
 

 

 

  1. 

Nr.1 (44) 

 

Zasas vidusskolas avīze 

 

1.Kas tev/jums šajā laikā ir vissvarīgākais? 

2. Kā tu/jūs plānojat pavadīt pavasara brīvlaiku? 

 3.Kādas norises, notikumi valstī tev/jums liekas nozīmīgi? Kāpēc? 

 

1. Skola.  

2. Es pavasara brīvdienas pavadīšu pie krustmātes. 

3. Tautas skaitīšana. Tāpēc, ka man liekas, ka tas ir svarīgi mūsu valstī. 

 

Šajā numurā: 

 Barikādēm-20 

 Veselības diena 

 Matemātikas 
pēcpusdiena 

 Intervijas 

 Sasniegumi sportā 

 Žetonu vakara 
luga 

 Karjera 

 Ēnu dienas u.c. 

Aktuālā intervija 

Dagnija Geidāne,  4. klase  
 

Ieva Kokina, 9.klase  
 

1.Labi pabeigt 9.klasi un sekmīgi uzrakstīt eksāmenus.  

2.Pagaidām nekas nav plānots. 

3. Nezinu.  

 

1.Noteikti pabeigt mācību gadu. 

2.Visticamāk- Žetonu lugas mēģinājumos, iespējams, arī matemātikas 
pēcpusdienās. 

3. Latvijā veidojas nedrošības sajūta (Spriežot pēc notikumiem  Jēkabpilī un Rīgas 
kinoteātrī). 

 

Santa Matīsa,12.klase  
 

 

1. Lai veiksmīgi izdodas nokārtot eksāmenus gan 12.klasei, gan 9.klasei. 

2. Darbā. Informācijas apkopošanai. 

3.Nezinu. Šim brīdim sarežģīts jautājums, ja skatās uz valsti un uz darbu, tad  vēlme ir tikai viena, 
lai atrastos darbs jauniem cilvēkiem un nebūtu jāaizbrauc uz ārzemēm pelnīt iztiku. 

 

Mācību pārzine  Indra Gaugere 
 

Apkopoja Laura Ņikiforova, 8.klase 
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Sveicināti, lasītāji!  
Šis otrais mācību pusgads ir 
iesācies ne tikai ar jaunu 
redaktoru, bet arī ar 
daudziem jauniem un 
interesantiem notikumiem, 
kas jau ir notikuši pa šo laiku 
līdz pavasara brīvlaikam. Arī 
avīzes veidotāji – mani kolēģi 
-ir kļuvuši daudz aktīvāki, un 
šis numurs ir bagāts ar 
dažādu notikumu 
aprakstiem.  
Novēlu jums, lasītāji, priecīgu 
pavasara brīvlaiku, un 
atcerieties - vasara vairs nav 
aiz kalniem, tāpēc veltīsim 
laiku ne tikai brīvdienām un 
izklaidei, bet arī mācībām!  
 

  2. 

 

Redaktora sleja 

BC redaktore Liene Minkeviča 

9.klases skolniece Sabīne Ozoliņa  
janvāra beidzamajā nedēļā piedalījās Rīgā valsts bioloģijas 
olimpiādē, jo Jēkabpils pilsētas un 
novadu olimpiādē bija ieguvusi 1.vietu.  
Par to, kādi ir iespaidi pēc šādas olimpiādes, 
kādas grūtības, tai gatavojoties, par ko prieks, 
kāda pieredze, mēs pajautājām Sabīnei. 
Sabīne pastāstīja, ka šī bija pirmā reize,  
kad viņa piedalījās valsts olimpiādē. 
Tā tiešām atšķīrās no novada olimpiādēm.  
Viss šķita daudz nopietnāks un oficiālāks. 
Gatavošanās bija diezgan nogurdinoša, jo  
apmeklēt iznāca arī vairākus pulciņus.  
Kādā mirklī gribējās padoties, bet bija neiespējami palaist vējā jau 
izdarīto darbu. Tāpēc cits nekas neatlika, kā saņemties un 
turpināt. Liels paldies skolotājai Laimai Šnikerei par mācīšanu un 
atbalstīšanu! 

