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1. 

 

Esam uzvarējuši konkursā par sporta 
inventāra iegādi mācību priekšmeta „Sports” 
standarta īstenošanai. Tāpat nozīmīgs projekts 
uzsākts 6.klases kolektīvam - LOK viņus 
uzaicināja piedalīties par aktīvu dalību Olimpiskajā 
dienā 28.09.2012. un iegūto 1.vietu valstī 
olimpisko apļu fotogrāfiju konkursā. Viņi 
draudzēsies ar kādu klasi Nanjingā, kur 
2014.gada augustā Nanjingā (Ķīna) notiks 
2.Pasaules Jaunatnes vasaras Olimpiāde. 

Liels pārbaudījums, ko mēs skolā 
organizējam, būs vasaras aktivitātes spāņu, 
norvēģu, lietuviešu un latviešu jauniešiem projektā 
„Jaunatne darbībā”-„Where we Come from”. Ļoti 
ceram, ka viss plānotais izdosies!  

Skolai ir nepieciešami remonti, jāpapildina 
materiālā bāze, jāiegādājas jaunas mācību 
grāmatas un nepieciešamie mācību līdzekļi, 
jāstrādā pie skolas teritorijas labiekārtošanas. 

Skola ir kā kuģis. Kapteinis viens nevar ar 
visu tikt galā. Ja ir laba komanda un līdzbraucēji 
grib sasniegt mērķi, tad viss ir lieliski. Daudz kas ir 
atkarīgs arī no tā, kāds ir pats kuģis un kādi vēji 
pūš burās un ūdeņi skalojas apkārt. Lai katram ir 
savs mērķis, ko sasniegt! Lai mums veicas! 

Viens no svarīgākajiem veiksmes 
principiem ir konkrēts mērķis, atvērtība un pozitīva 
domāšana. „Tam kuģim, kuram nav mērķa, nekad 
nepūtīs ceļavējš.” (Seneka) 

 
Direktore Olita Spēka 

 

Mācību gada izvērtējums 
Pavisam drīz beigsies mācību gads, un katrs 

saņems sava darba izvērtējumu. Tās būs liecības, 
pateicības un Jēkabpils novada apbalvojumi. Prieks par 
skolēniem, kuri gan labi mācās, gan dejo, dzied, zīmē 
un sporto. Ir labi rezultāti mācību olimpiādēs, zinātniski 
pētnieciskajos darbos, konkursos, sporta sacensībās, 
deju un koru skatēs. Ir bijuši skaisti koncerti, Žetona 
izrāde un citi pasākumi, kuros ikvienam tika dota 
iespēja parādīt savus talantus- aktiermākslā, 
muzicēšanā, organizēšanā un vadīšanā. Paldies 
ikvienam- skolēniem, skolotājiem, vecākiem par 
ieguldīto darbu, atbalstu un sapratni!  

Mēs šogad iesaistījāmies Mūžizglītības 
programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās 
partnerības” projekts “Cross border cooperation 
between regions in Latvia and Romania to improve 
educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība 
starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības 
piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-
03584 1 projektā un uzņēmām viesus no Rumānijas, 
Vulcana Bai pašvaldības darbiniekus un skolotājus, kuri 
iepazinās ar mūsu skolu, tikās ar skolotājiem. Šī 
projekta ietvaros skolā tika organizēti 4 semināri un 
angļu valodas apmācības skolotājiem, darbiniekiem un 
vecākiem, iegādātas kancelejas preces, magnētiskās 
tāfeles, stends un biroja tehnika. Tika izveidotas 
prezentācijas par skolu. 4 skolotājiem bija iespēja 
doties mobilitātes braucienā uz Rumāniju, iepazīties ar 
viņu izglītības sistēmu, apskatīt pamatskolas, bērnu 
dārzus, mūzikas un mākslas skolu, piedalīties 
konferencē. Projekts vēl turpināsies. 

 
 
 

6. klases kolektīvs, direktore, sporta 
skolotājs J.Kokins un viesi - LOK 
viceprezidents R. Bergmanis, LOK 
programmu vadītāja M. Murovska  

3. klases „Disko zieds” 
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Redaktora sleja 
Sveicināti, lasītāji! 

Jau kārtējais mācību gads ir 
pagājis ar vēja spārniem! Ar 
pavasara izjūtām ir pagājis 

9.klases un 12.klases Pēdējais
zvans. Un, protams, arī Avīzes šī
mācību gada noslēguma numurs! 

Šajā numurā apkopoti mūsu 
skolas jaunākie pasākumi un arī 

visa mācību gada spilgtākie 
notikumi. 12. un 9.klasei novēlu 
veiksmi eksāmenos, un ne tikai 
eksāmenos, bet arī turpmākajās 
dzīves gaitās. Taču pārējiem es 
novēlu vasarā labi atpūsties un 
sakrāt jaunus spēkus jaunajam 

mācību gadam! 

Liene Minkeviča, 11. klase 

Vislielākais prieks 

Vislielākais prieks – dāvāt prieku citiem, vislielākā
laime, ja laimīgi ir tavi mīļie, vislielākā svētība, ja tepat, uz 
pasaules, ir kāds, kam svarīgi, lai laimīgs esi tu. 

Ar tādiem vārdiem man iesākās šis mācību gads, un
varu teikt, ka tie ir piepildījušies. Kopā ar visiem jums. Prieks par 
daudzajiem labajiem darbiem un panākumiem, ko kopā esam 
paveikuši. Prieks, ka jūs esat bijuši aktīvi, atsaucīgi. Prieks par 
jūsu panākumiem mācībās, dejošanā, dziedāšanā, sportošanā, 
zīmēšanā un citur, un tas, ka jūs šo prieku ar savu darbu esat 
dāvājuši citiem. Paldies par labu mācību gadu! 

Devītie, lai jums labi noliekās eksāmeni, un nākamgad
tiksimies, jo - kā tad mēs iztiksim bez jūsu idejām, jūsu 
aktivitātes? 

Divpadsmitie, nu lai piepildās jūsu sapņi – šī brīža un
tālākie! Jūsu nu gan mums pietrūks! 

Skolotāji, vasaru veltiet tikai sev un saviem tuvajiem 
cilvēkiem! 

