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Baltais Ziemassvētku  
brīnums 
Klusi dvēselē ienāk: 
Ar ticību- baltās sniega  
kupenās 
Ar cerību- svecītes gaismiņā 
Ar smaidu- ikvienā saules stariņā 
Ar gandarījumu- piparkūku smaržā 
Ar mīlestību- ikvienā  
sirsniņā 
 Mēs visi gaidām baltos 

Ziemassvētkus. Darām to vienatnē, kopā 
ar draugiem, skolotājiem skolā, ar saviem 
mīļajiem mājās. Svētkiem gatavojamies 
un svinam tik dažādi, jo katrā ģimenē ir 
savas tradīcijas.  

Ziemassvētkus varam gaidīt latviski- 
rosoties pa virtuvi, cepot pīrāgus un 
piparkūkas, pošot māju, gatavojot rotājumus, 
dziedot un labas domas domājot. Strādājot ar 
jēgu un prieku. Rotājot eglīti, iededzot 
svecītes. Visa ģimene kopā! 

Ziemassvētkus varam sagaidīt kristīgi- 
svinēt Jēzus piedzimšanu, doties uz baznīcu 
un lūgšanās pateikties par visu labo, godināt 
savus vecākus, vecvecākus.  

Mūsu pašu spēkos ir radīt tādu svētku 
noskaņu, kas katra sirdij vistuvākā un 
pieņemamākā, atceroties, ka svētku 
nozīmība nav izmērāma dāvanu vērtībā un 
spožumā. Svarīga ir tuvāko mīlestība, 
pateicība par visu to, ko paši esam saņēmuši 
šajā pasaulē. Atcerieties, ka katru dienu Jūs 
varat kādā sirdī iedegt prieku ar laipnu skatu, 
ar mīļu vārdu, ar labi izdarītu darbu. 
Nesāpinot! Uzvarot tumsu ar gaismu! 

Lai Ziemassvētku miers un gaisma ir 
Jūsu sirdīs! Novēlu visiem – skolēniem, 
vecākiem, skolotājiem un darbiniekiem 
gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!  

Direktore Olita Spēka 

 

                       

                         
 

 
 

Šī gada Ziemassvētku rotājums – eglīte  
Autore – skolotāja Inese Kalniškāne 

Ātri ir atnācis skaistais gadu mijas laiks. Ikdiena un 
tās padarītie vai nepadarītie darbi būs jau pagājuši, 
un mūs visus jau gaida jaunās dienas. 

Ikdienas rūpes lai rimst kaut uz mirkli, caur egļu 
zaļajiem zariem, caur svecītes liesmu un piparkūku 
smaržu svētku prieks lai ienāk katrā no mums. 

Gaišu, mīļu Jums visiem šo svētku laiku! 
Direktores vietniece mācību darbā 

 Indra Gaugere 
 

Ziemassvētki nāk… 
Mirdz tālas zvaigznes debesīs, 

Mirdz sapņi sveču liesmiņās… 
Kāpēc Ziemassvētki ir tik tuvu sirdij katram no 

mums, neatkarīgi no ticības vai vecuma? 
Ziemassvētki ir tuvības, mājas un sirds siltuma 
atmosfēra. Ziemassvētki – tas ir siltums, ko 
sniedzam no sirds uz sirdi. Cilvēkiem šis ir lūgšanas 
un piedošanas laiks. 

Ziemassvētki man atgādina to, ka šo burvības un 
vēlēšanās palīdzēt un dāvāt sajūtu vajadzētu 
atmodināt ne tikai svētku laikā, bet turēt sevī visu 
gadu. 

Ziemassvētkos mēs viens otram dāvinām jaukas, 
mīļas un skaistas dāvanas. Tā nav tikai 
bezpersoniska dāvināšana, bet gan dāvināšana ar 
prieku un mīļumu. 

Ziemassvētki ir cerību laiks, kurā var pamēģināt ko 
īpašu. 

No 11.klases pārdomām 
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Redaktora sleja 

  
Sveicināti, lasītāji! 

Un ziema jau atkal ir klāt. Skola un klases 
jau ir izdekorētas. Un mēs ar nepacietību gaidām 
Ziemassvētkus un sniegu. Šajā avīzes numurā 
mēs apskatīsim šī semestra vienus no 
spilgtākajiem notikumiem mūsu skolas un klašu 
dzīvē šajā jau aizejošajā 2013.gadā. 

Piparkūku smarža gaisā, 
Salatēvs ar roku māj, 

Dāvanas tam liktas maisā – 
Skaties, Ziemassvētki klāt! 

