu kļūtu vēl 
skaistāks un notikumiem bagātāks!  
Lai mums ir daudz jauku un interesantu notikumu, ko 
jums rakstīt! 
Vieglu spalvu, labas gaismēnas, interesantus rakstus! 
Pamanīt skolas svarīgākos notikumus, nointervēt 
interesantākos skolēnus, skolotājus, stāstīt par labo!  
Es novēlu „ Baltajam Ceļam ” tikpat labus redaktorus, 
kā tagad!  
Lai avīzei daudz lasītāju!  (2 cilvēki)  
Lai izdodas viss iecerētais!  
Esiet tikpat strādīgi un turpiniet cītīgi rakstīt!  
Vēl turpināt visu iesākto daudz labāk!  
Lai kāds no redaktoriem kļūst par liela laikraksta bosu 
un sk. Gerdu aizved brīnišķīgā ceļojumā!  
 

Apkopoja Dita Soldatova, 5.klase 
 
 
 
 
 

Cilvēk, steidzies! 
Aizbēg laiks, kas tavs. 
To vairs nepanāksi. It 
nekur. 
Nekad otrreiz netaps tev tas 
dots. 
Neuzkrāsi to kā zeltu 
bankā, 
Bet kā graudus zemē iesēt 
vari, 
Kādā sirdī iedēstīt kā ābeli, 
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Redaktora sleja 

  
Sveicināti, avīzes jubilejas numura lasītāji! 

Vai esat pārsteigti, ka „Baltajam Ceļam” jau 15 gadi? 
Protams, vairs nē, jo veicāt mūsu piedāvātās aptaujas. 
Paldies par atbildēm un jaukajiem novēlējumiem! 
Centīsimies Jūsu vēlmes īstenot. 

Es pati avīzes izdošanā darbojos 5 gadus. 
Fotografēju avīzei un esmu tās redaktore, arī dažu 

rakstiņu autore. Man patīk fotografēt un apskatīt visus 
sarakstītos darbiņus, kurus liks avīzē. 

Man patīk stāstiņi par visaktuālāko, kas ir noticis, un 
bilžu lapas, kur interesanti atskatīties uz notikumiem. 

Manuprāt, avīze kļūst labāka, bet, protams, ir vēl uz 
ko tiekties. 

Novēlu avīzei turpināt attīstīties un būt ar katru gadu 
vēl labākai. 

Liene Minkeviča, 12.klase 
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„Baltajam Ceļam” – 15 
Veidojot šo avīzes numuru, jau vairākus mēnešus visus 

savāktos materiālus elektroniski uzglabājam mapē „Baltajam 
Ceļam” - 15. Tātad šis numurs ir ar svētku pieskaņu. Bez tāda 
īpaša svētku pasākuma, kā tas bija 10 gadu jubilejā. 2009.gadā 
vēl nebija krīzes, bija iekrāta nauda, varējām paši ēst torti un 
apsveikt iepriekšējos avīzes veidotājus. 

Taču viesi mums ir vienalga. Ar savām atmiņām, ar ziņām par 
sevi avīzītē sastapsiet aktīvus iepriekšējās redkolēģijas 
pārstāvjus. Priecājamies, ka mūs silti un atzinīgi sveic avīzes 
dibinātāju komandas skolotāja Inta Sviķkalne. Paldies!  

Skolas bibliotēkā atrodas mape ar visiem avīzes numuriem. Ir 
interesanti palasīt, apskatīt, kā avīze mainījusies, taču katrs 
numurs ir īpašs, neatkārtojams gan satura, gan noformējuma 
ziņā. Vai zinājāt, ka avīzes dibinātāju komandā bija Megijas un 
Tīnas Meļņiku mamma Arta Meļņika (Daukste)? 

Patīkami, ka šo gadu gaitā ir bijis un joprojām ir tāds 
redkolēģijas sastāvs, kurā nāk tie skolēni, kam patiešām patīk 
darboties, izdomāt, rakstīt, vērtēt. Šobrīd 12.klases skolnieces 
Liene Minkeviča, redaktore, un Sabīne Ozoliņa jau gatavojas 
vidusskolas absolvēšanai, tādēļ darbošanās pakāpeniski pāriet 
aktīvo 5.klases meiteņu Ditas Soldatovas, Kitijas Paulas 
Minkevičas, Rutas Kokinas ziņā, jo viņām brīvā laika pēc 
stundām ir vairāk. Protams, kā viena no daudzajām 
ārpusstundu aktivitātēm - darbiņi avīzē - ir 5.klases skolniecei 
Laumai Valērijai Ugrikai, 6.klases skolniecei Inesei 
Korņejevai, 7.klases meitenēm Dagnijai Avotiņai un Laurai 
Korņejevai, 8.klases skolniecei Airisai Ģeidānei, 10.klases 
skolniecēm Evijai Korņejevai, Kadrijai Minkevičai, 11.klases 
skolniecei Laurai Ņikiforovai. 

Avīzes 10 gadu jubilejas redkolēģijas sastāvs bija pārsvarā 
vidusskolēni, skolotājas Laimas Šnikeres audzēkņi: Kaspars 
Sēlis, Elīna Grandāne, Lelde Jegermane, Dzintra Zālīte, Una 
Kukle, Dace Zvaniņa, Jānis Butāns, kā arī jaunāki un kas 
darbojās beidzamo 5 gadu laikā – Līga Dimparāne, Edīte 
Vētriņa, Lāsma Ņikiforova, Sintija Osmane, Sanita 
Godļevska, Laura Ņikiforova, Agnese Čūriška u.c. 
Neaizvietojams avīzes salicējs datorā bija Kaspars Sēlis, 
visciešāk ar avīzi saistīts visus gadus un joprojām – piedaloties 
pasākumos, fotografējot. Vislielākais prieks, ka pabeidza 
augstskolu Igaunijā un šobrīd ir mūsu novada avīzes veidotājs. 

15 gadi. Pašreizējo 8.klases skolēnu vecums. Visus 
skolēnus, kas agrāk veidoja avīzi, nemaz nav iespējams 
nosaukt. Tas ir patīkami kupls pulks, un citi – tālāki ceļi – viņus 
ir aizveduši prom no Zasas. Tomēr „Baltais Ceļš” – skolas 
avīze- un baltais ceļš – mājās atgriešanās ceļš – vieno arvien. 