Visiem saulainu, siltu vasaru! Esiet labi bērni saviem 
vecākiem, pastrādājiet! 

Vecāki, lai jums arī laiciņš atpūsties un kopā ar bērniem 
izdarīt daudz labu darbu! 

Paldies jums visiem – skolēniem, skolotājiem,
vecākiem – par labi padarītu darbu, par labu vārdu, par atbalstu! 

Vēl paldies arī tiem cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā ir 
mums palīdzējuši, īpaši – Alfrēdam Leitietim, Andrai Melderei, 
Skaidrītei Markotei u.c. par materiāliem, kas mums tik ļoti 
nepieciešami. 

Esiet laimīgi, jo tikai laimīgie ir laimīgi, pārējie par tiem 
pūlas kļūt. 

Jauku vasaru! 

Ārpusstundu darba organizatore Inese Kalniškāne 

2. 

Koris un deju kolektīvi Atskaites koncertā
„Māmiņ’ mīļa, saulīt’ silta” 

Ar skaistām un daudzveidīgām dziesmām, dejām, 
dzeju, klavierspēli, jautru teātri gan māmiņas un 
vecmāmiņas, gan pašus dalībniekus un skolotājus 
iepriecināja talantīgo izpildītāju sniegums šajā 
koncertā. 

Skolotājus Pēdējā zvanā apsveic un 
iepriecina 12. klase 

Gan jautri, gan sirsnīgi un mīļi izskanēja 
12.klases pateicības vārdi visam skolas
kolektīvam. Sevišķu uzmanību izpelnījās 
skolotāji, kuri viņus māca. Katram pienācās 
patīkami un atjautīgi izteikumi. 
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3. 

Par viņiem... nē, par mums! 

Kā vēja spārniem aiztraucas laiks, vēl tikko bija
sniegs, bet nu jau pavasaris pilnā plaukumā. Vēl pavisam 
nesen, 2001.gada 1.septembrī, mazas meitenes un zēni 
vēra skolas durvis, bet nu jau pilngadīgi jaunieši ar cerībām 
lūkojas nākotnē un sapņo dižus sapņus. 

Bet kas ir pa vidu? Tie ir divpadsmit skolas gadi, 
divpadsmit kopā pavadīti gadi ar bažām par to, vai pratīšu, 
vai varēšu, ar bēdām, raizēm, dažreiz pat asarām un, 
protams, prieku, prieku par labi padarītu darbu, veiksmīgi 
uzrakstītu ieskaiti, par to, ka neizsauca, prieku par kopīgi 
sniegtu priekšnesumu, par skatienu, no kura notrīs un 
straujāk sāk pukstēt sirds.  

Šobrīd viņi ir deviņi. Jūs teiksiet maz? Nedomāju
gan! Ja spriežam par cilvēku pēc padarītā, tad viņu ir daudz, 
un viņu darbi runā paši par sevi: dzied, dejo, runā dzeju, 
spēlē, „sēž draugos” un pat pa vidu tam mācās, piedalās 
konkursos...un kur vēl citas „slepenākas” aizraušanās. 

Kādi viņi ir? Dažādi, bet dažreiz arī līdzīgi. Pirmkārt,
jau darītāji – ja vajag, tad vajag. Varbūt tāpēc arī izdodas 
viss, kam ķeras klāt – gan nelieli priekšnesumi, gan lieli 
nopietni pasākumi, kā Žetonu vakara izrāde. 

Neliela atkāpe par Žetonu vakaru. Parasti lugas spēlēšana ir visai smags pārbaudījums arī 
cilvēkiem, kuri palīdz tās tapšanā. Man tas bija ļoti skaits laiks, jo strādāt, mēģināt bija ļoti viegli un arī ļoti 
jautri. 

Man jūsu pietrūks! Dagnijas asā skatiena, kurš momentā uztver domu, un laikā pateiktā vārda. 
Didža bezrūpīgā smaida un pilnīgā miera, kurš pasvītro viņa attieksmi pret dzīvi. Kristiānas šķelmīgā 
smaida, viltīgi – izvairīgi novērstā skatiena – es nē! Jāņa optimisma, izdarības un milzīgā darba spara, jo, ja 
viņš negāzīs kalnus, kurš tad? Arvja mazo radziņu un nadziņu, laikā un vietā pateiktā vai noklusētā, bet tā, 
lai citi to redz. Mārtiņa asās domāšanas un uzdoto „kāpēc?”, spējas iemiesoties ne tikai tēlā, bet arī saprast 
tā būtību, prātīga cilvēka prātīgas domas. Krišjāņa ( tā vien gribas teikt – Brālīša) sapņainās nenopietnības, 
vaicājošā skatiena un mākslinieka īpašās dzīves uztveres. Pētera lēnīguma un apdomīguma, kurš dažkārt 
izved no pacietības un arī citiem liek filozofiskā mierā raudzīties uz dzīvi. Leldes centības un precizitātes, 
dažkārt sarauktā degungala, ja kaut kas nav īsti pa prātam. Un vēl daudz, daudz kā cita. Bet ļoti gribas 
cerēt, ka jums arī kaut kā pietrūks... 

Lai veicas! Lai gludi jūsu ceļi un kalnu virsotnes nav nesasniedzamas! Lai vienmēr līdzās mīļi un 
labi cilvēki! Lai katru nākamo dienu gribas sagaidīt ar prieku! Lai gribas šad tad iegriezties skolā, satikt 
vecos klases un skolasbiedrus, skolotājus, varbūt atcerēties arī mani. Gaidīšu jūs ciemos, iegriezieties kaut 
vai garāmbraucot. Gaidīšu un priecāšos jūs redzēt salidojumā. 

Jūsu audzinātāja Iveta 

Apsveikums Zvana svētkos 

Jūs esat kā koki ar 
saknēm zemē un galotni 
debesīs. Katrs citādāks. 
Turieties stipri Latvijas zemē! 
Celiet galvas uz augšu, 
skatieties zilajās debesīs un 
spožajās zvaigznēs! Sapņojiet 
un piepildiet savus sapņus! 

Lai jums ir draugi, ar 
kuriem var kopā pulcēties un 
uzdziedāt dziesmas, dejot un 
darīt trakas lietas – lēkāt kā 
vāverēm kokos Jāņu 
ugunskuram un visām bēdām 
pāri! 

