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Zasas vidusskolas avīze 

2012. gada aprīlis-maijs 

Aizvadīto mācību gadu vērtējot 

Kad rit mācību gada beidzamās dienas, ikvienu piepilda gandarījuma sajūta par 
paveikto, kā arī rodas pārdomas un atziņas 

 

Savās pārdomās ar mums dalās direktora vietniece audzināšanas darbā 
skolotāja Inese Kalniškāne: 

-Ir atkal ar tūkstoš darbiem aizskrējis viens mācību gads. Esam daudz 
izdarījuši, bet arī šo to neizdarījuši. Gada sākumā likās ļoti cerīga jaunā skolēnu 
pašpārvalde, taču līdz gada beigām aktivitāte nepazuda vienīgi Jānim 
Daudzvārdam. Nez kā būtu, ja visi pašpārvaldes dalībnieki būtu tik aktīvi kā 

Jānis, mēs noteikti būtu apgāzuši daudz lielākus kalnus. Visiem, protams, paldies 
par darbu! Īpaši klašu kolektīviem un audzinātājiem par interesantajiem 
pasākumiem! 

Atpūtīsimies, sakrāsim spēkus, jaunas, jaukas idejas! Lai jauka un 
darbīga vasara! Līdz rudenim! 

        

 

 

Skolotāja Velta Ziemele par 

kora sasniegumiem (koru skatē 
3. pakāpes diploms): 

-Paldies tiešām bērniem – ļoti 
centās un arī izdevās. Lai būtu 
labāki rezultāti, jādzied korī 
tiem, kurus skolotājs aicina, jo 
dziedāt korī var tikai tie, kuriem 
pareizi skan balss (tie būtu 
apmēram 45 skolēni); 

jābūt visos mēģinājumos, jo 
savādāk tādam darbam nav 
īpašas jēgas; 

jānāk uz kora stundu ar domu – 
es nāku pamatīgi strādāt, nevis 
izklaidēties vai nodarboties ar 
citām lietām. 

 

Spilgtākie šī mēneša notikumi – 18. maijā izskanēja zvans uz pēdējo 
mācību stundu 9. klasei un 12. klasei, kad laiks, tik saulains un silts, ļāva 

apsveikt savus skolas biedrus pirms noslēdzošajiem pārbaudījumiem – 
ieskaitēm un eksāmeniem. Daudzi skolēni un skolotāji saņēma novada 
pārstāvju balvas par sasniegumiem olimpiādēs. Šo dienu piepildīja Atskaites 
koncerts ar bagātīgo deju un dziesmu programmu, ar 2. - 4. kl. ludziņu par 
Nerātno zirnīti, ko palīdzēja apgūt skolotājas Skaidrīte un Ingūna. Varējām 
klausīties skolotājas Veltas Ziemeles daudzu dziesmu pirmatskaņojumus, 

piemēram, „Dejo, taurenīt!”, „Pavasara pieskāriens” (pašas skolotājas vārdi un 
mūzika) un vēl piecas dziesmas. 

Koncerta noslēguma daļā 12. klases un pirmsskolas dejotāji patīkami 
iepriecināja ar deju „Būšu liels”, kurā draudzīgi dejoja paši lielākie un paši 
mazākie. Dejas horeogrāfe  skolotāja Daiga Ģeidāne.  

Skaistas melodijas sniedza ģitāristu ansamblis: Ieva Ģeidāne, Sabīne 
Ozoliņa, Laura Aišpure. Klausījāmies Aigas Martinovas un Anetes Beātes 
Puķītes klavierspēles. 

Ar sajūsmu klausījāmies māsu Lauras, Ineses, Ivetas un Evijas 
Korņejevu skanīgajās balsīs. 

Izveicīgie un prasmīgie 3. - 4. kl., 5.- 8.kl., vidusskolas dejotāji, deju 
skates 1. vietu ieguvēji, 26. maijā piedalījās Ventspilī deju festivālā „Latvju 
bērni danci veda” . 
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Redaktoru  
sleja 

 

Sveicināti, lasītāji! 

Ar pavasara smaržām un 

krāšņumu ir 

pagājis Pēdējais zvans 9. un 12. 

klasei un iznācis arī avīzes šī mācību 

gada noslēguma numurs. Šajā 

avīzē mēs varam ieskatīties gan 

uz jaunākajiem, gan uz gada 

spilgtākajiem notikumiem, kas 

skolas dzīvi ir padarījuši 

ne tikai lepnāku, bet, manuprāt, 

arī interesantāku. Gan 

9. klase, gan 12. klase savus 

aktīvos pienākumus ir godam 

veikuši. 9. klase rīkoja atvērto 

durvju dienu, bet 12. klase rādīja 

Žetonu lugu. Un ļoti lielu iespaidu 
šogad ir atstājusi 

11. klase ar Pēdējā zvana 
priekšnesumu. Malači! 

Novēlu veiksmi 9. klasei un 12. klasei 

eksāmenos, bet visām citām klasēm 
priecīgu un 

krāšņu vasaru! 

BC galvenā redaktore 
Liene Minkeviča, 10. klase 

 

Vasara, vasara nāc! 

Saule, upe un brīvība. 

Grāmatu kalnus gāzīsim, 

Mācību mokas izbeigsim. 

Vasaru baudīsim, 

Rudeni gaidīsim. 

Vasara, vasara nāc! 

Skolēnu balsis skaļi sauc, 

Maija beigas sagaidot. 

Vēlu jums visiem jauku un patīkamu 
vasaru! 

BC redaktores vietniece 

Lāsma Ņikiforova, 10. klase 

 

Dejotāju sasniegumi 

 

Šis gads dejotājiem bija bagāts ar dažādiem koncertiem, skatēm 
un festivāliem. 

Skatē piedalījās 1. - 2.kl., 3. - 4.kl., 5. - 8.kl. un vidusskolas 
dejotāji, visas grupas ieguva 1. pakāpes diplomu. 