Liels paldies ikvienam – skolēniem, skolotājiem, vecākiem, 
pašvaldībai, novadam - par atbalstu, dalību, interesi, pateicību, 
prieku, gandarījumu, ka skolas avīze iznāk. Ikviens izdotais 
avīzes numurs ir tāda savstarpēja domu enerģijas apmaiņa. Arī 
interešu izglītības darbs, tikai ar atspoguļojumu uz papīra un 
elektroniski. Prieks, ka skolai ir kvalitatīvs fotoaparāts - balva 
par uzvaru Olimpiskās dienas fotogrāfiju konkursā - un varam 
ievietot daudz interesantu foto mirkļu. Paldies Arnitai 
Gaugerei, Ivetai Dābolai, Ivetai Aišpurei, Inesei Kalniškānei, 
kas visbiežāk tver šos mirkļus dažādos pasākumos! Ar 
fotogrāfijām avīzi bagātinājuši ir Kaspars un Māris Sēļi, Liene 
Minkeviča. 

Atsaucīgi ir bijuši mūsu skolas absolventi, kas palīdzēja avīzi 
salikt datorā. Paldies Ilgai Sinkevičai, Kārlim Timpam! 

Man patiess prieks un gods vadīt šo darbu. Tajā arī es pati 
esmu pilnveidojusies. Daudz ko esmu apguvusi arī teksta 
salikšanā ar datoru. 

Lai arī turpmāk mums ir brīnišķīgs, darbīgs, jautrs, draudzīgs 
gan skolas, gan redkolēģijas kolektīvs un mēs savas aktivitātes 
varam atspoguļot avīzē! 

Redkolēģijas konsultante - skolotāja Ģertrūde Avotiņa 
 
 

 
Laumas Valērijas Ugrikas zīmējums 

Cik aktīvi un uzmanīgi lasītāji esat? 
Apkopojot aptaujas rezultātus, no 92 aptaujātajiem 

mūsu skolā avīzi regulāri lasa 36 lasītāji. Dažreiz lasa 
43 lasītāji. Avīzi nelasa 18 aptaujātie.  

Cik reizes gadā iznāk avīze, ir zinājuši 50 lasītāji. 
Pareizā atbilde: četras reizes gadā. Cik avīzes 
numuri iznākuši 15 gadu laikā, ir zinājuši 27 lasītāji. 
Pareizā atbilde: 55 (ieskaitot šo). Kad ir avīzes 
dzimšanas diena, ir uzminējuši 62 lasītāji. Pareizā 
atbilde: 19. februāris. Nav uzminējuši 34 avīzes 
lasītāji. Tie, kas lasa avīzi, labprāt lasa visu, kas ir 
rakstīts. Ļoti patīk apskatīt fotogrāfijas, sporta ziņas!  

 Aptaujas apkopoja Kitija, Ruta, Dita, Lauma,  
5. klase un Laura, 11. klase 
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                                        Una Kukle 

Elīna: Sveiki! 
Par Mūsu skolas avīzītes svētkiem nezināju. Biju jau 
aizmirsusi. 
Hmm, īsti neatceros, kad iesāku darboties avīzē, bet varētu 
būt, ka no kādas 7. vai 8. klases. Katrā ziņā kopš tā brīža, kad 
avīzīti vada skolotāja Ģertrūde Avotiņa. Tā kā veidoju sporta 
sleju un šad tad arī aktuālo interviju sleju, izbaudīju procesu, 
jo šie bija darbi un tēmas, kas man pašai patika. Vispār jau es 
gribēju kļūt par žurnālisti, tikai es esmu cilvēks, kam nepatīk 
ierobežojumi un konkrētā laikā nododamie darbi... 
Spilgtākās atmiņas... manuprāt, 12. klasē mēs rakstījām savas 
pārdomas par skolu, un mūsu rakstīto publicēja avīzītē, un, 

man šķiet, ka novada ziņās arī... tas man šķita ļoti jauki.  
Man patika „Baltā Ceļa” 10 gadu pasākums. Kad visi centās 
nopūst svecītes, kuras nu nemaz nebija pieveicamas... 
Šobrīd es studēju Socioloģiju Latvijas Universitātē. Ir 

interesanti, lai neteiktu vairāk.  
 
Mūsu mīļajam „Baltajam Ceļam” novēlu radošus redaktorus, 
atraktīvus korespondentus un smaidošu Vadītāju. Mūsu 
avīzītei augt un attīstīties. Varbūt kādam tas ir sākums spožai 
karjerai žurnālistikā… 
 
Redakcijas atbilde: Paldies! Patīkami, ka avīze ir tādā mīļā, 
nezūdošā statusā joprojām, kaut arī pagājis laiks. 
 
Una: Ārprāts! Jau 15? Šķiet, ka vēl pavisam nesen svinējām 
‘’Baltā ceļa’’ 10-to jubileju, kas bija skaists un sirsnīgs 
pasākums. Nē, nezināju gan. Sirsnīgi sveicu JŪS!!! 
Precīzi nemācēšu teikt, tas bija samērā īss, bet feins laiks. Es 
uzskatu, ka jebkura gūtā pieredze palīdz turpmāk dzīvē.  
Laikam jau diena, kad sāku darboties avīzē, notika pavisam 
nejauši. Tas man nebija plānots, bet kā saka – labās lietas 
notiek pēkšņi un spontāni. 
Šobrīd mācos par stila speciālisti ‘’imidža skolā-studijā 
UNASTYLE’’. Arī šī skola nebija plānota manā dzīves 
sarakstā, bet esmu ļoti priecīga, ka tā sanācis.  
‘’Kuģis ostā ir drošībā, bet ne tādēļ kuģis ir būvēts.’’ Es novēlu, 
lai katram izdodas uzbūvēt savu kuģi, saviem dzīves 
ceļojumiem. Lai tas aizved Jūs, kur sirds to vēlas visvairāk. Es 
novēlu, lai pat vislielākajās vētrās kuģis vienmēr ir drošībā. Lai 
Jums visiem izdodas piepildīt savus sapņus!  
 
Redakcijas atbilde: Paldies! Una, apsveicam Tevi ar dzejoļu 
krājuma iznākšanu! Brīnišķīgi, ka tas Tev izdevies! 
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Mūsu viesi – iepriekšējā redkolēģija  
 
          Elīna Grandāne 

  Intervija 

ar Kasparu Sēli 
 

 
1. Vai zināji, ka šogad " Baltajam Ceļam" aprit 15 
gadi? 

Jā, par to, ka ''Baltajam Ceļam'' aprit 15 gadi, 
zināju. Nesen arī skolotāja Avotiņa ar mani sazinājās 
un par šo notikumu atgādināja. 
 