Novēlu visiem priecīgas brīvdienas un labi 
atpūsties nākamajam mācību pusgadam. 

Visiem novēlu gaišus, sirsnības un 
panākumiem pilnus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno 2014. gadu! 

Liene Minkeviča, 12.klase 

 
 

  2 

 

Miers virs zemes un visiem labs prāts 
Tad, kad viss ir apgriezts kājām gaisā, skaidrs, 

ka drīz nāks Ziemassvētki. Jāpaspēj sataisīt 
apsveikumus, katram jāiedod kāda idejiņa, 
jāuzraksta scenārijs, jāsakārto kalendārs, jāuzzīmē 
afišas un maskas, un tērpi, un vēl, un vēl, tad 
uznāk dusmas pašai uz sevi un ienāk prātā doma  
(tā man bieži ienāk) – nu kāpēc es nevaru 
Ziemassvētku apsveikumus sataisīt jau uz Jāņiem, 
kad mazāk darba. Jā, tā jau es tikai domāju, ... 
tāpat kā jūs… kāpēc es ieskaites nevaru nokārtot 
laicīgi... 

Bet paies šis trakais laiks, un nāks svētki ar 
sakārtotām domām, māju, cerams, ka izdarītiem 
darbiem un gandarījumu par to, ko esi paveicis. 

 Šajā tiešām tik darbiem pilnajā laikā izlasīju 
kādu Aleksandra Pelēča fragmentu no „Saulgriežu 
rīta” un nezinu, kāpēc tas iekrita sirdī. 

Saulgriežu rītā vace uzlika galdā sasalušu 
dzērveņu bļodu. Šķipatiņu sāls uzbēra tām. Citā 
bļodiņā – deviņas karotes medus. 

-Es jums atnesu svētkus!- viņa teica, nez 
kāpēc samulsusi, rokas priekšeniekā slaucīdama. 

Mana māte gribēja atvērt Dziesmu grāmatu. 
-Nevajag! – sacīja vace. – Šajā rītā tā savādāk 

dzied vēji vecajās ābelēs. Paklausīsimies! 
Nobaudījuši savu dzērveņu un medus devu, 

mēs gaidījām brokastu. Vārīja cigoriņu kafiju. Galda 
vidū bija jau uzlikta vakar ceptā saldskābmaize. 
Pīrāgi arī, bet bez apdegušiem galiem, jo vace 
teica, ka tikai slinkai cepējai tie sadegot. Tad mēs 
visi deviņi ap galdu sasēdāmies. Pie ārdurvīm kāds 
skrāpējās. Gāju ielaist. Šagis un aiz viņa Incis. 
Saulgriežu rītā suns ar kaķi nestrīdējās. Kaķim jau 
bija ieliets piens vecajā tareļķī. Incis paraudzījās uz 
Šagi kā aicinādams. Tad viņi laka katrs no savas 
puses – viens ar lielu, otrs ar mazu mēli. Bet mēs 
smaidījām, jo bija skaidri redzams, ka miers virs 
zemes un visiem labs prāts. 

Lai arī jums visiem ir labs prāts, gaišām 
domām un labiem darbiem bagāts Jaunais gads! 

Direktores vietniece audzināšanas darbā  
Inese Kalniškāne 

 

Ko un kā Tu iepriecināsi Ziemassvētkos? 
Iepriecināšu draugus ar mīļiem apsveikumiem! 
Ziemassvētkos dāvināšu skolotājai labu 
uzvedību.  
Es iepriecināšu savu draudzeni, uzdāvinot viņai 
mūsu kopīgu bildi. 
Es domāju apsveikt radiniekus! 
Dāvināsim dažādas dāvanas. (5 cilvēki) 
Apsveikšu mammu ar dziesmām un dzejoļiem.  
Aizsūtīšu vēstules draugiem un pateikšu: 
Priecīgus Ziemassvētkus!  
Vai Tu un tava ģimene esat piedalījušies 
labdarības akcijās? 
Nē, bet mēs gribētu. (4 cilvēki) 
Jā, portālā: ziedot.lv un „ Eņģeļi pār Latviju.” (9 
cilvēki) 
Ziedojām veikalā „ Maxima” bojāgājušajiem.  
Jā, Zasas vidusskolas rīkotajā labdarības akcijā: 
„ Dāvanas vientuļiem cilvēkiem.” (2 cilvēki) 
Ziedojumi veikalos un baznīcā. 
Ziedoju naudu dzīvnieku patversmēm!  
Labdarības akcijās piedalāmies, jo tas liek 
pasmaidīt un apzināties, ka tu kādam esi 
palīdzējis. 