Direktore Olita Spēka 



 

 

4. 

 

 
 

9.klase Pēdējā skolas zvana svētkos 
 

LITERĀRĀS PĀRDOMAS 

„Pasaule ir liela, tur katrs savu daļiņu var atrast.” (R.Blaumanis) 

Pasaulē ir septiņi miljardi cilvēku, ar katru dienu, minūti un sekundi rodas jaunas 

dvēseles ar neaizskaramu, bet tajā pašā laikā ļoti ievainojamu sirdi krūtīs. Pasaule ir vieta, 

kuru iepazīst, mācās, izdzīvo, ļaujas emocijām, katrs meklē vietu, kas būtu piemērota. 

Gan mūsu domas, gan emocijas, gan rīcība veido mūs pašus, vidi, kurā dzīvojam. 

Es, tāpat arī mana ģimene, draugi, tuvie cilvēki, skolotāji un citi cilvēki, ar kuriem 

saskaros, dzīvo Latvijā. Šī ir zeme, kurā piedzimām, turpinām mūsu ciltskoku, mīlam šo 

zemi tādu, kāda tā ir. 

Cilvēki ir kā mazi punktiņi uz zemes, bet katrs spējam darīt lielus darbus, ne velti ir 

teiciens: „Mazs cinītis gāž lielu vezumu.” 

Mums katram ir vieta uz zemes, tieši tādēļ jau esam nākuši pasaulē. Vai tomēr ir 

kāds, kas nācis pasaulē bez iemesla? Dilemma. To nekad neviens nespēs ne pierādīt, ne 

izprast. 

Mūsu sirdis ir kā pulkstentiņi, kam ir noteikts laiks, katram atšķirīgs laiks. 

Manuprāt, savas dzīves laiku mazliet varam ietekmēt. Domājot pozitīvi, smaidot, 

izraujoties no pelēkās ikdienas rutīnas, mēs dzīvosim pilnvērtīgāku dzīvi, būsim laimīgi 

un tādus darīsim arī citus. 

Zeme kādam, iespējams, ir tikai zemes gabals, kas neko nenozīmē, tomēr vecāka 

gada gājuma ļaudīm ir pavisam cits skatījums uz to. Viņi saprot, ka viņu tēvi, viņi paši un 

radi ir izlējuši asinis, lai tikai mums būtu zeme, ko tagad saucam par mūsu Latviju. 

Neskatoties uz to, ka daudzi cilvēki izbrauc no Latvijas, viņi atceras to, sirdī 

vienmēr tā ir. 

Bērnībā mēs katrs esam sapņojuši par to, ka būsim slaveni, bagāti un mīlēti, bet tās 

ir tikai mirkļa vīzijas. Mums katram ir sava vieta pasaulē, mīlēsim to, cienīsim, jo paši 

izvēlamies savus dzīves ceļus. Jau bērnībā jāsāk meklēt sava vieta, kā Rūdolfs Blaumanis 

teicis: ”Pasaule ir liela, tur katrs savu daļiņu var atrast.”  

Anete - Beāte Puķīte, 9. klase 
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9.klase Pēdēja skolas zvana svētkos 

 

Draudzīgs, aktīvs klases kolektīvs: 

Laura Briede, Evija Korņejeva, Kristīne 

Rancāne, Dins Ornicāns, Eva Strika, 

Kadrija Minkeviča, Kaspars Geidāns, 

Kristīne Semjonova, Aldis Korņejevs, 

Laila Austruma, Edgars Rancāns,  

Anete – Beāte Puķīte, Aiga Martinova, 

klases audzinātāja Maija Lapiņa.  

Veiksmi eksāmenos! Gaidīsim 

1.septembrī 10.klasē! 

 

Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu kaut 

kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, 

kāda vieta, kur vēlies nonākt, cilvēks, kuru 

gribi satikt! /P. Brauna/ 



5. 

6.klases pasakas par saulespuķi

Ceļojošā saulespuķe 

 Kādā lietainā dienā bargais kungs iestādīja saulespuķi. Šim bargajam kungam nepatika
neviena puķe, izņemot saulespuķi, bet kungs jau īpaši pret saulespuķi labi neizturējās, tāpēc šajā 
naktī saulespuķe metās bēgt. 

 Pienāca nakts, un saulespuķe mēģināja izrauties no zemes, lai varētu aizbēgt no ļaunā
kunga, un tas arī saulespuķei izdevās, un viņa izrāvās no zemes. Viņa aši, aši skrēja prom, kur 
kājas nes, un bija aizskrējusi uz tirgu, bet neviena cilvēka nebija, jo bija tumšs. Nāca cilvēks, un 
viņa pajautāja, kur viņai jāiet, lai nonāktu puķu veikalā, bet cilvēks nekā neteica, un puķe gāja tik 
tālāk. Pēkšņi viņai pakaļ skrēja suns un viņa domāja, ka suns varēs pateikt, kur ir puķu veikals. 
„Sveiks, sunīt, lūdzu, pasaki, kur ir puķu veikals?’’ Suns atbildēja: „Jāiet tikai taisni, tur būs, bet es 
tev ieteiktu – ej mājās, jo puķu veikalā ir trakāk nekā mājās.” 

 Saulespuķe apdomājās un devās mājās, jo īstenībā pie saimnieka nebija tik slikti.
Saulespuķe devās mājās, bet nezināja ceļu, tomēr labi, ka dažas viņas lapas bija nokritušas un 
varēja atrast mājas, bet bija viena nelaime – puķe nevarēja ierakties zemē atpakaļ. Viņa nogūlās 
uz zemes un cerēja uz to labāko.  

 Pienāca rīts. Saimnieks izskrēja ārā un ieraudzīja puķi zemē, apmīļoja to un ielika puķi 
vāzē, jo naktī kaut kas bija noticis ar saimnieku, un viņam sāka patikt puķes. Tā Saulespuķe kādu 
laiku bija atkal vesela. 