2. Vai atceries, cik gadus piedalījies skolas avīzes 
izdošanā? Vai gūtā pieredze ir noderējusi arī 
turpmākajās gaitās? 

Ja atminos pareizi, tad skolas avīzes redkolēģijā 
nostrādāju kādus 5 gadus (no 2005. – 2010. gadam). 
Pārsvarā par avīzes datorsalicēju, bet kādu gadu vai 
divus arī par redaktoru. Protams, ka iegūtā pieredze 
man ir ļoti noderējusi, pat tik daudz, ka tagad strādāju 
par Jēkabpils novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma (jeb vienkārši - novada avīzītes) ''Ļaudis un 
Darbi'' redaktoru! Darbs skolas avīzē man sniedza 
vērtīgas pamatiemaņas darbam žurnālistikā. 
 
3. Kādas ir Tavas spilgtākās atmiņas darbojoties 
avīzē? 

Darbojoties skolas avīzē, labi atceros to burzmu 
un rosību, kas notika pēdējās dienās pirms avīzes 
izdošanas, jautro redaktoru sleju rakstīšanu un 
gandarījumu par avīzes veiksmīgu izdošanu. Kā 
spilgtāko momentu atceros ''Baltā Ceļa'' uzvaru skolu 
un augstskolu avīžu konkursā 5K, nominācijā 
''labākais lappuses dizains izmantojot foto stāstu''. Tā 
bija lieliska iespēja doties uz laikraksta ''Diena'' 
redakciju, iepazīt tās darbību, dažas dienas 
padarboties darba grupās un veidot reportāžas. Pats 
piedalījos video reportāžas veidošanā, un tā sanāca 
pietiekami laba, lai Dienas TV operators man ieteiktu 
mācīties par to sīkāk Tallinā. Tā arī 3 - 4 gadus vēlāk 
uzsāku mācības Baltijas filmu un mediju skolā. 
 
4. Ar ko Tu nodarbojies šobrīd? Ja beidzi kādu 
skolu, nosauc to. 

Pabeidzu mācības Tallinas Universitātes Baltijas 
filmu un mediju skolas filiālē, kā televīzijas režisors. 
Tagad strādāju Jēkabpils novada administrācijā par 
informācijas un sabiedrisko attiecību speciālistu. 
Visvairāk patīk darbs tieši pie avīzes veidošanas. 
 
5. Kāds ir Tavs novēlējums " Baltajam Ceļam" 15 
gadu jubilejā? 

''Baltajam Ceļam'' novēlu neizzust, tiekties pēc 
jaunām virsotnēm, censties ko sasniegt, varbūt 
mainīt, būt interesantiem, unikāliem un censties 
atspoguļot pēc iespējas vairāk, jo jūsu apkopotais 
paliks vēsturei uz mūžu. 
Redakcijas atbilde: Paldies! Priecājamies par to, ko 
esi sasniedzis un ka bieži esi pie mums skolā 
dažādos pasākumos! 

Intervijas veica Laura Ņikiforova, 11.klase 
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   Edīte Vētriņa                                     Lāsma Ņikiforova  
 
Edīte: Ja godīgi -  nezināju, ka avīzei aprit 15 gadi. Likās, ka 
vēl nesen palika 10 gadi, laiks skrien ļoti ātri ;) 
Es avīzē piedalījos ļoti mazu laiciņu – vienu gadu biju 
redaktore, taču man ļoti patika darboties avīzē, bija interesanti 
dalīties ar idejām, meklēt  un apkopot informāciju, un, kad 
avīze tika izdota, bija patīkami lasīt pašas  rakstus. Tajā laikā 
es guvu nelielu pieredzi, kuru gan neesmu izmantojusi, jo pēc 
vidusskolas aizgāju mācīties pilnīgi citu sfēru. 
Šobrīd es mācos Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas 
koledžā, kur apgūstu medmāsas profesiju. 
Lai ‘’Baltais Ceļš’’ turpina savas gaitas vēl daudzus gadus, 
priecējot tās veidotājus un lasītājus ;) 
 
Lāsma: Nebiju rēķinājusi avīzes gadus. 

Avīzē darbojos apmēram kādus 5 gadus. Darbs avīzē, 
manuprāt, varētu noderēt. 
Vislabāk man patika manas un Lienes slejas veidošana, kad 
biju redaktores vietniece...bija diezgan jautri kopumā.  Vispār 
atceros,  ka šad tad biju tā, kas sapurina pārējos... 
 Esmu mamma uz pilnu slodzi un lepojos...beidzu Zasā  
9.klasi un plānoju iet pēc gada tālāk mācīties. 
Novēlu - Jaunus radošus cilvēkus piesaista radoši darbi, esiet 
radoši! 
Dzintra Zālīte (kad darbojās avīzē), tagad – Dzintra Andžela 
Petrovska:   
Par 15 gadu jubileju nezināju. 
Kādu laiciņu biju, bet ne ilgi, jo beidzu vidusskolu un aizgāju! 
Gūtā pieredze ir šur tur noderējusi! 
Patika savstarpējā kolektīvā saliedētība un darboties 
vēlēšanās! 
Šobrīd strādāju lielveikalā Maxima XX, Līvānos! Pabeigti kursi 
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks! 
Veiksmi un izdošanos turpmākajā darbībā, saliedētu kolektīvu! 
Sanita Godļevska: 
Nē, nezināju, bet pārsteidz, ka jau 15 gadus Zasas 
vidusskolas audzēkņi ir piedalījušies šīs avīzes veidošanā. 
Manuprāt, tas nebija gads, bet gan mazāk. Nevarētu teikt, ka 
nav noderējusi, jo visa mana gūtā pieredze ir tikai bagātinājusi 
un pilnveidojusi mani. 
Atceros, ka veicu aptauju skolotājiem par Ziemassvētkiem, 
laikam, un nespēju pierakstīt un man diktēja.  
Šobrīd dzīvoju Norvēģijā un lielāko savas dzīves laiku slinkoju 
jeb atpūšos. Skolu neesmu pabeigusi, jo vēl mācos. 
Novēlu turēties uz līdzšinējā ceļa, jo ir jauki, ja skolai ir sava 
avīze, kur tiek apkopotas aktualitātes un ikvienam ir iespēja 
“paspīdēt” tajā.  
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Mūsu viesi – iepriekšējā redkolēģija  
 
            

 