Aptaujas apkopoja Dita Soldatova, 5. klase  
 

 

 
12.klases Adventes vainadziņš 
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20.decembris skolā rit projekta ietvaros kā 

konference, kas ietver visus pasākumus, kas 
plānoti šajā 1.semestra noslēguma dienā. 

No rīta izstādes atklāšana „Balti, tīri sniegavīri” 
– skolēnu, vecāku radošie darbi dažādās tehnikās. 

No pulksten 11.00 līdz 13.00 svētku koncerts 
Zasas kultūras namā – mācību, audzināšanas un 
interešu izglītības darba izvērtējums. Skolēnu, 
vecāku apbalvošana, fotografēšanās. 

Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti, Ziemassvētku 
apsveikumi, pasts. Spēles, rotaļas, dejas. Dienas 
norises izvērtējums. 
 

Ziemassvētku gaidīšanas  laiks skolā un mājās  
 

Pateicības vecākiem 
Svinīgā pasākuma laikā pateicības par dažādu 

atbalstu skolai, klašu audzinātājiem, bērniem 
saņems aktīvākie vecāki, ģimenes. 

Kopējā mācību un ārpusstundu darbā vecāku 
atbalsts ir bijis liels un neaizstājams, ko novērtē 
skolas vadība un viss skolas kolektīvs. 

Par aktīvu līdzdalību skolas radošajos darbos  
(zīmējumu izstāde „Mana ģimene zīmē Latviju”) 
pateicības ģimenēm: Ilgvara Verbicka ģimenei, 
Meļņiku, Nagļu, Ugriku, Daudzvārdu, Rancānu, 
Pabērzu, Geižānu, Aleksejevu; Silvijai Rjabecei, 
Dzintrai Upītei, Irēnai Bērziņai, Aigaram 
Aišpuram. 

Pateicības 1.klases vecākiem: Artai Meļņikai 
par atbalstu visa mācību gada garumā, par atbalstu 
ekskursijās un piedalīšanos skolas pasākumos. 
Santai Naglei – par atbalstu ekskursiju veidošanā, 
par piedalīšanos skolas pasākumos. Līgai 
Bekmanei – par atbalstu ekskursiju veidošanā. 

Pateicības gan par aktīvu darbošanos dažādos 
pasākumos, gan atbalstu skolas pasākumu 
gatavošanā 3.klases bērnu vecākiem: Ļubai 
Pudžai, Dzintrai Rāviņai, Dacei Putnai, Dainai 
Ģeidānei, Ilzei Gironei. 

8.klases skolēnu vecākiem: Gunitai Lācītei – 
par aktīvu līdzdalību skolas pasākumos, projektu 
pasākumā; Dacei un Igoram Vasiļiviem - par 
praktisko zināšanu sniegšanu saviem bērniem, par 
atbalstu klases pasākumos; Alīdai Ģeidānei – par 
praktisko zināšanu sniegšanu mazmeitai. 

9.klases skolēnu vecākiem: Inetai Kozuliņai -
par reālu palīdzību un atbalstu klases problēmu 
risināšanā. Antrai Gremzei – par atsaucību, atbalstu 
saviem bērniem un klases pasākumu norisē. Daigai 
Ģeidānei par atsaucību un atbalstu klasei skolas 
pasākumu gatavošanā un norisē. 

Ivetai Aišpurei par atbalstu skolas pasākumu 
organizēšanā un par atbalstu bērniem visos skolas 
un ārpusskolas pasākumos. 

Aīdai Ozoliņai –par meitas atbalstīšanu skolas 
un ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs. 

Briežu ģimenei par atbalstu skolas pasākumos. 
Valdai Korņejevai par bērnu atbalstīšanu skolas 

un ārpusskolas pasākumos, mācību darbā. Sandrai 
Līcei, Dainai Dadeikai – par bērnu atbalstīšanu 
pasākumos un mācību darbā.  

Mārītei Zaicevai – par bērnu atbalstīšanu gan 
ārpusstundu nodarbībās, gan mācībās. 