Laura Korņejeva 

Dzeltenā saulespuķe 

Kādu dienu saulespuķe izgāja no mājas un satika pieneni, un viņas sāka strīdēties. 
Saulespuķe teica, ka viņa ir dzeltenāka par pieneni, bet pienene teica, ka ir vēl dzeltenāka. Tad 
viņas strīdējās, un pie viņām pienāca kartupelis. Kartupelis bija resnāks un gudrāks, tāpēc viņi 
izlēma, lai viņas iet un prasa princim un princesei, kura ir dzeltenāka. Viņas strīdēdamās gāja pie 
prinča un princeses. Kad bija jau klāt, viņas iegāja pie prinča, bet princese bija izraukusi. Viņas 
jautāja, kura ir dzeltenāka. Princis ilgi domāja un izlēma, ka saulespuķe ir vienmēr dzeltena, bet 
pienene, kad pārzied, paliek balta. Un viņš atbildēja, ka saulespuķe ir dzeltenāka. 

Tad saulespuķe gāja priecīga prom un pienene bēdīga pakaļ, bet pienene izdomāja 
pagaidīt princesi un viņai pajautāt. Kad princese atbrauca, tad viņai jautāja, kura ir dzeltenāka, 
princese atbildēja, ka viņas abas ir dzeltenas. 

Un viņas abas laimīgas gāja prom, uzzinājušas, ka viņām krāsas ir vienādas, un tagad 
viņas ir labākās draudzenes. 

Niks Butāns 

Skaistā saulespuķe 

Kādā saulainā dienā skaistā dobītē dīga mazs asniņš. Tas auga ātri un pārsteidzoši. 
Kad bija pēcpusdiena, uzlija lietus. Saulespuķe to bija gaidījusi jau kādu laiku. Tā nu nolija, un
saulespuķe stiepās augumā. Saulespuķe vēl neziedēja, bet tā auga griezdamies. 

Saulespuķe bija priecīga, bet viņa nebija ievērojusi, ka netālu no viņas aug skaista, 
augstprātīga roze. Sarkaniem ziediem, smaržīga bija roze, bet arī ar slikto pusi – asiem ērkšķiem 
un ļauna. Saulespuķei palika bail no tāda ļauna auga. Viņa raudāja un klusi šņukstēja, līdz garām 
lidoja bitīte. Bitīte vaicāja :”Mīļo, puķīt, par ko tu tā bēdājies?” 

Saulespuķe teica, ka par savām skumjām, un bitīte nomierināja: „Viss būs labi, mīļo ziediņ!”, 
un bitīte aizlidoja. Pamodās roze un ļauni iesmējās :„Ha, ha, ha, ak, tu, saules apspīdētais kāts, 
tu te neizaugsi!” Saulespuķe neko neatbildēja un trīcēja. Viņa nezināja, kā lai tiek galā, viņa 
cerēja, ka vismaz lietus nomierinās un uzlīs.  

Mākoņi sāka satumst un sabiezēt. Sāka rībēt pērkons, šķīda zibeņi un pēkšņi iespēra vecajā
kokā netālu no rozes, un tas uzgāzās tieši virsū iedomīgajai puķei. Pēc dažām dienām 
saulespuķe ziedēja, bija priecīga, un nu dārzā valdīja miers.  

Dagnija Avotiņa 
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Zasas vidusskolas deju kolektīvi – 1. pakāpes ieguvēji 

( vadītāja skolotāja Daiga Ģeidāne) 

6.-9. kl. deju kolektīvs 

Vidusskolas deju kolektīvs 4.-5. kl. deju kolektīvs 

1.-3. kl. deju kolektīvs 

2013. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 

Jauniešu apmaiņas projekta ’’Where we Come from’’ 
iepriekšējās plānošanas vizīte Zasā 

26.- 29.martā Zasas vidusskola uzņēma pārstāvjus 
no Norvēģijas, Spānijas un Lietuvas, kuri kopā ar citiem 
jauniešiem atgriezīsies šeit vasarā, lai piedalītos programmas  
‘’Jaunatne darbā ‘’ jauniešu apmaiņas projektā ‘’ Where we 
Come from’’ („No kurienes mēs nākam”).  

Projekta mērķis ir veicināt dažādu valstu līdzdalību 
un iekļaušanos; popularizēt kultūru daudzveidību, kā arī 
veicināt jauniešu informētību un izpratni par dažādām vietām 
un kultūrām, ar interneta bloga palīdzību popularizēt savu 
dzimto vietu. Šajā plānošanas vizītē viesus laipni sagaidīja un 
vadīja angļu valodas skolotāja Baiba Gabranova un direktore 
Olita Spēka, kā arī 12.klases skolnieks Jānis Daudzvārds un 
pagājušā gada absolvente Ieva Ģeidāne. Pulciņam pievienojās 
arī 11.klases skolnieces Liene Minkeviča un Sabīne Ozoliņa. 

 

 
Pārstāvji apmeklēja vietas, kur vasarā notiks apmaiņas projekta aktivitātes, tas ir, atpūtas centru 

‘’Pērlīte’’, kur vasarā mitināsies projekta dalībnieki, amatniecības centru ‘’Rūme’’, Krustpils pili, Jēkabpils 
pilsētu, arī piedalījās un vēroja Zasas vidusskolas jauniešu deju kolektīva ‘’Dzirnupīte’’ mēģinājumu un norvēģu 
grupas vadītājas vadībā piedalījās radošās rakstīšanas nodarbībā. 

Dalībnieki arī apmeklēja ‘’Noskaņu’’, kurā priecājās par latviešu rokdarbu rakstiem un arī apmainījās 
idejām. 

 Brīvajā laikā notika intensīva plānošana un diskusijas par vasaras ieplānotajām aktivitātēm. Vizītes 
laikā tika izveidots blogs, kurā paredzēts ievietot informāciju par projekta dalībnieku dzimtajām un dzīves 
vietām. Ar tā saturu var iepazīties ikviens interesents : http:// where are from. blogspot.no 
(WHEREWEAREFROM.BLOGSPOT.NO)                                                            Sabīne Ozoliņa, 11.klase 



 

7. 

Sākumskolu beidzot 

 

2013. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 

29. maijā 4. klasei notika izlaidums, beidzot sākumskolu. Gatavošanās ilga trīs nedēļas. Lai 
gatavošanās ietu raitāk, mēs dalījāmies grupās. Mēs no plastikas vecākiem un skolotājiem veidojām 
tauriņu formas magnētus. Maza aizķeršanās bija ar ielūgumiem, bet mēs to paveicām! Lai izlaidums būtu 
jautrāks, domājām spēles. 