      
         Ilga Sinkeviča             Eva Strika 
 
Ilga: Jā, zināju, ka „Baltajam Ceļam” paliek 15 gadi. 
Darbības laiks avīzē - tas bija apmēram pusgads, 
veidoju datorsalikumu avīzītei. Iegūto pieredzi gan 
diemžēl nav sanācis nekur pielietot. 
 Atmiņā palicis droši vien tas, cik grūti patiesībā ir to 
visu kopā salikt, lai visas lapas glīti aizpildītos un 
nekur nebūtu balto laukumu. Cik grūti ir atkal visu 
pārkārtot, ja rodas kādas izmaiņas. Bet tas audzināja 
pacietību, kas principā ir tikai noderīgi :) 
Šobrīd mācos Latvijas Universitātē, Datorikas 
fakultātē.  Pirms tam pabeidzu Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžu un vēl pirms tam, protams, Zasas vidusskolu.  
Laikam jau jānovēl tas, kas visvairāk vajadzīgs - lai 
saglabājas vidusskola, lai būtu vidusskolēni, kas šo 
avīzīti turpinātu taisīt. Protams, nešaubos, ka arī 
pamatskolā ir pietiekoši daudz talantīgu skolēnu, 
tomēr, manuprāt, bez vidusskolēniem nebūtu tas. Kā 
arī, lai radošā dzirksts turpina dzirkstīt ar vēl lielāku 
jaudu!  
Redakcijas piebilde: Paldies! Tava palīdzība avīzes 
salikšanā ļoti noderēja. Ilga, atceries, ka pamatskolas 
klasēs darbojies avīzes izdošanā un Tev patika 
sameklēt interesantus faktus, ko ievietojām. 
 
Eva: Patiesībā nezināju par jubileju. Šķiet, ka vēl 
nesen svinējām 10. jubileju. 
Ja nemaldos, strādāju apmēram 2 gadus. Protams, 
ka deva. Tagad māku labāk plānot savu laiku un 
rakstīt sacerējumus. 
Atceros, kad pārdevām avīzes un pie mums vienmēr 
skrēja zinātkāri skolēni, kuri cenšas atrast sevi avīzē. 
Tas bija moments, kad varēja just gandarījumu par 
padarīto darbu. Sapratu, ka mūsu darbs ir novērtēts!  
Šobrīd mācos Zasas vidusskolas 10.klasē 
Novēlu jums pastāvēt vēl daudzus gadus. Audziet, 
papildiniet sevi, strādājiet un turpiniet iepriecināt un 
informēt lasītājus!   

Intervijas veica Laura Ņikiforova, 11.klase 

 
No redkolēģijas dzīves… 

Biežāk uzdotais jautājums – kad iznāks avīze? 
Laiku pa laikam notiek tā: kur palika manas atbildes? 
Nekur datorā to nav…  
Saruna, rediģējot ( pārskatot un labojot)  tekstu:  - Tur 
ir kļūda. 
- Ai, gan jau nepamanīs. 
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Laura Ņikiforova          Kadrija Minkeviča 

Laura: „ Baltajā Ceļā ” darbojos jau septiņus gadus. Pirmajos 
gados es veidoju dažādus atjautības uzdevumus, mīklas un 
testus, bet tagad es rakstu dažādus rakstus. Man vislabāk 
skolas avīzē patīk, kad kādā no lappusēm var aplūkot 
pasākumu bildes. „ Baltais Ceļš ” 15 gadu laikā ir ļoti mainījies 
– gan sastāvs, gan avīzes izskats. Kā saka – gadi iet un viss 
mainās. Es novēlu ļoti labus panākumus arī nākamajos gados, 
kā arī, lai avīzē darbotos tikpat radoši skolēni, kā visus šos 
gadus!  
Kadrija: Avīzes izdošanā piedalos 5 gadus. Esmu rakstiņu 
autore. Patīk, ka varu pastāstīt arī citiem to, ko viņi nezina. 
Vislabāk avīzē patīk bilžu salikumi. Manuprāt, ir liela izaugsme 
manā darbā. Lai veiksmīgi turpmākie gadi un ir tikpat 
interesanti raksti! 
 

 

   
    Evija Korņejeva             Inese Korņejeva 

Evija: Skolas avīzes izdošanā es darbojos tikai 
pusotru gadu. Es esmu rakstiņu autore, man patīk 
uzrakstīt rakstus par notiekošo skolā. Pirmkārt, jau 
kolektīvs- saprotoši un izpalīdzīgi cilvēki, kā arī mani 
apmierina skolotāja, viņa vienmēr palīdz un saprot 
mūs! Es šajā skolā sāku mācīties jau 8.klasē. 
Pienāca diena, ka skolā pārdod skolas avīzīti, 
nopirku, izlasīju un sapratu, ka tas ir labi, ka ir kas 
tāds skolā. Ilgi notikumi paliek atmiņā un, ja vēl izlasu, 
piemēram, savu vārdu, tad vispār prieks. Es skolas 
avīzīti pazīstu tikai gandrīz 3 gadus un droši varu 
teikt, ka izaugsme ir, jo ar katru dienu avīzīte kļūst 
bagātāka ar rakstiņiem. Novēlu, lai avīzītē vienmēr ir 
ko rakstīt un lai to ir prieks lasīt katram! Lai skolēni tur 
ierauga savus vārdus. 
Inese: Es avīzē darbojos divus gadus. Es šajā avīzē 
rakstu dažādus rakstiņus, jo varu izstāstīt par 
interesantām lietām citiem. Man patīk uzrakstītā 
izklāsts, kad pastāsta visu smalki un interesanti. 
Es nepiedalos avīzē 15 gadus, bet šo divu gadu laikā 
neliels progress ir. Lai „ Baltais Ceļš ” pastāv vēl 15 
gadus un vairāk!  