Daigai Aizpurietei – par dažāda veida atbalstu 
klases un skolas pasākumos, par jaukajām ziedu 
kompozīcijām un pušķiem. 
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Atzinības raksti 
Atzinības rakstus no skolas direktores par 

sekmīgu mācību darbu un vidējo atzīmi 7 un 
augstāku saņem: 

Visi 1.klases skolēni: Viktorija Martinova, 
Egija Martinova, Dāvis Ivars Bankovs, Tīna 
Meļņika, Uvis Aleksejevs, Zanda Vasiļiva, Līva 
Nagle, Ginters Godļevskis, Artūrs Gatis 
Avotiņš, Leons Nikolajevs. 

2.klases skolēni: Raitis Daudzvārds, Niks 
Daniels Balodis, Megija Pabērza, Jānis 
Rancāns, Sanija Geižāne.  

3.klases skolēni: Lita Kokina, Ilgona Pudža, 
Mārcis Putnis, Roberts Rāviņš, Santa Rugaine. 

4.klases skolnieces: Baiba Briede, Dana 
Pabērza.   

5.klases skolēni: Megija Meļņika, Ilgvars 
Verbickis, Lauma Valērija Ugrika. 

6.klases skolnieces: Inese Korņejeva, Iveta 
Korņejeva, Linda Līce, Diāna Dadeika. 

7.klases skolēni: Dagnija Avotiņa, Daira 
Minkeviča, Kārlis Spēks. 

8.klases skolnieki: Mareks Geižāns, 
Kristiāns Jānis Radiņš. 

10.klases skolnieces: Laura Briede, Eva 
Strika. 

11.klases skolniece Madara Bērziņa. 
12.klases skolnieces: Sabīne Ozoliņa, Laura 

Aišpure. 
 

 



 

Zasas vidusskolas avīze 2013. gada decembris 

 
Intervija ar 12. klases skolnieci 

Lauru Aišpuri 
Laura Valsts svētkos saņēma novada 

apbalvojumu nominācijā “Jaunietis” par ieguldījumu 
novada attīstībā. Viņa ir aktīva gan skolas dzīvē, 
gan ārpus tās. Skolnieces radošums, centība un 
pozitīvais skats uz dzīvi izpaužas visā, ko viņa 
dara. Šajā intervijā mēģinām iepazīt Lauru mazliet 
tuvāk. 

Mīļākā krāsa: Laikam jau tie rozīgie toņi. 
Mīļākais gadalaiks: Protams, ka vasara. Bet 

ziemai jau arī nav ne vainas, skatoties pa logu. 
Mīļākais mūziķis/dziesma/mūzikas veids: 

Nav viena konkrēta mīļākā mūziķa, dziesmas vai 
mūzikas veida. Klausos dažādu mūziku, bet tas, 
kādu tieši, ir atkarīgs no garastāvokļa. 

Mīļākais mācību priekšmets: Jāatzīstas, ka 
skolā nav neviena tāda mācību priekšmeta, kas 
man patiešām ļoti patiktu. Bet nav iebildumu iet uz 
latviešu valodas, krievu valodas un kulturoloģijas 
stundām. 

Kādas ir Tavas domas par šo 
apbalvojumu? 

-Kad uzzināju, ka tikšu apbalvota, īsti 
nesapratu, par ko gan mani varētu apbalvot, bet, 
protams, ka priecājos, lai arī varbūt pat neuzskatu, 
ka biju to pelnījusi. 

Kādi ir Tavi vaļasprieki, hobiji, intereses? 
-Pavisam noteikti- mūzika. Patīk dziedāt, 

klausīties mūziku un arī spēlēt ģitāru. Ja vien 
varētu, labprāt iemācītos spēlēt visus iespējamos 
mūzikas instrumentus. :D Dejoju arī tautas dejas 
divos deju kolektīvos. 

Kādi ir Tavi nākotnes plāni? 
-Diemžēl vēl neesmu izlēmusi, ko darīšu 

nākotnē. Taču ceru, ka paspēšu izdomāt, vēl jau ir 
nedaudz laika… 

Ar ko no padarītā/ar kuru sasniegumu 
lepojies visvairāk? 
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-Man nepatīk sevi lielīt. Labāk patīk, ka lepojas citi, 
nevis es pati. 

Cik sen spēlē ģitāru? Kur apguvi ģitārspēli? 
-Īsti neatceros, kad sāku spēlēt, bet varētu būt, ka 

tas bija pirms kādiem 3 vai 4 gadiem. No sākuma 
centos kaut ko iemācīties pati, pēc tam palīdzēja nu jau 
skolas absolvente Ieva, gadu arī mācījos mūzikas 
skolā, bet nu jau atkal mācos pati. 