Visiem bija liels prieks un gandarījums par padarīto darbu. Man 
kā skolotājai bija dubultprieks, ka 9. - 12.kl. dejotāji arī otrajā skatē 
ieguva 1. pakāpes diplomu, viņi gatavojas 2013. gada Dziesmu un 
deju svētkiem Rīgā „Tēvu laipas”. 

 

Par centīgo dancošanu bijām pelnījuši braucienu uz Ventspili, 
kur piedalījāmies festivālā „Latvju bērni danci veda”. Jaukas un 
interesantiem piedzīvojumiem bagātas bija šīs dienas Ventspilī. 

Mūsu skolas mazākie dejotāji 5 - 6 gadīgie un 1. - 2. kl. 3. 
jūnijā brauks uz Rēzekni, kur piedalīsies festivālā „Dzigucs”. 

Milzīgs paldies visiem dejotājiem par brīnišķīgo dejošanu! Es 
lepojos ar jums no visas sirds! Liels paldies visiem, kas palīdzēja 
dejotājiem būt skaistiem un labi justies, būt vislabākajā kārtībā! 

Deju kolektīvu vadītāja skolotāja Daiga Ģeidāne 
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Mēs bijām laba komanda, vai ne? 

 

Izskanējis zvans 62.izlaiduma klasei uz pēdējo 
mācību stundu Zasas vidusskolā, rit eksāmenu 
laiks, notiek dažādi kultūras pasākumi novadā un 
ārpus tā, drīz afiša aicinās ierasties viesus 16.jūnija 
vakarā 12.klases izlaidumā. Tik gaidīts brīdis, tik 
priecīgs un skumjš. Līdz ar ziedu smaržu aizvērsies 
arī skolas durvis, bet tur, laukā, gaida pieaugušu 
cilvēku atbildības smagums. Pašiem jāplāno savs 
laiks, jāizdara desmitiem izvēļu katru dienu, jātiek 
galā ar neziņu, bailēm, negribēšanu. Cik viegli 
kļūdīties izvēlēs, cik rūgti var vilties! Un nebūs 
neviena, ko vainot, kam prasīt atbildību par sāpīgo 
punu pierē. 

Te nu jūs esat: Ieva, Kristīne, abi Jāņi, 
Krišjānis, Māris un Uldis. Izauguši, skaisti, radoši, 

varoši, domājoši; katrs ar savām labajām un ne tik 
labajām rakstura īpašībām. Cieņu izpelnījušies ar 
nopietnu attieksmi pret mācībām, ar vēlēšanos 
zināt, saprast, pielietot zināšanas praksē; ar lielu 
interesi iepazīt pasauli, izprast cilvēkus, mācīties 
komunicēt ar visiem. 

Arī viss, ko darījāt ārpus stundām, veidoja jūsu 
personību iezīmes. Lielu pašdisciplīnu, gribasspēku 
un arī fizisku izturību trenēja deju kolektīvs, 
piedalīšanās sporta sacensībās, treniņi. Redzesloku 
un izpratni par pasauli, saskarsmes prasmes 
paplašinājāt ekskursijās tuvākos un tālākos 
maršrutos. Dažiem izdevās pārbaudīt savu izturību, 
vasarās pašiem pelnot līdzekļus izglītībai. Visi kopā 
esam apskatījuši Latviju, Lietuvu un Igauniju, bet 
pāris cilvēkiem bijusi iespēja pabūt Bulgārijā, 
Norvēģijā, Anglijā, Somijā, pat pastrādāt un 
nopelnīt.  

Ir prieks par patriotisma jūtām gan pret 
novadu, gan pret Latviju. 

Jums nav sveši dažādi mākslas veidi: gan 
zīmēšana un gleznošana, meitenēm floristika, gan 
ģitāras spēle un klavierspēle, arī dziesmas nav 
kabatā jāmeklē. 

Daļai no jums nav sveša tehnika, jo tiesības 
jau kabatā. Bet mācību procesā jau sen palīdz IT 
jeb dators. 

Es priecājos, ka ikviens no 12.klases 
jauniešiem ir gan fiziskā, gan garīgā darba 
prasmīgs darītājs. Mazliet grūtāk nākas apgūt 
saskarsmes prasmes, taču tās jau visu mūžu 
jāmācās. 

Jums katram ir savi mērķi, ko gribat sasniegt, 
taču bažas rada iespējas un valsts pieprasījuma 
trūkums, arī mūžsenās reformas izglītības sistēmā. 

Tomēr gribu novēlēt visiem trīs lietas: 

1. lai izdodas ģimene, ko jūs veidosiet, jo tā ir 
vienīgā stabilā vērtība, kuras dēļ vērts dzīvot; 

2. lai pietiek saprāta nesabojāt veselību, 
pakļaujoties dažādiem vilinājumiem; 

3. kad būsiet apceļojuši Eiropu ( un ne tikai 
Eiropu), atgriezieties Latvijā, jo te ir jūsu mājas, 
te jūs esat vajadzīgi un būsiet vajadzīgi. 
Lai izdodas! 

Jūsu „brigadieris” – skolotāja Inta 
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In the middle of the jungle there once lived a beautiful, little, green fairy. She was as small as a 
thumb and very hard to notice because her surroundings matched her own colours. She was too 
quiet to be heard. Her steps were very light; it didn’t match the heavy rain that poured down from 
the sky every now and then, because it was so gloomy and depressing. The little fairy was very 
positive and it seemed that she was sparkling in all of the brightest colours.  