 Airisa Ģeidāne 
Es avīzē darbojos trīs gadus. Es avīzē rakstu 
dažādus rakstus. Esmu piedāvājusi konkursu ar 
jautru attēlu. Man skolas avīzē patīk jautrā kompānija.  
Avīzei 15 gadu laikā ir palielinājusies popularitāte. 
Es avīzei novēlu turpināt būt tikpat populāriem!  
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Dagnija Avotiņa                 Laura Korņejeva 

Dagnija: Avīzē piedalos 3 gadus, no 5.klases. Es rakstu par 
skolas pasākumiem, patīk, ka varu ieteikt kādu bildi skolas 
avīzītei. Vislabāk patīk bildes. Domāju, ka ar gadiem ir vairāk 
pasākumu un vairāk bilžu, kā arī labi sasniegumi sportā un 
citos pulciņos. Novēlu ’’Baltajam Ceļam’’ vēl vairāk jaunu 
rakstu, bilžu, sasniegumus un daudz lasītāju. ; ) 
Laura: Es darbojos skolas avīzītē jau 3 gadus. Esmu rakstiņu 
autore, man šajā darbā patīk rakstīt interesantus un jaukus 
rakstus. Man vislabāk patīk skolas avīzītē bildes un daži 
interesanti skolas notikumi. Avīzes izdevumus vērtēju ļoti labi, 
jo ir ļoti interesanti stāstiņi un jaukas bildes. 
Es novēlu avīzītei, lai raksta tikpat jaukus rakstiņus kā tagad, 
lai pastāv šī avīzīte vēl ilgus, ilgus gadus    
 
 

 
 

 
 

Mums patīk strādāt avīzes redkolēģijā 
 

 
 

5.-7.kl.pasākums „Ceļojums pa Sēliju”. Vadīja 
10.klase. 
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   Sabīne Ozoliņa                    5.kl. meitenes Dita Soldatova, Lauma 

Valērija Ugrika, Ruta Kokina,  
Kitija Paula Minkeviča klases kolektīvā 

Sabīne: Avīzē darbojos otro gadu. Esmu rakstiņu autore. Man patīk, 
ka ir iespēja radoši izpausties. Man avīzē visvairāk patīk sveicieni un 
apsveikumi, pozitīvais. 
Novēlējums. Lūk, ko var panākt, ja grib un dara! Lai tā ap sevi vienmēr 
pievelk radošus un zināt gribošus cilvēkus! 
Dita: Avīzē darbojos 2 gadus. Es esmu rakstiņu autore. Avīzē patīk 
viss! Tā ir mana mīļākā avīze! Lai veicas turpmāk!;)  
Lauma: Man šis ir tikai otrais gads „ Baltajā Ceļā. ” Lai arī kāds 
rakstiņš man būtu jāraksta, es to daru ar prieku! Ja godīgi, man patīk 
itin viss. Tā kā šis ir otrais gads, īsti nevaru pateikt, kāda ir izaugsme. 
Lai „ Baltajam Ceļam ” būtu tikpat daudz lasītāju un rakstītāju, kā 
šobrīd!!! Daudz, laimes!  
Ruta: Es avīzē darbojos vienu gadu. Es esmu rakstiņu autore. Man 
patīk apkopot rakstus, aptaujas! Man vislabāk patīk rakstīt dzejoļus 
avīzei. Man skolas avīzē patīk interesantie rakstiņi. Es avīzei novēlu, 
lai būtu tikpat interesanti raksti! 
Kitija: Es avīzē darbojos 1 gadu. Es rakstu to, kas tobrīd vajadzīgs. 
Man šajā darbā patīk viss. Man vislabāk patīk bilžu sleja. Es viena 
gada garumā savu darbu vērtēju diezgan augstu. Es novēlu, lai 
„Baltajam Ceļam” ir tik daudz lasītāju, cik šobrīd! 

Atbildes pierakstīja Dita, Kitija, Ruta 
 
 

 
 

   Uz starpnovadu konkursu Salā 7.februārī 
izvirzīti visi 1.vietas ieguvēji (Raitis pārstāv 
Zasas kultūras namu). 

Iegūtās vietas starpnovadu konkursā: 
1.vieta: Tīna Meļņika, Roberts Rāviņš. 

2.vieta: Egija Martinova, Raitis Daudzvārds, 
Evelīna Jumīte, Kristīne Semjonova. 3.vieta: 
Uvis Aleksejevs, Megija Meļņika, Eva Strika, 
Laura Aišpure. 

Kadrija Minkeviča, 10.klase  
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Mums patīk strādāt avīzes redkolēģijā 
 

   26.martā ģenerālmēģinājumā un 1.martā 
Žetonu vakarā noskatījāmies 12.klases žetonu 
izrādi „Ansītis un Grietiņa”. 

 

 
12.klase, audzinātāja Zinta Nagle,  

Arvis, Eva pēc izrādes 
Svinīgajā daļā pēc žetonu saņemšanas 

 kopā ar direktori Olitu Spēku 

 

Skolas skatuves runas konkursa laureāti: 
3.vieta: Raivo Savičs (2.kl.), Viktorija Bankova, Lita Kokina, 

Ilgona Pudža (3.kl.), Ilgvars Verbickis (5.kl.), Evija Korņejeva 
(10.kl.) un Laura Ņikiforova (11.kl.) 

2.vieta: Niks Daniels Balodis (2.kl.), Baiba Briede (4.kl.), Liene 
Austruma, Laura Korņejeva (7.kl.), Airisa Ģeidāne (8.kl.) un 
Laura Briede (10.kl.) 

1.vieta: Uvis Aleksejevs, Egija Martinova, Tīna Meļņika (1.kl.), 
Raitis Daudzvārds (2.kl.), Roberts Rāviņš (3.kl.), Evelīna Jumīte, 
Megija Meļņika (5.kl.), Kristīne Semjonova, Eva Strika (10.kl.), 
Laura Aišpure (12.kl.). 
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06.02.2014. Uz volejbola sacensībām brauca zēni, kas dzimuši 

1996.gadā un jaunāki. Zēni godam ieguva 1.vietu un kausu mazo 
skolu grupā! Komanda: Erlands Jānis Cankalis, Sandis Gremze, 
Ansis Amols, Uģis Vasiļivs, Dāvis Mikus Matīss, Kristiāns Jānis 
Radiņš, Arnis Kozuliņš, Mareks Geižāns. Treneris – skolotājs 
Jānis Kokins.  

Strpnovadu volejbola sacensībās piedalījās vidusskolas meiteņu 
komanda – Eva Strika, Kristīne Semjonova, Evija Korņejeva, 
Kadrija Minkeviča, Jurita Groma, Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa, 
Ieva Kokina - un ieguva 5.vietu Aknīstes, JAK, JVĢ, Viesītes 
komandu konkurencē.  

20.02.2014. Uz volejbola sacensībām brauca meitenes, kas 
dzimušas 1999. - 2001.gadā. Meitenēm veicās ļoti labi - uzvarēja 
Jēkabpils 3.vidusskolas komandu, bet meitenes bija jaunākās! 
Komanda: Laura Korņejeva, Samanta Makovecka, Diāna Dadeika, 
Inese Korņejeva, Iveta Korņejeva, Dagnija Avotiņa, Liene 
Austruma. 