Esmu dzirdējusi Tavus dzejoļus. Vai Tu tos 
saceri arī brīvajā laikā? Vai pati saceri dziesmas? 
Cik liela nozīme Tavā dzīvē ir mūzikai? 

-Šad tad, kad nav ko darīt un kad pie manis atnāk 
lielā iedvesma, tad uzrakstu kādu dzejoli, bet lielākoties 
tās ir tikai dažas rindas, kuras negribu nevienam rādīt. 
Varētu teikt, ka rakstu tikai pati priekš sevis. Esmu 
mēģinājusi arī sacerēt dziesmas, taču esmu pārāk 
slinka, tāpēc līdz galam sacerējusi esmu tikai vienu 
dziesmu. Mūzikai manā dzīvē ir liela loma jau kopš 
bērnības, nespēju iedomāties, kāda būtu mana dzīve, 
ja es vispār neprastu dziedāt, nevarētu dziedāt korī un 
man nebūtu manas ģitāras! Tomēr svarīgākie manā 
dzīvē ir cilvēki, un mūzika seko tikai pēc tam. 

Lūk, ko Laura novēl avīzes lasītājiem 
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā: 

-Es novēlu visiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
būt tur, kur viņi visvairāk vēlās būt, būt kopā ar tiem 
cilvēkiem, ar kuriem kopā jūtas laimīgi un darīt to, kas 
viņiem sagādā prieku.         

 Sabīne Ozoliņa, 12.klase 
 

 
Eva Strika un Sabīne Ozoliņa 

13.decembrī meitenes piedalījās Latgales reģiona 
4. atklātajā angļu valodas olimpiādē Preiļu Valsts 
ģimnāzijā. 122 skolēnu konkurencē Sabīne ar 86 
punktiem (no 100) ieguva 2.vietu, Evai 36 punkti un 
pateicība par piedalīšanos. Paldies skolotājai 
Baibai Gabranovai par meiteņu sagatavošanu šai 
olimpiādei. 

Sabīnei šajā semestrī ir iegūts arī otrs sasniegums: 
2.vieta starpnovadu bioloģijas olimpiādē. Paldies 
skolotājai Laimai Šnikerei! 
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Klases kolektīva spilgtākais foto mirklis  
 

 
5- 6 gadīgie bērni, 1.klase un 2.klase ar skolotājām Olimpiskās dienas gājienā 

 

    
 3.klase - Ziemassvētku dāvanas vecākiem                                   4.klase Putras dienā 
 

        
                         5.klase – ziedu jostas zīme izveidota                 7.klase pirmajā skolas dienā 

      
      
      

     
         

2013. gada decembris Zasas vidusskolas avīze 
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  Kolektīva spilgtākais foto mirklis 

                     

 
8.klase un audzinātāja Laima Šnikere Lāčplēša dienas svinīgajā līnijā – stāsta vēsturiskus faktus 

 

      
6.kl. un audzinātāja Iveta Kliģe 2.septembrī    9.kl. un audzinātāja Baiba Gabranova rudens pārgājienā 
 

    
       10.klase rudens pārgājienā – būs vakariņas                       11.klase Leimaņos Latvju zīmju parkā 
 

      
            Skolotāju kolektīvs pirmajā skolas dienā                      12.klase Skolotāju dienas pasākumā 
                  kopā ar Mikipeli un Donaldu Daku 

      
      
      

     
         

2013. gada decembris Zasas vidusskolas avīze 
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Sabīne Ozoliņa angļu valodas olimpiādes 

uzvarētāju vidū 

  
Vissaliedētākā klase – 10.klase 

 (visbiežāk visi kopā redzēti skolas 
pasākumos)

 

 
 

Gada prieks – otro gadu pēc kārtas uzvara 
Olimpiskās dienas konkursā 

 
Skolotājs Jānis Kokins Rīgā. 

Saņemta balva (100 latu dāvanu karte) par video 
uzvaru Olimpiskās dienas konkursā. 

Paldies ikvienam, kas aktīvi, radoši un ar prieku 
iesaistījās gan Olimpiskajā dienā, gan video 
tapšanā! 
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Priecīgākā patriotisma nedēļas skrējiena 
dalībniece – 12.kl.skolniece Ieva Kokina 

 
  

 

Pie pirmsskolas vecuma bērniem ļoti mājīgi 

Sports 
5. decembrī 1998.g.dz. zēni un jaunāki piedalījās 

basketbola sacensībās Ābeļos. Mūsu komanda 
izcīnīja 5. vietu. Ar rezultātu 21:29 zaudēja Ābeļu 
komandai, ar 17:18 zaudēja Rubeņu komandai, 
23:4 uzvarēja Sūnu komandu, šajā spēlē 
rezultatīvākais spēlētājs Sandis Gremze - 19 
punkti. 