Izlaidums bija lielisks!  
Šajā mācību gadā vislielākie svētki 4. klasei bija skolotājas Agneses 25. dzimšanas diena, jo diena 

bija jautra, ēdām saldumus un spēlējām spēles. Centīsimies klausīt jaunās skolotājas, lai laimīgi tiktu 
devītajā klasē. 

Mūsu sasniegumi: sporta dienā 4. klase ieguva 1. vietu tāllēkšanā. 
Megija Meļņika- ieguva atzinību Latviešu valodas olimpiādē. 
Kitija Paula Minkeviča- atzīta par skolotājas labo roku!!! 
Dita Soldatova- 2.-5. ansamblī ieguva 2. pakāpi dziedāšanā. 
Lauma Valērija Ugrika- piedalījās sociālo zinību olimpiādē. 
Ilgvars Verbickis- piedalījās matemātikas olimpiādē. 
Katra skolēna labākās īpašības: 

Deniss Bankovs- smieklīgs, interesants. 
Alvis Godļevskis – jautrs, jauks. 
Ruta Kokina – sirsnīga, izpalīdzīga. 
Megija Meļņika – gudra, mākslinieciska. 
Kitija Paula Minkeviča – smaidīga, draudzīga. 
Antra Rubene – sportiska, jautra. 
Dita Soldatova – gudra, ar bagātu vārdu krājumu. 
Lauma Valērija Ugrika – skaista, mīļa.  
Raivis Vasiļivs – jautrs, sportisks. 
Ilgvars Verbickis – gudrs, smaidīgs. 
Raivis Zarāns- smieklīgs, jautrs. 
Evelīna Jumīte – izpalīdzīga, runīga. 
 
4. klases meitenes – 
Lauma Valērija Ugrika, Kitija Paula Minkeviča, 
 Dita Soldatova 

 

4. klase kopā ar audzinātāju Andu Jurgeviču 

Sporta notikumi 
 

26.04.2013. Jēkabpilī Veselības takā notika pavasara krosa sacensības skolēniem. Mūsu skolu 
pārstāvēja 28 dalībnieki. 

1993.-1996.g.dz. skolēni lielo skolu grupā izcīnīja 2. vietu, atpaliekot tikai no Jēkabpils 3.vidusskolas. 
Labākos rezultātus šajā grupā uzrādīja:  

M. Leitietis – 2000 m - 4.vieta- 6,22 
K. Krūkliņš – 2000 m – 5.v. – 3,31 
V. Jākobsone – 2000 m – 6.v. – 6,44 
1997.-2004.g dz. skolēni mazo skolu grupā 2. vietā, 
 izcīnot 385 punktus. 
2001.g. D. Dadeika 500 m – 3.v. (1) – 1,46 

                       R. Aišpurs 500 m – 10.v. (3) – 1,58 
2004.g. E.Austrums 500 m – 8. v. (3)- 2,00 
1999. g. K.Iesalnieks 1000 m – 8.v.(4)-3,24 

                        M.Geižāns                  10.v.(5)- 3,25,7 
                       A. Godļevska              7.v.(2)- 3,49,5 

1997.g. E.Korņejeva                7.v. (4)– 3, 48  
                      E. Strika                     10.v.(5) – 3,55,7 
 

Ļoti žēl, ka nevarējām savu sniegumu parādīt Rīgas 
 krosa sacensībās transporta problēmu dēļ. 

 

 

Diānai Dadeikai pavasara krosā 3. vieta 

1. – 4. klase Sporta dienā 

3. maija pēcpusdienā notika sporta aktivitātes, 
spēles, sacensības, kuras atklāja R.Bergmanis –
vairākkārtējs olimpiāžu dalībnieks, Latvijas Olimpiskās 
komitejas viceprezidents, Latvijas Olimpiešu kluba 
prezidents. Viņš novēlēja visiem cīņas sparu, neatlaidību 
un izturību. 

 



 

8. 

Sporta notikumi (turpinājums) 

 

2013. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 

Sporta dienas labākie rezultāti: 
 

Vecuma posms Disciplīna Labāko rezultātu 
ieguvēji 

Rezultāts 

 
1.-5.kl. un 5-6 

gadīgie 

30 m skrējiens B.Briede 
R.Vasiļivs 

5,1 (s) 
4,5 (s) 

1 apļa skrējiens D.Dadeika 
R.Aišpurs 

57,2 (s) 
1,04 (min) 

lēcieni no vietas 4.klase vid.rez.1,47 m 

 
6.-9.kl. 

60 m skrējiens S.Rusiņa 
S.Gremze 

8,5 (s) 
7,9 (s) 

600 m skrējiens L.Austruma 
S.Gremze 

2,22 (min) 
2,08 (min) 

pievilkšanās, roku 
saliekšana - iztaisnošana 

S.Stradiņa 
K.Semjonovs 

41 reize 
19 reizes 

 
 
 

10.-12.kl. 

 100 m skrējiens V.Jākobsone 
M.Leitietis 

14,7 (s) 
12,8 (s) 

3 apļu skrējiens V.Jākobsone 
M.Leitietis 

4,17 min 
2,58 min 

tāllēkšana V.Jākobsone 
M.Leitietis 

3,35 m 
5,09 m 

spēka vingrinājumi D.Stradiņš 2,41 min 

 
18.05. Viesītē notika sporta skolas audzēkņu sacensības vieglatlētikā. Mūsu skolu pārstāvēja 12 

audzēkņi ( visi, kas varēja šajā rītā pamosties). Labākos rezultātus uzrādīja S. Gremze, izcīnot 4 zelta 
medaļas; L. Austruma – 3 zelta medaļas; M. Geižāns – 3 sudraba medaļas, 1 zelta; A. Amols – 2 zelta, 
2 sudraba medaļas. Bez medaļām nepalika neviens, kas šajās sacensībās startēja. Paldies sacensību 
organizatoriem un sporta skolas direktoram J. Osim! 