20.02.2014.Uz volejbola sacensībām brauca trīs komandas. Divas 
meiteņu un viena zēnu. Lielo meiteņu komandā piedalījās meitenes, 
kas dzimušas 1998. - 2000.gadam: Laura Korņejeva, Samanta 
Makovecka, Airisa Ģeidāne, Dagnija Avotiņa, Liene Austruma, 
Agija Godļevska, Dagnija Geidāne. 

 
Mazo meiteņu komandā spēlēja meitenes, kas dzimušas 

2001.gadā un jaunākas: Antra Rubene, Megija Meļņika, Elvīra 
Rudzāte, Inese Korņejeva, Iveta Korņejeva, Diāna Dadeika. 

Mazo zēnu komandā bija zēni, kas dzimuši 2001. - 2002.gadā: 
Raivo Aleksejevs, Raivis Vasiļivs, Alens Niks Ļapustins, Raivis 
Aišpurs, Ilgvars Verbickis, Kristers Zaikovskis, Dāvis Štālbergs. 

Abas meiteņu komandas ieguva godpilno 2.vietu, bet zēnu 
komanda 1.vietu. 

Paldies skolotājiem Ivetai Aišpurei un Jānim Kokinam! 
01.03.2014. Zasas sporta zālē lielie zēni  spēlēja volejbolu pret 

Viļaku un Liepāju. Viļaku zēni uzvarēja 3:1, bet zaudēja Liepājai 4:0! 
Inese Korņejeva, 6.klase 

 
 

 
 

 

Ēnu diena 
Šī gada 12.februārī mēs, 10.klase,  un  

11.klases Laura Ņikiforova piedalījāmies Ēnu 
dienā. Par to, kādas profesijas iepazinām un 
kādus cilvēkus šogad ēnojām, pastāstīsim katrs 
pats. 

Aldis Korņejevs:  - Es ēnoju 56 bataljona 
štāba zemessardzes vietnieku Jāni Miglānu, 
man patika apskatīties ieročus. Un nebija nekā 
tāda, kas man nepatiktu. Bija interesanti uzzināt 
par zemessardzi. 

Kadrija Minkeviča: - Es ēnoju galveno 
farmaceiti Daci Gaffi. Man patika tas, ka 
farmaceites savā kolektīvā viena par otru rūpējas 
un ir kā viens vesels. Šajā profesijā ir jāzina ļoti 
labi ķīmija. 

Evija Korņejeva: - Es ēnoju sporta 
pasākumu organizatoru Aivi Kokinu. Darbs ir 
interesants. Afišu taisīšana un braukāšana pa 
Jēkabpils novadu, lai pieliktu afišas, medaļu 
pasūtīšana, manuprāt, bija interesantākais. Kā 
arī man patīk tas, ka nav noteikts darba laiks un 
nav formu, bet vienmēr jābūt sasniedzamam. 
Man nepatiktu rakstu rakstīšana. Kopumā man šī 
diena bija izdevusies. Daudz ko uzzināju, 
sapratu. 

Laura Briede: - Es ēnoju Latvijas augu 
aizsardzības dienesta vecāko inspektori 
Jēkabpilī Līgu Lapiņu. Šīs dienas laikā 
iepazinos ar mana ēnojamā profesiju un 
galvenajiem pienākumiem, devāmies pārbaudē 
uz SIA DLL. Šī Ēnu diena deva iespēju ielūkoties 
šajā profesijā un saprast, vai ar šo profesiju es 
gribētu saistīt savu nākotni. 

Kristīne Semjonova: - Es ēnoju ginekoloģi 
Ritu Akermani. Diena izvērsās daudz 
interesantāka, nekā es gaidīju. Dienas laikā 
apstaigājām slimnīcu, apraudzījām jaunās 
māmiņas un viņu jaundzimušos. Man tika dota tā 
iespēja piedalīties un redzēt, kā piedzimst bērns. 
Pēc šīs dienas es sapratu vienu – es nevēlos 
kļūt par ginekoloģi. Es vēlos kļūt par vecmāti, 
kurai ir dota tā iespēja ievest mazo cilvēciņu 
lielajā pasaulē. 

Eva Strika: - Es ēnoju Jēkabpils novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu 
Kasparu Sēli. Šajā laikā iepazinos tuvāk ar viņa 
darba pienākumiem un tiku izvadāta pa 
pašvaldības ēku. Viens no tās dienas 
uzdevumiem, kuru piešķīra novada 
izpilddirektors, bija doties uz tipogrāfiju pēc 
jaunajām novada avīzēm. Pēc šīs dienas guvu 
priekšstatu par to, ko vēlētos studēt pēc 
vidusskolas. 

Laura Ņikiforova: - Es ēnoju pārdevēju 
Lauru Dilāni Vandānos. Likās interesanti, taču, 
iespējams, izvēlēšos citu profesiju. 

Paldies mūsu klases audzinātājai Maijai 
Lapiņai par atbalstu, organizējot Ēnu dienu! 

Evija Korņejeva, 10.klase 
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Sasniegumi sportā 
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Projektu nedēļa noslēdzās ar 10.klases vadīto 
Valentīndienas pasākumu. Skaisti un svinīgi skaitot mīlestības 
dzejoļus,10.klase iesāka šo pasākumu. Skatītāji drīz vien 
sagaidīja interesantāko daļu.  

Lai sāktos pasākums, bija vajadzīgi pāri. Kas piedalīsies 
pasākumā, bija zināms iepriekš, taču, kā pāri sadalīsies, 
neviens nezināja. Vadītāji aicināja zēnus doties meklēt 
meitenes pēc izlozētā numuriņa.  

Drīz vien mēs iepazinām pārus: Elvīra un Artis, Mareks 
un Jana, Ansis un Iveta, Alvis un Kitija, Raivo un Evelīna, 
Arvis un Lauma, Signe un Vadims, Monika un Kārlis, 
Laura un Raivis, Liene un Niks, Samanta un Ilgvars, Zita 
un Kristiāns, Dagnija un Deniss, kā arī vadītāji Eva un 
Aldis. 

Pasākumu vērtēja žūrija: Kaspars Sēlis, Ieva Kokina, 
Jānis Daudzvārds, Laura Aišpure.  