One day she was making her way from her little leaf house to get some water from a nearby 
spring, she noticed something unusual. It was a colourful being that she hadn’t seen before. She 
carefully approached it, and, as she was bending down to touch it, she jumped back. The creature 
moved raising its wings up and putting them together. “Is it hiding its own colours?” the little fairy 
thought …  

                                                                                                    Sabīne 

 

When I first met you. It was one hell of a day. The sun had just bounced up in the sky, and you appeared 
on the horizon as well. It was a mystery for me. It was neither the sun, nor the birds that moved my soul. It 
was you!  
But who are you? Well, that’s what I wanted to find out as well. So I approached  
you and your shady silhouette became clearer and clearer. Your body was 
 illuminated by the sun, and it created a certain halo around you. I saw your nice, 
 elegant curves bathing in the rays of sunlight. We had almost met with each other  
when suddenly you crashed into the bridge!  
Silence …  
Exactly after 10.7 seconds I started to realise what had happened. Obviously, my brand new car just got 
crashed by some maroon. It was right there, on the bridge of a river, a hundred feet away from my house, 
almost delivered! … 

                                                                                             Kaspars 

 

Somewhere, under the rainbow 

The man was standing with a ball 

In the other hand 

The umbrella was standing. 

And then he says, 

„Oh, rain, rain, 

Please, go to Spain!” 

The road was slippery 

And the rain was happy 

But the man … 

Still alone with his hand … 

Was standing in the rain 

That was going to Spain. 

                           Ieva 

 

Iet vīrs lēni pa ielu 

Un rokā tas nes svešu vielu. 

Tam lietussargs un avīze 

Un pilsēta mīļākā – Parīze. 

Iet vecais vīrs pa trotuāru 

Un vēro sievieti ar skatienu kāru. 

Vīrs pieiet klāt un apsveicinās, 

Bet ļaunā dāma tik atsveicinās. 

Drīz saule aiz mākoņiem aust 

Un papēži pa trotuāru klaudz 

Vīrs dosies droši vien uz mājām savām,  

Bet dzīvo viņš pie pelēm – alā.  

                                       Jānis 

 

 

 

Nu jau visi skolā zina, ka mūsu skolas jaunieši ir 
iesaistījušies starptautiskā projektā. Tas ir Eiropas 
Savienības programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas apakšprogrammas projekts „Once upon a 
Time. Exploring Cultural Heritage through Creative 
Writing” (Reiz, senos laikos. Kultūras mantojuma izpēte 
caur radošo rakstīšanu). Projektā šogad darbojas 
Norvēģija, Īrija, Spānija un Latvija.  

Jauniešu grupā, kas nolēmuši attīstīt savas 
radošās prasmes, pilnveidot dzimtās valodas un angļu 
valodas zināšanas un prasmes, iepazīt mūsu kultūras 
mantojumu: pasakas, teikas, tajā skaitā arī Jēkabpils 
novada un Zasas apkārtnes teikas, izpaust savas 
radošās spējas, veidot radošos darbus par dažādām 
tēmām gan dzimtajā, gan angļu valodā un analizēt 
savus un citu jauniešu radītos darbus, darbojas 
10. klases skolnieces Laura un Sabīne, 11. klases 
skolēni Dagnija un Jānis, 12. klases skolniece Ieva un 

divi jaunieši, kas pavisam nesen beiguši mūsu skolu –  

 

 

Una un Kaspars. Jauniešu grupu pieskata un „liek” 
rakstīt sk. Daiga un sk. Baiba. Mēs sanākam kopā 

reizi nedēļā – parasti pirmdienu pēcpusdienās, lai, 
izmantojot dažādas idejas un uzvedinošas norādes, 
radītu dažādu žanru literārus darbus. Lūk, dažas no 
tēmām un izmantotajām norādēm, kas palīdzējušas 
mums veidot savus radošos darbus: radošā 
rakstīšana, izmantojot dotos vārdus; par kaut ko 
atrastu vai pazudušu; izmantojot vienzilbes vārdus; 
turpinot iesāktu tekstu; par noteiktu tēmu; rakstīšana 
pasakas žanra ietvaros; rakstīšana dzejas žanrā; 
izmantojot attēlus; izmantojot mūzikas ierakstu; dialogu 
veidošana no atšķirīgu tēlu viedokļa u.c. Darbi top gan 
prozas, gan dzejas žanrā un gan mūsu dzimtajā 
valodā, gan angliski, jo tā būs mūsu darba un saziņas 
valoda vasaras aktivitātēs Averojā, Norvēģijā.  

Ieskatam fragmenti no mūsu veidotajiem 
radošajiem darbiem: 
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Mūsu skolas jaunieši gatavojas starptautiskās jauniešu apmaiņas programmas aktivitātēm 

vasarā 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķiet, ka Dagnijas rakstītais lielā mērā atklāj iemeslus, 
kāpēc jaunieši labprāt iesaistās šādā projektā: viņiem 
negribas palikt uz vietas, bet gribas doties tālāk pretī tam 
nezināmajam, vēl neatklātajam, nepieredzētajam un 
neizjustajam. Un viņi nekādā gadījumā nepadosies pirmo 

ceļā sastapto grūtību 
priekšā, - par to nu es 
esmu pārliecināta! 
Jaunieši paši atzīst, 
ka, piedaloties šajā 
projektā, viņiem būs 
iespēja iegūt jaunu 
pieredzi, kontaktēties 
ar citu valstu 
jauniešiem, pilnveidot 
savas svešvalodu 
zināšanas un 
prasmes, kā arī 
iepazīt citas valstis un 
to kultūru.  

Laikā no 19. līdz 
22. martam Averojā, 
Norvēģijā, notika 

projekta vasaras aktivitāšu plānošanas sanāksme 
dalībvalstu projekta koordinatoriem, kurā bija aicināti 
piedalīties arī pa vienam jaunietim no katras valsts. Latviju 
tajā pārstāvēja 12. klases skolniece Ieva un skolotāja 
Baiba.  