 
Skolotājs Jānis Kokins un zēnu basketbola 

komanda 
Sākusies LVF Jaunatnes čempionāta izcīņa, 

mūsu skolas un Aknīstes apvienotā komanda, kas 
trenējas volejbola grupā Viesītes sporta skolā, 
8.decembrī Aknīstē uzvarēja Krustpils pamatskolas 
komandu ar rezultātu 2 : 0, Jelgavas novada 
komandu 2 : 0, Kuldīgas komanda neieradās, tātad 
arī uzvara. Komandā spēlēja Ansis Amols, Raivis 
Aišpurs, Raivo Aleksejevs, Ilgvars Verbickis, 
Raivis Vasiļivs un Aknīstes zēni. 

Paldies par informāciju skolotājai Ivetai 
Aišpurei! 
 



 

Zasas vidusskolas avīze 2013. gada decembris 

 
Apsveicam decembra jubilārus! 

Laimi, kas nebeidzas, 
Mirkļus, kas dara bagātāku, 

Darbu, kas spēcina, 
Uzvaru, kas iedvesmo, 
Veiksmi, kas nepamet! 

18 gadu jubilejā sveicam 

mūsu avīzes redaktori Lieni Minkeviču un 
Kristapu Semjonovu! 

40 gadu jubilejā sveicam 

mūsu skolas lietvedi un avīzītes kopētāju  
Arnitu Gaugeri! 
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Atzinības raksti 

 Valsts svētku pasākumā atzinības rakstus no 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura 
centra par patriotismu un valstiskās identitātes 
stiprināšanu, sveicot Latvijas Republikas 95.gadadienā, 
saņēma skolotājas Laima Šnikere un Mairita Strika, kā 
arī šī gada absolvents Mārtiņš Leitietis. 
 

Čaklākie  lasītāji 
Aizritējis 1.mācību semestris, noskaidroti arī 

skolas bibliotēkas čaklākie grāmatu lasītāji. 
Protams, tie pārsvarā ir sākumskolas skolēni, kā 
arī 5. un 6.klases skolēni. Liels paldies visiem, 
kas bieži apmeklē bibliotēku un lasa grāmatas! 

Decembra sākumā žurnāla „Sīrups" balviņas 
par visvairāk izlasītajām grāmatām saņēma 3.kl. 
skolniece Lita Kokina (19 grāmatas), 5.kl. 
skolnieces Ruta Kokina (18 gr.) un Dita 
Soldatova (15 gr.).  

Paldies arī Zandai Vasiļivai (1.kl.), Jānim 
Zariņam (2.kl.), Jānim Rancānam (2.kl.), 
Viktorijai Bankovai (3.kl.), Dignai Soldatovai 
(4.kl.), Evelīnai Jumītei (5.kl.), Ivetai 
Korņejevai (6.kl.) par daudzām izlasītajām 
grāmatām! 

Kā sokas Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 
lasītājiem? Jaunāko grāmatu vērtējošā lasīšana 
norit pilnā sparā un jāpabeidz janvāra vidū, taču 
Nacionālajā bibliotēkā pirmos vērtējumus gaida 
jau decembrī. Paši pirmie elektroniskās anketas 
ir aizpildījuši 2.klases skolēni Jānis Zariņš un 
Artūrs Markovskis. Viņi 1.vietu ir piešķīruši 
D.Mellinga grāmatai „Kur ņemt vienu 
apkampienu?” 

Lai grāmatas ir viens no jūsu labākajiem 
draugiem! 

Skolas bibliotekāre Ģertrūde Avotiņa 
 
 

        
Gods Dievam augstībā, 

Un cilvēkiem labs prāts, 

Un, kur Tu ej, Tev ceļš 

Ir gaismas klāts. ( I.Ziedonis.) 
Visiem avīzes lasītājiem novēlam 

klusus, mīļus Ziemassvētkus! 
Veselību, saticību, panākumus un saulainas dienas 

Jaunajā gadā! 

„Baltā Ceļa” redkolēģija: 
Redaktore, fotogrāfe: 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  

Rakstiet mums uz e-pastu halle19@inbox.lv  vai 
draugiem.lv (Lienei Minkevičai), vai arī iesniedziet skolas 
bibliotēkā! 

Ziemassvētku avīze par brīvu! 
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 

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