 

Pārbaudījums „Imitē filmu!” izdevās interesants. 
Pāriem bija jānotēlo epizodes no aprakstītajiem 
dažādu filmu fragmentiem: no „Titānika”, kad Džeks 
neļauj Rozai lēkt okeānā; no „Ugunsgrēka”, kad 
Leons ierauga Elizabeti bez dzīvības pazīmēm u.c. 

 
Beidzamais uzdevums – „Iepazīšanās stāsts”. 

Vajadzēja izdomāt, kā pāris iepazinās – vai caur 
īsziņām, vai lasot ābolus. Kad un kur? Rudenī vai 
parkā… 

Noslēgumā žūrija piešķīra katram pārim atbilstošas 
nominācijas: Elvīra un Artis – „Kautrīgākais pāris”, 
Mareks un Jana – „Vīrs zem tupeles”, Ansis un 
Iveta – „Noslēpumainākais pāris”, Alvis un Kitija – 
„Klusākais pāris”, Raivo un Evelīna – 
„Kašķīgākais pāris”, Arvis un Lauma – 
„Nerātnākais pāris”, Signe un Vadims – 
„Gudrākais pāris”, Monika un Kārlis – „Mīlīgākais 
pāris”, Laura un Raivis – „Saskanīgākais pāris”, 
Liene un Niks – „Patstāvīgākais pāris”, Samanta 
un Ilgvars – „Jautrākais pāris”, Zita un Kristiāns – 
„Gudrākais pāris”, Dagnija un Deniss – 
„Smieklīgākais pāris”, Eva un Aldis –„Superīgākie 
vadītāji”. 

 
Pasākuma augstāko nomināciju - „Vislabākais 

pāris”- ieguva Zita un Kristiāns. 

 
10.klasei izdevās interesants un izklaidējošs 

pasākums. 
Inese un Iveta Korņejevas, 6.klase 
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Pirmais pārbaudījums - „Mīļie baloni’’. Katram pārim bija 
jāsaplēš balons, neizmantojot rokas un kājas. Skatītājiem 
likās ļoti jautrs pārbaudījums. 

 
Otrais pārbaudījums - „Vai tu nesajauktu savu 

meiteni ar viņas māti?” Meitenes stāvēja vienā rindā jauktā 
secībā, bet zēni pa vienam ar aizsietām acīm mēģināja ar 
taustes palīdzību noteikt, kura ir viņa meitene. Bija jautri, 
zēniem nemaz tik viegli negāja. 

 
Pirms trešā pārbaudījuma bija konkursiņš skatītājiem. 

Vadītāji uzdeva jautājumu, un tas, kurš pirmais pareizi 
atbildēja, saņēma konfekti. Jautājumi bija par filmu „Titāniks’’ 
un par filmu „Krēsla’’.  

Trešais pārbaudījums - „Šķēršļu pārvarēšana”. Šajā 
pārbaudījumā meitene teica norādījumus zēnam, kuram 
aizsietas acis. Zēnam bija jāpārvar šķēršļi, uzticoties meitenei. 

Izrādās, ka zēni prot labi sacerēt dzejoļus mīļotajai. Veicot 
uzdevumu „Dzeja caur plūmēm”, zēni ļoti dažādi centās 
sacerēt mīlestības dzejoli. Raivo pat izdevās spilgti nolasīt. 

 

14. februāris - Valentīndiena! 
 



 
 

Zasas vidusskolas avīzei - 15 2014. gada marts 

                      
1.vieta Evai Strikai            Deniss – aktīvākais jautājumu uzdevējs 

Skolas Publiskās runas konkurss notika 26.februārī. Tajā 
piedalījās12 skolēni no 8.-12.klasei. Izskanēja dažādi stāstījumi 
angļu, krievu un latviešu valodā par latviešu kultūru līdzās citu tautu 
kultūrai. 

Dalībnieki: angļu valodā stāstīja Sabīne Ozoliņa, Kristiāns Jānis 
Radiņš, Liene Minkeviča, Mārtiņš Vēveris, Eva Strika, Laura 
Ņikiforova, Santa Stradiņa. Krievu valodā stāstīja Signe Rusiņa, 
bet latviešu valodā – Uģis Vasiļivs, Sandis Gremze, Evija 
Korņejeva, Laura Aišpure. 

Konkursu interesantāku un krāsaināku spilgtināja 5., 6., 7.klases ar 
priekšnesumiem visās trīs valodās. Katra klase rādīja ludziņas. 
5.klase   par lielo rāceni, 6.klase -  „Vecīša cimdiņš” , 7.klase  par 
rausīti. 

10.martā Jēkabpilī starpnovadu Publiskās runas konkursā piedalījās 
Sabīne Ozoliņa, Kristiāns Jānis Radiņš, Eva Strika, Signe 
Rusiņa, Uģis Vasiļivs, Evija Korņejeva, Laura Aišpure.  

1.vietu ieguva Eva Strika. Apsveicam! 
Visi dalībnieki ieguva pieredzi un paplašināja savu redzesloku. 

Paldies skolotājām Baibai Gabranovai, Ivetai Dābolai, Zintai 
Naglei, Ivetai Kliģei, Ģertrūdei Avotiņai, kas palīdzēja sagatavoties 
konkursam! 

Evija Korņejeva, 10.klase 
    

 
 

 
 

  
2.klase ar krāsainiem Dzimtas kokiem 
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Publiskās runas konkurss 
 

 
2.kl. speciāli Pasaules sniega dienai 

 
2.- 4.kl.deju kolektīvu Sadancis 

 

Projektu nedēļas tēma – Sēlija (no10.02.līdz 14.02.) 

 
5., 6., 7.klase izstrādāja projektu „Ar mazbānīti pa Sēliju”, vienu 
dienu apceļodami vietas Sēlijā. 

 

Konkurss „Lasītprieks” 
Reklāmu par savu mīļāko grāmatu noformēja, 

aprakstīja un iesniedza vērtēšanai JVĢ Laura 
Korņejeva, Dagnija Avotiņa, Liene Austruma, 
Iveta Korņejeva, Inese Korņejeva, Lauma 
Valērija Ugrika, Kitija Paula Minkeviča, Megija 
Meļņika. Klases konkursā piedalījās arī Dita 
Soldatova, Antra Rubene, Deniss Bankovs, 
Daira Minkeviča. 

Noslēguma pasākumā 19.martā JGB ar 
stāstījumu par savu mīļāko grāmatu piedalīsies 
Laura Korņejeva, Dagnija Avotiņa, Iveta 
Korņejeva, Inese Korņejeva. 
 