Novēlam Sabīnei un citiem, kas piedalās olimpiādēs, gūt 
augstus panākumus.  
 

Sabīne Ozoliņa valsts bioloģijas olimpiādē 
 

Ar Sabīni sarunājās Laura Ņikiforova, 8. klase 

 

 
   Kur gan palicis Minhauzens?  

Ar šo jautājumu 12. klase noslēdza Projektu nedēļā rādīto ieskatu Žetona vakara lugā 
‘’Minhauzena precības’’. Protams, visiem ir skaidrs, ka atbildi varēs iegūt, tikai noskatoties pašu 
izrādi, kura būs  
9. aprīlī plkst.19.00 Zasas kultūras namā, bet ģenerālmēģinājums 7. aprīlī. Arī par to, ka stāsta 
darbība risināsies ap Minhauzena iespējamajām precībām, visiem ir skaidrs, tāpēc, lai nebojātu 
intrigu, sīkāk nestāstīšu, vien minēšu, ka visi intensīvi mēģina, lai varētu parādīt pēc iespējas 
labāku izrādi. Ak, jā, un uz tērpiem paskatīties pavisam noteikti būs interesanti, jo jūs gaida ieskats 
seno laiku garderobē... Gaidīsim jūs visus izrādē! 
 

 

 
 

 

12.klases Žetonu vakara luga 

 

 

 

 

 

12.klases Žetonu vakara luga 

Līga Dimparāne, 12.klase 
 



 

  3. 

Barikāžu atceres 20.gadadiena 
 

Janvāris visā Latvijā ir barikāžu atceres laiks. Mūsu novadā notika 

vairāki barikāžu atceres pasākumi. 

Viens no tiem 20.janvārī notika arī Zasas vidusskolā.  

Par barikāžu laika toreizējo politisko situāciju un sajūtām mums 

visiem stāstīja vēstures skolotāja Mārīte Pērkone. Viņa teica, ka barikāžu laiks 

pierādīja ne tikai ticību savai valstij, bet arī tautas augstāko spēku spēju cīnīties 

un pastāvēt par tai svarīgo. Grūtākais bija spriedze, pārdzīvojumi par tuvajiem 

cilvēkiem. 

Pasākumā skolēniem bija iespēja noskatīties barikāžu laikam 

veltītu filmu „Dūmu deja debesīs”.  

No Zasas vidusskolas barikādēs piedalījās arī direktors Edvīns 

Grauzs un skolotājs Jānis Kokins.  

Barikāžu simbols ir ugunskurs, tāpēc, lai radītu nelielu barikāžu 

atmosfēru, skolotāja Inese Kalniškāne bija izveidojusi ugunskura imitāciju. 

Skatoties filmu, visi cienājās ar tēju, maizes grauzdiņiem un cepumiem. 

Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā, paldies organizatoriem! 

Ceru, ka jūs guvāt pozitīvas emocijas no šī pasākuma. 

 

 

Guna Pērkone, 12.klase 
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  4. 

Veselības diena 

Zasas vidusskolā 

 

Spriežot pēc sarunām un atsauksmēm, pasākums, kas notika Zasas sporta zālē 28.janvārī, visiem 
ļoti patika. No plašā priekšnesumu klāsta visi to sniedzēji kļuva par zasiešu  
favorītiem. 
 