Par spīti nogurdinošajam lidojumam (ar diviem 
reisiem uz Oslo un Kristiansundu, jo citādi nokļūt Averojā 
nav iespējams) un nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, mēs 
ieradāmies Norvēģijā apņēmības pilnas visu iepazīt, izpētīt 
un pārvest mājās informāciju un daudz pozitīvu iespaidu. 
Lidostā mūs sagaidīja norvēģu grupas vadītāja Merete un 
jaunā Averojas komūnas projektu koordinatora Tronda 
Onarheima sieva Sanita (starp citu, no Jēkabpils!), un šī 
sagaidīšana izvērtās ļoti sirsnīga, it kā mēs būtu pazīstami 
jau sen un ne tikai ar elektronisko vēstuļu starpniecību. 

Sirsnības un viesmīlības sajūta mūs nepameta visu 
viesošanās laiku, un mēs pārliecinājāmies, ka tā nav tikai 
maska, kas domāta ciemiņiem, bet tāda patiešām ir 

 norvēģu cilvēku daba. Tikpat sirsnīgi, gluži kā ar 
seniem draugiem, mēs iepazināmies ar pašu Trondu, 
atraktīvajām un enerģiskajām īrietēm Melisu un 
Alisoni un neatkārtojamo spāni Aminu. Divas 
nākamās dienas pagāja spraigā darbā, izplānojot 
jauniešiem paredzētās vasaras aktivitātes un pašiem 
iepazīstoties ar vietām, kur jaunieši pabūs vasarā, 
izrunājot visas ieceres un iespējamās problēmas, 
diskutējot par optimālākajiem aktivitāšu veidiem, kas 
šķistu pievilcīgi arī jauniešiem. Un tam visam pa vidu 
– brīnišķīgā Norvēģijas daba, ko šoreiz gan mazliet 
sabojāja pastāvīgi apmākušās debesis, spēcīgais vējš 
un gandrīz nekad nerimstošais lietus. Mēs 
mitinājāmies tajā pašā kempingā/viesu namā, kurā 
vasarā mitināsies visu dalībvalstu jaunieši. Šķiet, ka 
visilgāk mums ar Ievu atmiņā paliks lieliskais (un 
pilnais) ledusskapis, kurā varēja ieiet un izvēlēties 
ēdamo! Pēc divarpus dienu intensīva darba, kas mijās 
ar radošām aktivitātēm Averojas skolā un bibliotēkā 
un atpūtu, mēs varējām doties mājās ar labi padarīta 

darba sajūtu un apziņu, ka līdz šim savās projekta 
grupas nodarbībās esam darbojušies pareizi un 
varam būt līdzvērtīgi projekta partneri gan radošajās 
izpausmēs, gan savā prasmē izmantot angļu valodu 
saziņai.  
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Tas notika sen. Mazā ciematiņā dzīvoja meitene, kura sapņoja par to, ka kādreiz izaugs liela un 
apceļos pasauli. Viņa šķita kautrīga un klusa, bet patiesībā viņa iekšēji bija ļoti bagāta, skaista un 
patiesa. Viņas vecāki nebija tie bagātākie cilvēki, viņa dzīvoja mazā būdiņā meža malā. Bet viņas 
ģimene viņu mīlēja, tāpēc meitene bija laimīga. Tomēr ciematiņš, kurā viņa dzīvoja, viņai likās mazs 
un pelēks; meitene vēlējās redzēt ko jaunu, satikt jaunus cilvēkus, piedzīvot vēl nebijušas emocijas. 
Pagāja pāris gadi. Nu meitene bija jau liela un skaista. Un viņa izlēma piepildīt savu bērnības sapni. 
Viņa devās prom.  

Bija grūti šķirties no bērnības, no cilvēkiem, kas bija kopā ar viņu visu šo laiku, tomēr viņa bija stipra 
un aizgāja. Pagājusi kādu gabaliņu no mājām, meitene vēl pēdējo reizi apstājās un paskatījās 
atpakaļ un pasmaidīja, jo zināja, ka jebkurā brīdī varēs atgriezties mājās, ka šeit viņa vienmēr būs 
gaidīta …  

                                Laura  

 Laiks skrien tik sasodīti ātri, bet es skrienu tam līdzi. Ikdiena ar visu savu steigu paiet nemanot.  
Tāpēc dažreiz vakaros gribas iziet ārā, ielikt ausīs austiņas un skriet mūzikas ritmā. Uz priekšu,  
tālāk, prom no ikdienas un problēmām. Redzēt, kā vakars lēnām pāriet naktī līdz ar skrējienu un  
domām. Domas atslēdzas, paliek mūzika, elpa un sirdspuksti. Nepastāv „es nevaru” vai „negribu”,  
ir tikai temps, kas liek doties uz priekšu un aizmirst pagātni un dažreiz arī sevi.  

Vai ar dzīvi nav tāpat? Tu vienmēr skrien. Citreiz, lai panāktu kādu, aizbēgtu no 
 kaut kā, bieži no problēmām. Negribas palikt uz vietas, gribas doties tālāk. Pretī tam, kas tevi sagaida, vienalga, 
labs vai slikts, bet jauns, nepieredzēts un neizjusts.  

Galvenais ir nepazaudēt savu tempu, neskatīties atpakaļ un nekad nepadoties. Pat tad, ja liekas, ka netiksi pāri 
priekšā esošajam šķērslim, nepadodies, un tu būsi pārsteigts par to, uz ko tu esi spējīgs.  

                                                                               Dagnija  

 



„Pirmajā dienā mēs mazliet iepazināmies ar 
Averojas dabu un kultūru. Apmeklējām Kvernes 
muzeju un baznīcas un Rangoiju, kur vasarā, 
iespējams, viesosimies, lai visi varētu ne tikai iegūt 
mazliet zināšanas par Norvēģijas dabu un kultūru, 
bet arī rast iedvesmu radošai rakstīšanai. Vakarā 
satikāmies un spriedām par plāniem, ko darīsim 
vasarā. Nākamajā dienā devāmies uz Averojas 
skolu, kur satikām Norvēģijas radošās rakstīšanas 
grupu, un kopā ar viņiem piedalījāmies radošās 
rakstīšanas nodarbībā. Pavadījām tur ilgu laiku un, 
manuprāt, izdarījām diezgan daudz. Pēc nelielas 
pauzes – lietaina un vējaina brauciena pa Atlantijas 
okeāna ceļu un salas apmeklējuma – devāmies uz 
Averojas bibliotēku, kur satikām vasaras radošo 
grupu. Arī bibliotēkā mums notika radošās 
rakstīšanas nodarbība, bet pēc tam atkal 
diskutējām par vasaras aktivitāšu plānu.  