Sporta skolas audzēkņiem arī beigusies volejbola sezona Latvijas jaunatnes čempionātā. 
1998.g. – 1999.g. zēni - 8.vieta no 12 komandām. 
2000.g un jaunāki zēni – 9.vieta no 14 komandām. 
2000.g. un jaunākas meitenes – 12.vieta no 13 komandām. 
Vasarā novēlam lietderīgi pavadīt brīvdienas, piedalīties visās sacensībās, ko būs iespējams 

apmeklēt, un arī palīdzēt vecākiem mājas darbos. 
Skolotāji Iveta Aišpure un Jānis Kokins  

 

Klases pasākumu TOP 
 

1.kl.- sveikt 12.klasi Pēdējā zvanā 
2.kl. – ekskursija, Ziemassvētki, 1.septembris 
3.kl. – Ziemassvētku pasākums, ekskursija uz policiju un 
pie ugunsdzēsējiem 
4.kl. – skolotājas Agneses dzimšanas diena 
5.kl. – divu teātra izrāžu apmeklējums 
6.kl. – Ziemassvētku pasākums 
7.kl. – sadraudzības vakars ar Rubeņu skolēniem 
8.kl. – sadraudzības vakars ar Dunavas 8.kl. 
9.kl. – Mārtiņdiena ( kad rīkojām modes skati) 
10.kl. – Ziemassvētki; 11.kl. – Pēdējais zvans; 12.kl. – 
mūsu Žetonu luga un vakars 

 

Skolas pasākumu TOP 
 

1.kl.- skatīties 12.klases žetonu lugu par Karlsonu 
2.kl. – Sporta diena, Talkas diena 
3.kl. – visi, kuros piedalījāmies 
4.kl. – Mārtiņdiena 
5.kl. – Erudīts, Ziemassvētki, Sporta diena 
6.kl. – Ziemassvētki 
7.kl. – ekskursija uz Latgali 
8.kl. – Ziemassvētki, Pēdējais zvans 
9.kl. – Sporta diena 
10.kl. - Ziemassvētki 
11.kl. – Ziemassvētki 
12.kl. – Žetonu vakars 

 

       

 
 
25.maijā visi mūsu skolas deju kolektīvi 

piedalījās svētku koncertā „Ceļā uz Dziesmu un 
Deju svētkiem” Krustpils saliņā. 

Attēlā priekšplānā Megija un Vadims no  
4.-5.kl.deju kolektīva. 

Vēlam veiksmi vidusskolas deju kolektīvam 
Dziesmu un Deju svētkos Rīgā! 



 

9. 

 
Vasaras ieceres... 

 
1.kl. – Vasaras akadēmija, satikties ar tuvākajiem klasesbiedriem 
2.kl. – gandrīz visi piedalīsies Vasaras akadēmijā, daži brauks uz ārzemēm, lasīs grāmatas 
3.kl. - Vasaras akadēmija, ciemošanās, izbraukumi 
4.kl. – laba atpūta 
5.kl. – Vasaras akadēmija, jauki pavadīt laiku 
6.kl. – zemeņu ēšana, peldēšana un jauki pavadīt vasaru 
7.kl. – Vasaras akadēmija un, protams, brīvlaiks 
8.kl. - atpūtīsimies 
9.kl. – volejbola spēlēšana, peldēšanās, ķiršu lasīšana, ravēšana, braukšana ar traktoru, vainagu pīšana, 
futbola spēlēšana, riteņbraukšana, bumbieru ēšana, maz negaisa dienu, daudz joku, redzēt interesantus 
dzīvniekus 
10.kl. – lielisku atpūtu 
11.kl. – Dziesmu un deju svētki, dalība projektā 
12.kl. – labus centralizētā eksāmena rezultātus, iestāties iecerētajās skolās 

 

Nr.p.k. Klase  Mācību priekšmets Skolēna vārds, 
uzvārds  

Sasnie-
gumi  

Skolotāji, kas  
sagatavoja 

1. 9.  
Bioloģija 

Laura Briede  Atzinība  L.Šnikere 

2. 9. Aiga Martinova Dalība  

3. 11. Sabīne Ozoliņa 3.vieta 

4. 11. Angļu valoda Sabīne Ozoliņa 2.vieta B.Gabranova 

5. 12. Dagnija Krukovska Dalība  

6. 9. Matemātika  Laura Briede Dalība  M.Lapiņa 

7. 11. Ekonomika 10.-12.kl. Valērija Jākobsone Dalība  M.Lapiņa 

8. 9. Latviešu valoda 
literatūra 8.-9.kl. 

Eva Strika 2.vieta Z.Nagle 

9. 9. Aiga Martinova Dalība  

10. 11. Ģeogrāfija  Aleksandrs 
Jākobsons 

Dalība  S.Upeniece 

11. 5.  
 

Matemātika 5.-8.kl. 

Kitija Ģeidāne  
Dalība 

Z.Goldberga 

12. 5. Diāna Dadeika 

13. 6. Jānis Gremze 

14. 7. Kristiāns Jānis 
Radiņš 

Atzinība I.Gaugere 

15. 7. Mareks Geižāns Dalība  

16. 4. Latviešu valoda 4.kl. Megija Meļņika Atzinība  
A.Gaide –
Kirilova 

17. 4. Matemātika 4.kl. Ilgvars Verbickis Dalība 

18. 4. Sociālo zinību 
konkurss 

Lauma Valērija 
Ugrika 

Dalība  

19. 9. Angļu valodas 
konkurss 

Eva Strika Dalība  B.Gabranova 

20. 6. Dabaszinību konkurss Daira Minkeviča Dalība  L.Šnikere 

21. 7. Mājturība un 
kokapstrādes 
tehnoloģijas   

Mareks Geižāns Atzinība   
M.Štolnieks 22. 8. Arnis Kozuliņš Dalība  

23. 5.  
Mājturība un 

tekstiltehnoloģijas 

Jana Kazanauska  
Dalība 

 
I.Kalniškāne 24. 5. Iveta Korņejeva 

25. 6. Daira Minkeviča 

26. 9. Laura Briede 

27. 5. Latviešu valoda un 
literatūra 5.kl. 

Kitija Ģeidāne Dalība I.Kliģe 

28. 5. Iveta Korņejeva 

 
Paldies skolotājai I.Gaugerei par sniegto informāciju 

 

Sasniegumi novadu un Jēkabpils pilsētas rīkotajās  

mācību olimpiādēs un konkursos 

2013. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 



10. 