Marta Podniece (biedrības "Dzīvo Veselīgi!" projektu koordinatore ) : 
Zasā nesanāca būt ilgi, bet ievēroju patīkamu mieru un neliekuļotu sirsnību 
 sastapto cilvēku sejās. Laikam tā ir viena no foršākajām īpašībām, 
 kuras Rīgas ierastajā steigā ieskautajiem, steidzīgajiem ļautiņiem 
 varbūt dažreiz pietrūkst... 
Tā kā šis bija pasākums ar veselīgu ievirzi, man ļoti svarīgi bija, lai tas, 
 ko stāstīs un rādīs, būtu noderīgi, atraktīvi un interesanti jums pašiem! 
 Protams, vienmēr var visu izdarīt vēl labāk, bet, man šķiet, ka atsaucība  
no jūsu puses bija lieliska - gan interaktīvajā uztura speciālistes lekcijā par veselīgu uzturu, gan arī 
kustīgajās un skatāmajās aktivitātēs.  
Un es ļoti ceru, ka pēc tāda pasākuma kāds no jums varbūt aizdomājās vairāk par saviem mērķiem 
vai pat saņēmās un izdarīja to, ko visu laiku gribējis izdarīt, bet pietrūcis pārliecības par sevi.  
Uzstājās jau tādi paši cilvēki kā mēs visi, vienkārši viņi ir atraduši savu aizraušanos un ir uz 
attīstības ceļa, katru dienu sevi pilnveidojot. Tāpēc vien viņi ir malači!... Te jau viss ir ap un par 
pašiedvesmu un gribasspēku. Un kā Paulu Koelju ir teicis: "Kad kaut ko ļoti vēlies, visa pasaule 
klusībā sadodas rokās, lai tev palīdzētu". Tāpēc es novēlu visiem, lai pašiedvesmas netrūkst, 
piepildot savus mazos un lielos sapnīšus! Un, protams, dzīvojiet veselīgi - jo, ja esi vesels un aktīvs, 
noteikti vari paveikt daudz vairāk! 
 
Lizete Māldere (uztura speciāliste) : 
Ceļš uz Zasu bija tāls, bet tanī pašā mirklī skaists... Zasa pilna ar jaukiem, atvērtiem un sirsnīgiem 
cilvēkiem. 
Atsaucība bija liela - skolēni - jūs patiešām bijāt ļoti labi klausītāji... 
 Saprotu, ka tas bija ilgi un liels izaicinājums jums -  35 minūtes 
 klausīties par veselīgu uzturu - bet ziniet, es varu vēl ilgāk! 
 Bet es ceru, ka jums patika! Jo nav nemaz tik viegli pastāstīt kaut ko –  
gan lielam, gan mazam...Bet visiem jau nekad neizpatiksi. 
Un, jā, ceru, ka jums kaut kas aizķērās - varēju jūs iepazīstināt ar nezināmo, 
 vai tieši otrādāk - atgādināt zināmo... un rast jūsos vēlmi – 
 kaut nedaudz dzīvot veselīgāk!  
...un atkārtošos vēl un vēl...ja rodas kādi jautājumi saistībā ar uzturu- droši  
jautājiet - palīdzēšu!  
Atcerieties - dzīvot veselīgi nav nemaz tik sarežģīti!  

 



 

                                                                                                                                                                                                        
5. 
 

turpinājums no 4.lpp. 

 
ACE (Hip – Hopa dejotājs)  
Es dejoju nepilnus 3 gadus, joker kopš 
10 g.vecuma. Uzstāties Zasā bija jautri. 
 Iespaidi-  tīri normāli. 
 Atsauksmes bija patīkamas! 

 

 

Liene Minkeviča, 9.klase 

 

Saruna ar 11.klases skolnieku Jāni Vēveri 
 

Arī mūsu skolas skolēniem atklājās savs talants ielu vingrošanā. Tāds ir Jānis Vēveris, kuru iepazinām 
kā prasmīgu ielu vingrotāju. 
Daži skolas avīzes jautājumi. 

- Cik ilgi trenējies šos vingrojumus? 

Trenējos aptuveni pusotru gadu. Sākumā trenēju tikai muskuļus, 
bet pēc kāda mēneša vai 2 mēģināju taisīt trikus. 
Tiem arī vajadzēja laiku, lai apgūtu. Nepieciešama pacietība un griba. 