Manuprāt, šis projekts mums ir ļoti nozīmīgs ne 
tikai tāpēc, lai vēl dziļāk iepazītu savas valsts 

 kultūru, bet arī lai 
attīstītu savas angļu 
valodas zināšanas. 
Rakstīšana arī palīdz 
izpaust savas emocijas 
uz papīra, tādejādi 
palīdzot cilvēkam 
atbrīvoties no 
negatīvām emocijām, 
tās atstājot uz papīra, 
nevis ar vārdiem vai 
darbiem nodarot kādam 
pāri. Svarīgi ir arī izkopt 
valodu, izmantojot 
dažādas radošās 
rakstīšanas metodes. 
Manuprāt, svarīgi ir 
dibināt arī jaunus kontaktus ar ārvalstīm, un, kas zina, 
varbūt tie noderēs ne tikai mums pašiem, bet arī Latvijai.”     

  
Projekta dalībnieku kopīgās aktivitātes notiks no 2012. gada 25. jūnija līdz 2. jūlijam Averojā, Norvēģijā. No 

katras dalībvalsts piedalīsies 7 jaunieši un 2 pieaugušie. Līdz ar neiztrūkstošajām radošās rakstīšanas nodarbībām 
dažādās formās, kas ir mūsu projekta galvenais uzdevums, jauniešiem būs iespēja iepazīt vietējo vēsturi un 
kultūru, apmeklējot brīvdabas muzeju, seno stāvbaļķu baznīcu, alu un vikingu apbedījumu vietas; braukt ar vikingu 
laivu, sportot gan uz zemes, gan ūdenī, arī kāpt kalnos; pašiem piedalīties filmas tapšanā; prezentēt pašiem sevi, 
savu valsti un tās literāro un kultūras mantojumu, kā arī, protams, iegūt daudz jaunu draugu.  

Atgriezušies no Averojas, noteikti pastāstīsim par vasaras iespaidiem un sasniegtajiem rezultātiem projektā 
un, iespējams, savus veidotos radošos darbus (gan Latvijā tapušos, gan vasarā radītos) apkoposim kopīgā 
krājumā.  

Skolotāja Baiba Gabranova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sasniegumi sportā 

Peldēšanas sacensībās mazo un lielo skolu grupā 
Kasparam Iesalniekam 3.vieta. 

Dambrete mazo skolu grupā ( 1999.g.dz. un jaunāki). 
Marekam Geižānam, Alvim Kazanavskim, Signei 
Rusiņai 3.vieta.  

Galda tenisā lielo un mazo skolu grupā mūsu skolas 
komandai 5.vieta.  

24.04. Jēkabpils „Veselības takā” notika Pavasara 
kross lielo un mazo skolu grupām. Mazo skolu grupā 
1996.-2001. g. dz. kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu.  
Komandā startēja: Evija Korņejeva, Laura Ņikiforova, 
Kaspars Geidāns, Sandis Gremze, Ģirts Rancāns, 
Mareks Geižāns, Ēriks Šušarins, Kaspars Iesalnieks, 
Raivis Vasiļivs, Megija Meļņika, Baiba Briede, Ansis 
Amols, Raivo Aleksejevs, Raivis Aišpurs, Diāna 

 Dadeika, Agija Godļevska, Liene Austruma, 
Inese Korņejeva. 
Diāna Dadeika sasniedza labāko rezultātu starp 
visām skolām un izcīnīja sudraba medaļu. 
Vidusskolas grupā 1992.-95.g.dz. izcīnīja 
3.vietu, nedaudz atpaliekot no JVĢ un 

3.vidusskolas sportistiem. 
Komandā startēja: Kristīne Bite, kas 

sasniedza labu rezultātu 1500 m 
distancē un izcīnīja bronzas 
medaļu, Valērija Jākobsone, 
Krišjānis Krūkliņš, Mārtiņš 
Leitietis, Jānis Daudzvārds, 
Jānis Vēveris. 
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Sasniegumi konkursos  

Novadu un Jēkabpils pilsētas 
skolu 9. - 12. klašu Publiskās 
runas konkursā 
piedalījās Eva Strika (8. kl.), 
Krišjānis Valters (12. kl.). Aiga 
Martinova (8. kl.) ieguva atzinību, 
Sabīne Ozoliņa (10. kl.) ieguva 3. 

vietu, Dagnija Krukovska (11. kl.) ieguva 3. vietu, 
Mārtiņš Leitietis (11. kl.) ieguva 2. vietu un piedalījās 
valsts konkursā. Paldies skolotājām Zintai Naglei, 
Intai Sviķkalnei, Baibai Gabranovai, Ivetai Dābolai! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu Zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos piedalījās Jānis 
Daudzvārds (11. kl.). Zemgales reģiona SZPD 
konferencē Jelgavā viņš izcīnīja 2. vietu. Rīgā Latvijas 
36. Skolēnu zinātniskajā konferencē ieguva 3. vietu. 
Paldies skolotājai Baibai Gabranovai! 

Skatuves runas konkursā Jēkabpilī piedalījās un 
saņēma pateicības: Baiba Briede (2. kl.), Linda Līce 
(4. kl.), Inese Korņejeva (4. kl.). 1. pakāpes diplomus 
saņēma Megija Meļņika (3. kl.) un Jānis Daudzvārds 
(11. kl.). Paldies skolotājām Līgai Tabunovai, Daigai 
Ģeidānei, Zasas kultūras nama režisoram Ināram 
Baltmanim!  

Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 2. - 5. kl. 
ansamblis ieguva 2. pakāpes diplomu. 
Māsas Inese, Iveta, Laura, Evija Korņejevas ieguva 
3. pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Veltai 
Ziemelei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 5. - 7.kl. literārajā 
pasākumā „Lasītprieks” piedalījās un saņēma 
uzslavas 5. kl. skolnieces Liene Austruma, Dagnija 
Avotiņa, Daira Minkeviča, 6. kl. skolēni Airisa 
Ģeidāne, Santa Stradiņa, Signe Rusiņa, Kristiāns – 
Jānis Radiņš, Uldis Plāns, Uģis Vasiļivs. Paldies 
skolotājai Ģertrūdei Avotiņa! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 9. - 12.kl. 
konkursā bioloģijā „Pazīsti savu organismu” 
piedalījās Sabīne Ozoliņa (10. kl.) un ieguva atzinību, 
piedalījās Kristīne Bite (12. kl.). Paldies skolotājai 
Laimai Šnikerei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu konkursā 
sociālajās zinībās 4. kl. Linda Līce ieguva 1. vietu! 
Paldies skolotājai Skaidrītei Boļšakai! 

IV mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 1. 
kārtā 1. vietas ieguva 8. klases skolēni Laura Briede, 
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03.05. vieglatlētikas kross Rīgā, Anniņmuižā. 

Mūsu skola izcīnīja 5. vietu (65 p.), zaudējot 3 punktus 
Tumes vidusskolai un 5 punktus Ezeres vidusskolai, bet 
pārliecinoši uzvarēja Jēkabpils 3. vidusskolu (100 p.). 
Šajās sacensībās ar rezultātu 3,35 1000 m skrējienā 1992. 
– 95. g. dz. jaunietēm 3. vietu izcīnīja Kristīne Bite, vēlreiz 

pierādot, cik daudz var sasniegt ar regulāru mācību un 
treniņu darbu. 
Tāpat starp labākajiem sešiem sportistiem, kas saņēma 
diplomus, ir Evija Korņejeva -1000 m skrējienā 6. vieta 
(rezultāts: 3,40), Jānis Daudzvārds -5. vieta 2000 m      

(rez. 7,00).  

11.05. Jēkabpilī SC stadionā notika skolu vieglatlētikas 
sacensības 1996. - 99. g. dz. meitenēm un zēniem, un arī 

vidusskolas grupai 1992. - 1995.g.dz. Ļoti iepriecināja 
mūsu meitenes, kas kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu sešu 

komandu konkurencē, zēni – 6. vietu ( 7 komandas). Arī 
zēniem tas ir labs sasniegums, jo mūsu komandā 
vairākums dalībnieku bija 1998.g. dz. un jaunāki. 

Šajās sacensībās labākos rezultātus sasniedza:  

Anete–Beāte Puķīte – 2.vieta šķēpa mešanā ( rez.: 28.92 

m) 

Laila Austruma - 2.vieta lodes grūšanā– (rez.:9,40 m) 

Evija Korņejeva – 2.vieta 600 m ( rez.: 1,59,30). 

Sigita Butāne – 3.vieta 80 m/b (rez.:17,00). 

Laura Ņikiforova – 3.vieta 1500 m (rez.: 6,41,02). 

3. vieta meitenēm zviedru stafetē 100+200+300+400         
(Laila, Anete, Laura, Evija). 

Vidusskolas jauniešiem un jaunietēm komandu vērtējumā 
6.vieta (7 kom.). 

 

Par sasniegto jāsaka – tas ir labi, jo komandai 
nevarēja palīdzēt Ieva un Kristīne. 

Labākie rezultāti: 

Mārtiņam Leitietim 3. vieta tāllēkšanā 

(rezultāts:5,46). 

Dagnijai Krukovskai 3. vieta lodes grūšanā 

(rezultāts:7,60). 

Valērijai Jākobsonei 3. vieta 1500 m 

(rezultāts:6,14,67). 

16.05. Jēkabpilī SC stadionā notika sacensības 
četrcīņā „Draudzība” 1998.g.dz. un jaunākiem. Mūsu 
zēni Sandis Gremze, Ģirts Rancāns, Dāvis Mikus 
Matīss, Kaspars Iesalnieks, Ēriks Šušarins, Mareks 
Geižāns mazo skolu grupā kopvērtējumā izcīnīja 
1.vietu un pārveda kausu. Lielākais vilcējspēks 
komandā bija Sandis Gremze, kas četrās disciplīnās 
savāca 235 punktus un individuāli izcīnīja 1.vietu. 

Paldies audzēkņiem par cīņassparu un izturību mācību 
gada garumā! Paldies viņu vecākiem, kas atbalstīja 
gan morāli, gan materiāli, kas pavadīja un sagaidīja no 
tālākām un tuvākām sacensībām! 

Audzēkņiem novēlu labi atpūsties, neaizmirst palīdzēt 
vecākiem viņu ikdienas darbos, kā arī atrast brīvu 
brītiņu, lai pavērotu, kā startē pasaules labākie sportisti 
Olimpiskajās spēlēs Londonā. 

9. un 12. klases skolēniem labas sekmes eksāmenos! 
Lai viegli veras augstskolu durvis, lai piepildās visi 
Jūsu lielie un mazie sapnīši! 

Saulainu vasaru!  