Zas

N.p.k. Konkursa 
nosaukums 

Dalībnieki Rezultāti, skolotājs 

1. Daiļlasīšanas 
konkurss „Zelta 
sietiņš” Berķenelē 

Roberts Rāviņš, 2.kl. Atzinība, M.Strika 

2. Diāna Dadeika, 5.kl. Atzinība, I.Kliģe 

3. 

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

Roberts Rāviņš, 2.kl. 2.vieta, M.Strika

4. Raitis Daudzvārds, 1.kl. 2.vieta, D.Ģeidāne

5. Baiba Briede, 3.kl. 3.vieta, Sk.Boļšaka

6. Iveta Korņejeva, 5.kl. 3.vieta, I.Kliģe

7. Laura Briede, 9.kl. 2.vieta, Z.Nagle

8. Laura Aišpure, 11.kl. 2.vieta, Z.Nagle

9. Mārtiņš Leitietis, 12.kl. 1.vieta, Zasas KN

10. Jānis Daudzvārds, 12.kl. 1.vieta, Zasas KN

11. 
Eiropas Valodu dienai 
veltīts konkurss JVĢ 

11.kl.: Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa,
12.kl.: Dagnija Krukovska, Arvis
Gabranovs,  
Mārtiņš Leitietis, Jānis Daudzvārds 

2.vieta un pateicība, I.Dābola,
B.Gabranova 

12. Zemgales reģionālā 
Jelgavā un valsts 
Rīgā skolēnu 
zinātniski pētniecisko 
darbu konference 

Dagnija Krukovska, 12.kl. 1.vieta reģionā
3.vieta valstī, B.Gabranova

13. 
Zemgales novada 
matemātikas 
olimpiāde 

6.kl.: Jānis Gremze, Liene Austruma;
7.kl.: Kristiāns Jānis Radiņš, Mareks
Geižāns; 9.kl.: Laura Briede, Kristīne 
Semjonova 

Dalība, Z.Goldberga, I.Gaugere, 
M.Lapiņa 

14. „Vārdzinis 2013”
„Skrivanek Baltic” 
angļu valodas vārdu 
saukšanas konkurss 
vidusskolēniem 

Sabīne Ozoliņa, 11.kl. Piedalījās finālā Rīgā,
B.Gabranova 

15. „Where we Come 
from” jauniešu 
apmaiņas projekts, 
org. Zasas vsk. 

Dagnija Krukovska, 12.kl. 
Jānis Daudzvārds, 12.kl. 
Sabīne Ozoliņa, 11.kl. 
Laura Aišpure, 11.kl. 
Liene Minkeviča, 11.kl. 

Dalība,
B. Gabranova 

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

6.kl.:Laura Korņejeva
Dagnija Avotiņa 
7.kl.:Mareks Geižāns
Kristiāns Jānis Radiņš 
Airisa Ģeidāne 
Uģis Vasiļivs 
Monika Rudzāte 
Signe Rusiņa 
Santa Stradiņa 

Pateicības, Ģ.Avotiņa 

17. Novada vokālās 
mūzikas konkurss 
„Balsis 2013” 

2.- 5.kl. ansamblis 2.pakāpe, V.Ziemele

18. 5.-9.klašu novada 
koru konkurss 
„Dziesmai būt!” 

5.-9.kl.koris 3.pakāpe, V.Ziemele

19. Zēnu vokālistu 
konkurss 

Raitis Daudzvārds, 1.kl. 
Edgars Kuzmenko, 3.kl. 

1.pakāpe
1.pakāpe, V.Ziemele

20. Zēnu vokālistu 
konkurss „Aiviekstes 
lakstīgalas”, 
reģionālais konkurss 

Raitis Daudzvārds, 1.kl. 
Edgars Kuzmenko, 3.kl. 

3.pakāpe
Dalība, V.Ziemele 

21. 

Novadu skolu tautas 
deju kolektīvu skate 

1.-3.kl.deju kolektīvs „Dzirnupīte” 1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe

1.pakāpe, D.Ģeidāne,

Piedalīsies XXV Vispārējos latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā 

22. 4.-5.kl.deju kolektīvs „Dzirnupīte” 

23. 6.-9.kl.deju kolektīvs „Dzirnupīte” 

24. Vidusskolas deju kolektīvs „Dzirnupīte” 

Sasniegumi un dalība skatēs, konkursos, pasākumos 

2013. gada maijs Zasas vidusskolas avīze 



 

11. 
 

Zasas vidusskolas avīze 

N.p.
k. 

Konkursa nosaukums Dalībnieki Rezultāti, skolotājs 

25. Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas 
konkurss „Kur saulīte 
rotājas” 

Inese Korņejeva, 5.kl. 
Iveta Korņejeva, 5.kl. 
Evija Korņejeva, 9.kl. 
Kristīne Rancāne, 9.kl. 
Laura Ņikiforova, 10.kl. 
 

1.vieta starp novadu un 

Jēkabpils pilsētas skolām 

2.vieta Latgales zonā, 
I.Kalniškāne 

26. Konkurss „Rīgas jaunie 
sargi” Preiļos 

M.Bērziņa, 10.kl. 
S.Ozoliņa, 11.kl. 
L.Vecmuktāne, 12.kl. 
J.Daudzvārds, 12.kl. 
M.Leitietis, 12.kl. 
K.Krūkliņš, 12.kl. 
Sabīne 
 
 
 

 
Dalība, S.Upeniece 

 

 

        ll 
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LITERĀRĀS PĀRDOMAS 
„Cilvēki ir tieši tik brīvi, cik brīvi tie vēlas būt.” ( Dž. Boldvins) 

 
 Cilvēks ir neparasta būtne. Viņš tiecas uz saviem mērķiem, domādams par nākotni. Viņš 

arī var atmest visam ar roku. Neviens cilvēks uz zemes nav identisks. Katram no mums ir citi 
nākotnes sapņi, kurus vēlamies īstenot. Citam nākotne saistās ar ģimeni, citam vientulībā ar sevi, 
citam - klejojot pa pasauli.  