- Kas tevi mācīja? 

Pārsvarā mācījos patstāvīgi. Parasti kopā ar draugiem aizgājām 
līdz pievilkšanās stienim, iesildījāmies  
un centāmies uztaisīt kādu triku. Skatījos internetā, 
kādi tur ir ielikti video, kas saistīti ar ielu vingrošanu. Centos atkārtot redzēto. 

- Cik ilgu laiku tu nodarbojies ar ielu vingrošanu?  

Tā kārtīgi aptuveni gadu. Tagad, ziemas laikā, sanāk retāk ko padarīt pie stieņiem, bet ir sporta zāle un 
eju uz to. 

- Vai vēl turpināsi šo nodarbošanos? 

Jā, turpināšu. Kopš Veselības dienas Zasā esmu uzņemts kā biedrs LIVSB jeb Latvijas ielas vingrotāju 
biedrībā. Ielu vingrotājs no Rīgas, Māris Šlēziņš, man teica, ka nevajag pamest iesākto, bet turpināt. 
Viņš ieteica izveidot grupu, kas vēl vēlas trenēties kopā ar mani šo sporta veidu. Nu jau tāda arī ir 
salasījusies un ir noticis treniņš. Un! Aicinu visus gribētājus, lai sazinās ar mani, un tad varēs nākt uz 
zāli un trenēties kopā ar mani. 
 

Laura Ņikiforova, 8.klase 

 

 

Māris Šlēziņš (Ielu vingrotājs) : 
Pasākums patika. Ļoti liela 
atsaucība. Esam jau viesojušies ļoti 
daudzās skolās un esam 
pamanījuši, ka, jo tālāk no Rīgas 
aizbraucam, jo atsaucīgāki ir bērni, 
pie kuriem braucam. Viss, ko vēlos 
pateikt - stilīgi ir būt veselam, 
sportiskam un spēcīgam. Smēķēt,  
lietot daudz alkohola un lietot 
narkotikas ir pēdējais , ko 
vajadzētu darīt. Nedariet to! 

 

 
20.janvārī skolas zālē notika Matemātikas 

pēcpusdiena, uz kuru 3.- 6.klašu skolēnus aicināja 

7.klase un skolotāja Maija Lapiņa. Šajā pasākumā bija 

4 komandas – 3.klase „Cipari, ķipari”,  4.klase „XXL” 

, 5.klase „Dinamo Zasa” un 6.klase „Zinīši”. Dažādu 

uzdevumu veikšanā bija sīva cīņa.  

Matemātikas pēcpusdiena bija izdevusies.  

Balvās bija konfektes un diplomi. Vietas sarindojās 

interesanti, jo ceturtā vieta - 4.klasei, trešā vieta -  

3.klasei, otrā vieta - 5.klasei un pirmā vieta - 6.klasei  

(attēlā). Skolēniem  viss patika, kaut arī daži uzdevumi 

tik labi neizdevās. Pēc viņu uzskatiem - daudzi 

uzdevumi bija ļoti viegli un interesanti. 

 

Matemātikas pēcpusdiena 

Kadrija Minkeviča, 7.klase 
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 6. 

Februārī visā Latvijā ir Ēnu diena. Šī ir lieliska iespēja visiem skolēniem iepazīties ar sev 

interesējošajām profesijām. 

Arī no mūsu skolas 16. februārī daudzi skolēni piedalījās Ēnu dienā. Mēs, Mārtiņš Leitietis un 

Guna Pērkone, devāmies uz Latvijas Republikas Saeimu, lai ēnotu deputātus. Mūsu izvēlētie deputāti 

bija pārstāvji no Nacionālās apvienības „Visu Latvijai/ Tēvzemei un Brīvībai LNNK’’. Mārtiņš ēnoja 

Saeimas deputātu Jāni Dombravu, bet es ēnoju Saeimas deputāta Raivja Dzintara palīdzes darbu. 