 

 

Dāvinājumi skolai 
Grāmatu dāvināšanas akcijas 

„Draudzīgais aicinājums”  (nodibināja 
K.Ulmanis 1935.g.) laikā janvārī skolai tika 
uzdāvināta 181 grāmata. Paldies aktīvajiem 
dāvinātājiem: Timpu ģimenei, Alfrēdam 
Leitietim, J.Krūmiņam, L.Šnikerei, 
O.Spēkai, I.Kalniškānei, R.Daudzvārdam, 
J.Rancānam, R.Kokinai, I.Verbickim, 
D.Soldatovai! 
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Apsveicam janvāra, februāra, marta 

mēneša jubilārus! 
Lai katra diena Tev īsta, 
Un dari, jo tā Tu audz, 

Lai prieku Tu rodi draugos, 
Un vienmēr to pulka daudz. 

10 gadu jubilejā sveicam Katrīnu Ģeidāni! 

...................................................................... 
Priecājies par dzīvi, izbaudi to - 
uzvari un kļūdies, mīli un nīsti, 

iegūsti un zaudē! 
Tas ir Tavs laiks, kad Tu to vari, 

un tāpēc - uz priekšu - dari! 

15 gadu jubilejā sveicam Teiksmu Rubeni, 
Signi Rusiņu, Mareku Geižānu,  
Airisu Ģeidāni, Ēriku Šušarinu! 

........................................................................ 
Laimi, kas nebeidzas, 

Mirkļus, kas dara bagātāku, 
Darbu, kas spēcina, 

Uzvaru, kas iedvesmo, 
Veiksmi, kas nepamet! 

18 gadu jubilejā sveicam Armandu 
Aizpurieti, Lauru Aišpuri, Oskaru Osmani! 
........................................................................ 

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve - 
Tā skaista šodien, skaistāka vēl rīt: 

Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi 
Daudz skaistu vārdu tajā ierakstīt! 

60 gadu jubilejā sveicam sk. Zintu Nagli! 

........................................................................ 
Ej savu laimi nākotnei kalt 

Ar gara spēku, savu prātu un sirdi. 

Ej savu ikdienu spodrināt, ej 

Pret straumi, pret vētru un lietu, cīnoties ej. 

Esi stipra , mana cerība! 

Mosties, celies un nepadodies. (V.K.Līviņa) 

Armand! Oskar! 
Apsveicam Jūs 18 gadu jubilejā! 
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Bērnu žūrija 2013 
Janvāra beigās noslēdzās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

organizētā lasītprasmes projekta „Bērnu žūrija 2013” izlasīto grāmatu 
vērtēšana. 

No mūsu skolas šajā projektā piedalījās 39 lasītāji, par 
izlasītajām grāmatām aizpildīja elektroniskās anketas, balvā 
saņemdami speciālu „Bērnu žūrijas” pildspalvu. Katras vecuma 
grupas lasītājiem bija jāizlasa 6 grāmatas. Lūk, vērtējums! 

1.-2.kl.grupā lasīja 2.klases skolēni, 1.vieta – Artūram 
Markovskim, Jānim Rancānam, Jānim Zariņam; 2.vieta – 
Karolīnai Kuzmenko; 3.vieta – Kristai Rjabecei.  

3.-4.kl.grupā izvirzījās 3.klase. 1.vieta ar izcilību - Litai Kokinai 
(izlasītas 8 grāmatas), Elīnai Gironei (7 grāmatas), Ilgonai Pudžai  

( 7 grāmatas); 1.vieta – Viktorijai Bankovai, Santai Rugainei, 
Sandai Rugainei; 2.vieta – Mārcim Putnim. 4.klases skolēniem 
Edgaram Kuzmenko, Megijai Bankovai, Aigai Zvaniņai – 3.vieta. 

5.-7.kl.grupā 1.vieta 6.kl.skolniecēm Inesei Korņejevai, Ivetai 
Korņejevai, Elvīrai Rudzātei, 5.kl. skolniecei Rutai Kokinai; 2.vieta 
– 6.kl. skolēniem Ievai Austrumai, Vadimam Kuzmenko, 7.kl. 
skolniecēm Dagnijai Avotiņai, Laurai Korņejevai; 3.vieta – 5.kl. 
skolniecēm Antrai Rubenei, Evelīnai Jumītei, 6.kl.skolēniem Janai 
Kazanauskai, Diānai Dadeikai, Ērikam Aizupietim. 

8.-12.kl. grupā 2.vieta 8.kl.skolniekam Alvim Kazanauskim; 
3.vieta 8.kl. skolniecēm Zitai Zaičenkovai, Monikai Rudzātei, 
Signei Rusiņai, Airisai Ģeidānei, Santai Stradiņai, 11.kl. skolniecei 
Laurai Ņikiforovai. 

Vecāku žūrijas grupā piedalījās skolotājas Iveta Kliģe, Zinta 
Nagle, Skaidrīte Boļšaka, vecāku pārstāve Inga Jumīte. Viņas 
izlasīja visas 5 vecāku žūrijas grupai norādītas grāmatas un ieguva 
1.vietu. 

Rīgā Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu centrā 1.martā notika 
Lielie lasīšanas svētki. Pēc čaklas lasīšanas un grāmatu 
vērtēšanas tika noskaidrotas bērnu, jauniešu un vecāku visaugstāk 
novērtētās „Bērnu un jauniešu žūrijas 2013” grāmatas! No mūsu 
skolas bibliotēkas lasītājiem šajā pasākumā piedalījās Lita Kokina, 
Viktorija Bankova, Evelīna Jumīte un mamma Inga Jumīte. 

Grāmatas – uzvarētājas: 1. - 2. klašu grupā - „Kur ņemt vienu 
apkampienu?” Deivids Mellings. 1.vietu piešķīra 3 mūsu skolēni. 3. 
- 4. klašu grupā - „Pēteris un Anniņa”, Māris Rungulis. Mūsu skolēni 
1.vietu nepiešķīra. 5. - 7. klašu grupā – „Šausmu autobuss”, Pauls 
van Lons. 1.vietu piešķīra 3 mūsu skolēni. 8. - 12. klašu grupā – 
„Jelgava 94”, Jānis Joņevs. 1.vietu piešķīra 3 mūsu skolēni. 
Vecāku žūrija – „Pirms es krītu”, Lorena Olivera, no mūsu skolas 1 
balss. 

Skolas bibliotekāre Ģ.Avotiņa 
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