Ir cilvēki, kuriem galvenais ir ģimene un tās dibināšana. Viņiem tā sniedz atbalstu, 
patvērumu no ikdienas rūpēm. Par ģimeni ir jārūpējas, jāstrādā, lai to uzturētu. Šādi cilvēki 
izvēlējušies atbildīgu dzīvi. Visa diena tiek pavadīta strādājot vai esot ģimenē. Šie cilvēki nevar 
mainīt savu dzīvi, jo ģimene viņiem ir un būs. Tomēr ir arī tādi, kuriem nav galvenais veidot 
ģimeni, bet, tieši otrādi, rūpēties par sevi un dzīvot tikai sev pašam. 

Cilvēki, kuri izvēlas dzīvot vieni paši, vēlas sevi nodrošinot ar labu iztiktu, ir brīvāki cilvēki. 
Tomēr arī viņi lielu daļu savas dzīves velta darbam. Viņiem darbs ir pats tuvākais, jo uzticas tikai 
sev. Šādus cilvēkus nevar uzskatīt par brīviem cilvēkiem. Viņi labprāt izvēlas strādāt vienā darba 
vietā, dzīvot vecajā mājā vai dzīvoklī. Viņi nav cilvēki, kuri izvēlas ceļot apkārt. Labāk palikt 
ierastajā vidē un nekur citur nedoties. Pilnīgs pretstats šim cilvēku tipam ir pilnīgi brīvi cilvēki. 

Cilvēki, kuriem nav ģimenes, par ko rūpēties, un kuriem nav tendences uz vientulību un 
palikšanu ierastajā vidē, ir brīvi no atbildības. Parasti viņi izvēlas ceļot, ļoti daudz ceļot. Šie 
cilvēciņi ķer visas labās emocijas, kuras šo piedzīvojumu laikā nākas izbaudīt. Viņi ir atvērti visam 
jaunajam un ar prieku to izbauda. Viņi aizvien meklē jaunus piedzīvojumus un neapstājas nekad.  

Šādas, manuprāt, ir visbiežāk sastopamās cilvēku grupas-cilvēki, kas rūpējas par ģimeni, 
par sevi un atrodas vientulībā un tādi, kuri ir atvērti visam, klejojot pa pasauli. Tā savā teiktajā 
‘’Cilvēki ir tieši tik brīvi, cik brīvi tie vēlas būt’’ atzinis Dž. Boldvins. Es šim teiktajam piekrītu, jo 
cilvēks ir tas, kas pats izvēlas savu ceļu dzīvē - palikt savā dzīvesvietā visu mūžu vai doties 
pasaulē. 

Laura Briede, 9.klase 

 

Cik liela ir tava pēda? 
 
11.aprīlī Zasas vidusskolas skolēni tikās ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni 

Subatiņu un Jēkabpils pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Jātnieci, lai uzzinātu nedaudz 
vairāk par ekoloģisko pēdu un to, kā dzīvot dabai draudzīgāk. 6.-11. klases audzēkņi ar interesi klausījās 
Jāņa Subatiņa runā par atkritumu šķirošanu, apkārtnes sakopšanu un palīdzēšanu tiem, kam ir grūtāk to 
izdarīt. Pēc tam skolēni kopā ar Ievu Jātnieci iepazinās ar ekoloģisko pēdu. Audzēkņi arī atbildēja uz 
dažiem jautājumiem un saņēma Jēkabpils novada uzlīmi, bet aktīvākais skolēns saņēma Jēkabpils 
novada pildspalvu. Noslēgumā Ieva Jātniece ar testa palīdzību izrēķināja viena skolēna ekoloģiskās 
pēdas lielumu, un rezultāts bija pozitīvs!  

Eva Strika, 9.klase 

 



Zasas vidusskolas avīze 2013. gada maijs 

Apsveicam aprīļa, maija un vasaras

jubilārus! 

Aizver acis...garšo uz mēles Tev zemenes. 

Nezin tās krāsu gammu, 

Vienkārši priecē un mirdz. 

Aizver acis...un vēlies, kas gan Tu gribi būt? 

Nezinot iespēju robežu, 

Vienkārši sajūtas rod! 

10 gadu jubilejā sveicam

 Megiju Bankovu, Danu Pabērzu! 

15 gadu jubilejā sveicam

Ģirtu Rancānu! 

Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks, 

vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks. 

Katrs cilvēks pasaulē plašā 

ir tik dažāds - kā cits neviens. 

18 gadu jubilejā sveicam

Sabīni Ozoliņu un Ievu Kokinu! 

Lai vienmēr dvēsele Tava 

Kā brīnumsvecīte zied, 

Lai ziedi, zvaigznes un sapņi 

Tur savākti vienuviet! 

Lai vienmēr ir radoša doma, 

Kas apvāršņa tālumos skrien, 

Lai esi kā jūra, kā joma, 

Kas dzintara pilna arvien! 

(K.Apškrūma.) 

Skolotāja Velta! 

Daudz laimes un prieka 60 gadu jubilejā! 

12. 

Savu jaunības skaistāko sapni 

Rožainās cerībās tin 

Un paglabā dziļi sirdī,  

Lai dzīve to nesamin! 

Devītie un divpadsmitie! 

Lai Jums veiksmīgi izdodas nokārtot 
eksāmenus! 

Jautrus izlaidumus un ieceru īstenošanos! 

BCR 

IZLAIDUMI 

12.kl. izlaidums notiks 8.jūnijā plkst. 19.00
Zasas KN 

9.kl. izlaidums notiks 15.jūnijā plkst. 18.00 
Zasas KN 

 

„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

Redaktore: Liene Minkeviča (11.kl.) 

Datorsalikums: Kārlis Timpa (JAK 2. kursa
students) 

Korespondenti: Dagnija Avotiņa (6.kl.), Airisa
Ģeidāne (7.kl.), Evija Korņejeva ( 9.kl.), Inese 

Korņejeva (5.kl.), Laura Korņejeva (6.kl.), 
Kadrija Minkeviča (9.kl.), Laura Ņikiforova 

(10.kl.), Dita Soldatova (4.kl.), Lauma Valērija 
Ugrika (4.kl.), Sabīne Ozoliņa (11.kl.) 

Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa 

Sūtiet mums savas pārdomas, ieteikumus,
pateicības, apsveikumus un to, ko vēlaties, lai 

publicējam! Rakstiet mums uz e-pastu 
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Minkevičai), vai arī iesniedziet skolas bibliotēkā! 
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