Mūsu diena iesākās ar to, ka vajadzēja saņemt Saeimas caurlaides. Interesanti likās tas, ka 

drošības kontroli vajadzēja iziet ik reizi, kas devāmies kādā no Saeimas ēkām. 

Saeimas darba laikā mēs apmeklējām komisijas sēdes, vērojām deputātu un viņu palīgu darbu 

frakciju telpās. 

Plenārsēžu zālē Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa mums izstāstīja par plenārsēžu kārtību 

un deputātu vietām, kur sēž katru partiju deputāti. Biju pārsteigta par šo plenārsēžu zāli, jo televīzijas 

pārraidēs tā izskatās lielāka. Vēl interesants fakts ir tas, ka žurnālisti šajā telpā nedrīkst atrasties visā 

zālē, bet tiem ir atļauja zālē tikt tikai līdz pusei. 

Pirms Ēnu dienas noslēguma visi dalībnieki tika aicināti uz kopīgu foto uz Saeimā esošajām 

marmora kāpnēm. 

Iesaku visiem izmantot šo Ēnu dienas iespēju, lai tuvāk iepazītos ar sev interesējošu profesiju vai 

arī vienkārši apskatītu vietas, kur parastā darba dienā nav iespējams tikt. 

 

Ēnu dienās esam Saeimā 
 

Guna Pērkone, 12.klase 

 

4. martā Salas kultūras namā norisinājās skatuves runas konkurss, kurā piedalījās ap 20 dalībnieku, 

un 4 no tiem bija Zasas vidusskolas skolēni – Eva Strika, Laura Briede (7.klase), Megija Meļņika 

(2.klase) un Linda Līce(3.klase). Mēs veicām nelielu interviju ar Evu Striku  kā pastāvīgu skatuves 

runas konkursu dalībnieci. 

 

Vizītkarte 

Dzimusi: 1997.gada 14.jūlijā 

Skola un klase: Zasas vidusskolas 7.klase 

Mīļākais skaitlis: 3 

Diena: Piektdiena 

Krāsa: koši zila 

Horoskops: Vēzis 

Gadalaiks: rudens 

Mācību priekšmets: ģeogrāfija 

 

Eva par piedalīšanos konkursā saka, ka no sākuma viņai bija liels uztraukums, bet kad sāka runāt, 

uztraukums pārgāja! Eva uzskata, ka viss bija labi. No savējiem viņai vislabāk patika Lauras Briedes 

uzstāšanās, jo bija jūtams, ka uz šo pasākumu viņa nebrauc pirmo reizi, bet no pārējiem Evai patika 

Bērzgala pamatskolas 9.klases skolnieces Raimondas Pores uzstāšanās! Eva domā, ka mazajām meitenēm 

Lindai un Megijai veicās labi, un viņas varētu izcīnīt II pakāpi, bet Laura I pakāpi. Par sevi viņa nevar 

spriest. Vakar un šorīt Evai negribējās nekur braukt, bet, kad iekāpa autobusā un jau devās ceļā, 

negribēšana pārgāja!  

Eva skaitīja Māra Čaklā dzejoli „Kode kumodē’’ un runāja Jāņa Baltvilka pasaku „Kāpurs un 

spogulis’’.  No visiem 20 dalībniekiem Eva uzstājās 16. Viņa stāsta, ka ir piedalījusies apmēram 6 reizes 

skatuves runas konkursos. 1 reizi ir tikusi arī tālāk par novadu un apmēram 3 – 4 reizes izcīnījusi I pakāpi. 

Eva saka, ka tomēr viņu vairāk piesaista teātra spēlēšana, nevis skatuves runas konkursi.       

Apsveicam Evu ar iegūto 1.pakāpi, bet pārējās meitenes – Lauru, Megiju, Lindu – ar 

pateicībām! 