Sporta skolotājs Jānis Kokins 

 



 Agnese Čūriška, Kristīne Semjonova, piedalījās Dins 
Ornicāns, Eva Strika, Evija Korņejeva. 
Reģiona konkursā 1. vietas ieguva Laura Briede un 
Kristīne Semjonova. Paldies skolotājai Inesei 
Kalniškānei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu konkursā angļu 
valodā 6. kl. Kristiāns – Jānis Radiņš ieguva 
atzinību. Paldies skolotājai Anitai Minkevičai! 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes un Salas 
novadu skolu deju kolektīvu skatē 1. - 2.kl. deju 
kolektīvs, 3. - 4.kl. deju kolektīvs, 5. - 8. kl. deju 
kolektīvs, vidusskolas deju kolektīvs katrs ieguva 1. 
pakāpes diplomus un 26. maijā piedalījās deju 
festivālā Ventspilī „Latvju bērni danci veda”. Paldies 
skolotājai Daigai Ģeidānei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu jaukto un 5. - 9. 
klašu koru skatē mūsu skolas 4. - 8. kl. korim 3. 
pakāpes diploms. Paldies skolotājai Veltai Ziemelei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu konkursā 
dabaszinībās 6. kl. Kristiāns – Jānis Radiņš ieguva 2. 
vietu, piedalījās Uģis Vasiļivs. Paldies skolotājai 
Laimai Šnikerei! 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 7. - 8.kl.konkursā 
bioloģijā „Ieskaties dabā” piedalījās 8. kl. 
Skolnieces - Laura Briede ieguva 2. vietu, Aiga 
Martinova ieguva atzinību. Paldies skolotājai Laimai 
Šnikerei! 

 

Dagnija Krukovska (11. kl.), Jānis Daudzvārds 
(11. kl.), Valērija Jākobsone (10. kl.), Aleksandrs 
Jākobsons (10. kl.) piedalījās novada rīkotajā 
erudīcijas konkursā Jēkabpils novada jauniešiem 
„Pasaule, kas tevi gaida”.  

Dagnija Krukovska piedalījās novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu publiskās runas 
konkursā krievu valodā 9. – 12.kl. Paldies 
skolotājai Ivetai Dābolai! 

Kristīne Bite, Krišjānis Valters, Ieva Ģeidāne 
(12.kl.), Dagnija Krukovska (11.kl.), Laura 
Aišpure, Sabīne Ozoliņa (10.kl.) piedalījās 
Valodu konkursā JVĢ. Paldies skolotājām Ivetai 
Dābolai un Baibai Gabranovai! 

 Ģimenes svētkos Krustpilī piedalījās un saņēma 
apbalvojumus par piedalīšanos konkursā „Ko 
Bībele vēstī par ģimeni”:  

pateicība Antrai Rubenei (3. kl.); 3. vieta – Diānai 
Dadeikai (4. kl.), Kitijai Ģeidānei (4. kl.), Inesei 
Korņejevai (4. kl.), Alvim Kazanavskim (6. kl.); 2. 
vieta – Raivo Aleksejevam (4. kl.), Janai 
Kazanavskai (4. kl.), Elvīrai Rudzātei (4. kl.), 
Dāvim Štālbergam (4. kl.), Airisai Ģeidānei (6. 
kl.), Teiksmai Rubenei (6. kl.); 1. vieta – Ivetai 
Korņejevai (4. kl.), Dagnijai Avotiņai (5. kl.), 
Laurai Korņejevai (5. kl.), Megijai Štālbergai (5. 
kl.). Paldies skolotājai Ģertrūdei Avotiņai!

 

Sasniegumi mācību olimpiādēs 
 

Sabīne Ozoliņa (10. kl.) – 3. vieta novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 9. - 12. kl. matemātikas 
olimpiādē; piedalījās valsts matemātikas olimpiādē. 
Paldies skolotājai Maijai Lapiņai! 

Liene Austruma, Jānis Gremze, Daira Minkeviča 
(5. kl.); Mareks Geižāns, Kristiāns – Jānis Radiņš (6. 
kl.); Laura Briede (8. kl.) piedalījās novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 5. - 8.kl. matemātikas 
olimpiādē. Paldies  skolotājām Zitai Goldbergai, Indrai 
Gaugerei un Maijai Lapiņai! 

Dagnija Avotiņa (5. kl.) – 3. vieta novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 5. kl. latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē. Paldies skolotājai Zintai Naglei! 

Eva Strika (8. kl.) – atzinība novadu un Jēkabpils 
pilsētas skolu 8. - 9. kl. latviešu valodas olimpiādē. 
Paldies skolotājai Zintai Naglei! 

Krišjānis Valters (12. kl.) – 3. vieta novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 10. - 12. kl. ģeogrāfijas 
olimpiādē. Paldies skolotājai Sarmītei Upeniecei! 

Mareks Geižāns (6. kl.) – 3.vieta novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 5. - 7.kl. olimpiādē mājturība 
un tehnoloģijas zēniem. Paldies skolotājam Mārtiņam 
Štolniekam! 

Dagnija Krukovska (11. kl.) piedalījās novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 10. - 12.kl. ekonomikas 
olimpiādē. Paldies skolotājai Maijai Lapiņai! 
Diāna Dadeika (4. kl.) piedalījās novadu un 
Jēkabpils pilsētas skolu 4. kl. matemātikas olimpiādē. 
Paldies skolotājai Daigai Ģeidānei! 

Inese Korņejeva (4. 
kl.) piedalījās novadu 

un Jēkabpils pilsētas 
skolu 4. kl. latviešu 
valodas olimpiādē. 

Paldies skolotājai 
Daigai Ģeidānei! 

Nauris Austrums (9. 
kl.) piedalījās novadu 

un Jēkabpils pilsētas 
skolu 8. - 9.kl. olimpiādē mājturība un 
tehnoloģijas zēniem. Paldies skolotājam 
Mārtiņam Štolniekam! 

Sabīne Ozoliņa (10.kl.) – 1.vieta, Dagnija 
Krukovska (11.kl.), Krišjānis Valters (12.kl.) 
piedalījās novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 
angļu valodas olimpiādē 11.-12.kl. Paldies 
skolotājai Baibai Gabranovai! 