 

Dzīvnieks: suns 

Filma: daudzas mīļas 

Dziesma: Musiqq „Angel in disguise’’  

Aktrise/aktieris: Eva Longorija 

Ziedi: Gladiolas un rozes 

Augļi: Āboli 

Skatuves runas konkurss 

Kadrija Minkeviča, 7.klase 



Erudīcijas konkurss „Gudrinieki” 
 

 

                                                                                                                                                                                                       
7. 

3. martā notika konkurss „Erudīts” 5-8. klasēm 
„Gudrinieki”. Šajā konkursā bija grūti jautājumi, taču 
interesanti. Pajautājām pašiem dalībniekiem, kādi 
iespaidi par piedalīšanos šajā konkursā. 
5. klase: Žēl, ka nepateicām skaļi Jāņa atbildes, jo 
daudzreiz bija pareizas. Daži jautājumi nepatika. 
6.klase: Patika kopīgais darbs, nepatika jautājums par 
āboliem. Viss pārējais patika.  
Apsveicam 7. klasi ar izcīnīto 1. vietu! 
 7.klase: Piepildījās Evas pareģojums, ka mēs 
uzvarēsim, un tā arī bija, par ko esam  priecīgi.  
Visgrūtākais bija fizikas uzdevums, kuru mēs izlaidām.  
Sk. Inese: Šogad gribējās izveidot erudītu konkursu 
citādāk, lai varētu piedalīties pēc iespējas lielāka 
komanda. Ideju  noskatījos no kāda krievu televīzijas 
šova. Paldies visiem, kas man palīdzēja – skolotājam 
Mārtiņam un zēniem,  visiem skolotājiem par 
interesantajiem jautājumiem un Edgaram Cielavam 
par datorsalikumu. Man likās, ka konkurss izdevās, ka 
bija interesanti un aizraujoši. Ceru, ka arī skolēni 
izveidos kādu interesantu revanša maču. Lai veicas arī 
lielajiem!  Sk. Baiba: Ļoti patika noformējums, ka 
jautājumi redzami ekrānā. 
 
 
 

Agnese Čūriška, 7.kl. 

 

 
1.Kā jūs esat iejutusies 
 Zasas vidusskolā? 
Ļoti labi, man patīk, ka cilvēki ir labestīgi, 
rūpējas. 
2.Kā skolēni jūs uzņēma Zasas vidusskolā? 
Draudzīgi, esmu pateicīga. 
3.Kā skolēni apgūst  jūsu mācīto 
priekšmetu? 
Atbilstoši savām spējām, 
 ir interese, 
 ir radoša pieeja 
 visās klasēs. 
4.Kā jums patīk mācīt  
Zasas vidusskolā? 
Man patīk strādāt   
Zasas vidusskolā  
un mācīt, mācos kopā ar skolēniem. 
5.Kā jums patīk Zasas vidusskola? 
Man patīk apkārtne, es redzu, ka ir ielikts 
daudz darba. Mierīga atmosfēra. 

 

Sk. Laima: Ļoti patika, kā sagatavots  konkurss. 
Sk. Maija: Ļoti patika 7.klase, ka prata 
sadarboties. 
Palīgu viedokļi:  7. kl. Dins – daži spēlē nebija 
godīgi.5. kl. Uldis – 7.kl. daudz zināja un labi 
strādāja.  5. kl. Ēriks, Valdis – bija klases, kas 
nespēlēja godīgi. 
10.martā notika 9.-12.kl. konkurss „Gudrinieki”.   
Šajā konkursā 1. vietu ieguva 9.klase. Skolotājas 
Zintas viedoklis: ļoti patika, ka veidots konkurss 
ar datoru un žetoniem, interesanti jautājumi. 
Nepatika skolēnu attieksme - gan spēlētāju, gan 
uzraugu, jo bija negodīgi.  
Kā atzīst konkursa organizētāja skolotāja Inese 
Kalniškāne – vidusskolas klasēm pietrūka 
degsmes, cīņas spara, varbūt nopietnības. 