Eva Strika (8.kl.) piedalījās novadu un Jēkabpils 
pilsētas skolu krievu valodas olimpiādē 8.-9.kl. 
Paldies skolotājai Ivetai Dābolai! 

Eva Strika (8.kl.) – atzinība novadu un Jēkabpils 
pilsētas skolu angļu valodas olimpiādē 9.kl. 
Paldies skolotājai Baibai Gabranovai! 

Kitija Ģeidāne (4. kl.) – 2. vieta, Raivo 
Aleksejevs (4. kl.) piedalījās novadu un Jēkabpils 
pilsētas skolu 3. - 4. kl. kristīgās mācības 
olimpiādē. Paldies skolotājai Ģertrūdei Avotiņai!  

 

2012. gada aprīlis - maijs 

Zasas vidusskolas avīze 

9 

 
Informācija apkopota saskaņā ar direktora 

vietnieci mācību darbā Indru Gaugeri 

2012. gada aprīlis - maijs 



  

 

10 

 „Baltā Ceļa” redkolēģija: 
 
Galvenā redaktore: Liene Minkeviča, 10. kl. 
Redaktores vietniece: Lāsma Ņikiforova, 10. kl. 
Datorsalicēja: Ilga Sinkeviča, JAK 4. kursa audzēkne 
Fotogrāfiju autori – Kaspars Sēlis, Laila Austruma, 8.kl. 
„Baltā Ceļa” veidotāji: Agnese Čūriška, 8. kl.; 
Dagnija Avotiņa, 5. kl.; Kadrija Minkeviča, 8. kl. 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  
 
Rakstiet mums: halle19@inbox.lv  
 
Avīzes cena: Ls 0.10 
 
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv un zasasvidusskola.lv 

 

 

Apsveicam 

aprīļa, maija un vasaras 
mēnešu 

jubilārus! 

Un pasaule mana brīžiem ir kā 
koša sala. 

Tā ir zilo ūdeņu skavā 
Neskartā zemes malā. 

Tā ir gaiša un laba, 
Tā ir cerību daļa, 

Bet tās piepildījums – 
Tā ir mana vara. 

/ R.Andžāne./ 

10 gadu jubilejā apsveicam 

Antru Rubeni, Raivi Zarānu,  
Denisu Bankovu, 

Kitiju Paulu Minkeviču! 

15 gadu jubilejā apsveicam 

Aneti – Beāti Pūķīti, Lauru 
Briedi, Evu Striku! 

 

Izlaidumi 

9.klases izlaidums notiks 8. jūnijā plkst. 19.00 
Zasas kultūras namā 

12. klases izlaidums notika 16. jūnijā 
plkst.19.00 Zasas kultūras namā 

Visi mīļi aicināti piedalīties! 

 

Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un 
uzdrīkstēties. 

/Zenta Mauriņa/ 
9.  kl. un 12.  kl. vēlam veiksmi eksāmenos un 

turpmākajās gaitās! 

BCR 

 

Jums netrūkst smaidu, labestības siltas,  
Ko katrai dienai protat iedot līdz.  
Jūs mākat uzcelt mīlestības tiltu,  

Kam, pāri ejot, sirdī ienāk rīts. 

Skolotāja Inta! 

Apsveicam, 12.kl. palaižot pasaulē!  

Vēlam piepildītu un gaišu atpūtu! 

„Baltā Ceļa” veidotāji 

 

Zasas vidusskolas avīze 

Zasas vidusskolas avīze 2012. gada aprīlis - maijs 

 

18 gadu jubilejā 

apsveicam 

 

Valēriju Jākobsoni, 
Pēteri Eigimu, 

Dagniju Krukovsku, 
Krišjāni Krūkliņu, 

Jāni Daudzvārdu, Leldi 
Vecmuktāni, Mārtiņu 

Leitieti! 

  

BCR 

 

 

PALDIES! 

Čaklajiem palīgiem skolas bibliotēkā – 5.klases 
meitenēm Dairai Minkevičai, Dagnijai Avotiņai, Laurai 
Korņejevai, Megijai Štālbergai, 6.kl.skolēniem Uldim 
Plānam, Airisai Ģeidānei, Alvim Kazanavskim, 
                                   3.kl.skolniecei Antrai Rubenei,  
                                   8.kl.skolniecēm Agnesei Čūriškai,  
                                    Kristīnei Rancānei, Kadrijai  
                                     Minkevičai! 

Bibliotekāre skolotāja Gerda 

 

Šī gada 9. martā Zasas vidusskolā notika 
atvērto durvju dienas 9. klasēm. Pie mums 

viesojās jaunieši no Bērzgala, Dunavas un 
Dignājas pamatskolām. 

Novadpētnieki Rubeņos 

23. martā Zasas vidusskolas novadpētnieki Eva 
Strika, Aiga Martinova, Kristīne Semjonova, 
Agnese Čūriška, Laura Briede, Airisa Ģeidāne, 
Ēriks Šušarins, Uldis Plāns, Valdis Ancāns, Alvis 
Kazanavskis un skolotāja Sarmīte Upeniece 

piedalījās Jēkabpils novada represētajiem veltītajā 
pasākumā Rubeņos. 

Par Zasas pagasta izsūtītajiem stāstīja Eva Strika 
un Aiga Martinova. Viņas stāstīja par Imantu 
Dimparānu, jo viņš agrāk bieži nāca uz muzeju, 

stāstīja savas atmiņas un uzdāvināja daudzus 
sadzīves priekšmetus un fotogrāfijas.  

Šāds pasākums ir vērtīgs, jo tā mēs labāk 
izprotam savas tautas un novada vēsturiskos 
notikumus, saprotam cilvēku pārdzīvojumus. 

                                                   Eva Strika, 8.kl. 

 

Daudz gaišu sveicienu 4. klases 

kolektīvam, sākumskolu beidzot! 

mailto:halle19@inbox.lv
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