Intervija ar fizikas skolotāju  
Irinu Antonovu 

 

No 24.janvāra līdz 28.janvārim skolā notika 
akcija „Saudzē savu un skolas grāmatu!” Skolēnu 
līdzpārvaldes aktīvisti skolotājas Ineses Kalniškānes 
vadībā gāja klasēs un pārbaudīja mācību grāmatas. 
 
Izcili apvākotas un saglabātas grāmatas 
1.klasē ir Aigai Zvaniņai, Baibai Briedei 
2.klasē - Aleksim Upītim, Evelīnai Jumītei 
3.klasē - Lindai Līcei, Anetei Upītei 
4.klasē - Samantai Makoveckai, Agijai Godļevskai 
5.klasē - Didzim Godļevskim, Marekam Geižānam 
6.klasē - Mārtiņam Vēverim 
7.klasē - Evai Strikai, Dinam Ornicānam 
9.klasē - Laurai Aišpurei 
10.klasē - Didzim Stradiņam 
11.klasē - Santai Jākobsonei 
 

Ja neesi kārtīgāko sarakstā, lūdzu, apvāko grāmatas! 
BCR 

Saudzē savu un skolas grāmatu! 

 

Lāsma Ņikiforova, 9.klase 
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Projektu nedēļa 
 

 
 
No 14. līdz 18.februārim skolā notika Projektu nedēļa. Neskatoties uz auksto laiku, projekti 
tika izstrādāti un 18.februārī varējām noskatīties projektu prezentāciju. 
Prezentācija sākās sporta zālē, kur Didzis Stradiņš, Jānis Vēveris, Krišjānis Krūkliņš, 
Reimārs Zālītis demonstrēja ielu vingrojumus.  
Skolas zālē projektu  prezentāciju  ievadīja 2.-3.kl. ansamblis ar svinīgām dziesmām. Visus 
uzrunāja un prezentāciju norisi vadīja mācību pārzine Indra Gaugere. 
Skolas zālē iepazināmies   ar šādu projektu prezentāciju: 

 
2.kl. -   "Ziema ". 
1. kl. "Pulkstenis". Demonstrēja pagatavotus 
smilšu pulksteņus. 
5.kl. seši skolēni, 7.kl. divas meitenes  -
"Lasītprieks”. 
11.kl. - Referāti par literatūras tēmām  
(Krišjānis- Ibsena "Pērs Gints". 
Kristīne- J. Jaunsudrabiņa darbs "Vēja ziedi"u.c.) 
Piedalījās volejbola sacensībās un Ēnu dienā. 
10.kl. Zinātniski pētnieciskie darbi. 
Rīkoja 15.02.2011.Valentīndienu. Piedalījās Ēnu 
dienā. 
3.kl. Gatavojas valsts ieskaitei. 
7.kl.  "Mana dziesma". Skaisti dziedāja Eva un 
Aiga.  
5.kl. "Mežs ". Ar Projektu piedalījās konkursā 
"Labie darbi mežā".   

                 8.kl. Laura Ņikiforova "Putni". 

 

4.kl. "Ķepa uz sirds". Veidoja mapi par 
mīļdzīvniekiem, ko dāvinās 1. klasei.  
Sestdienās TV redzams raidījums "Ķepa uz 
sirds”( noskatījāmies fragmentu). 
7.kl. Kadrija "Trusis". 
6.kl. grupa izstrādāja projektu "Sporta 
pēcpusdiena sākumskolai".  
6.kl.  2.grupa ( meitenes Lelde, Sigita) pasākums 
sākumskolai- pēcpusdienu organizēs  17. martā. 
9.kl. zēni veica klases mini remontu.  
9.kl. meitenes veidoja pasākuma scenāriju 
"Atvērto durvju dienas skolā". Demonstrēja 
izveidotus bukletus, ko dāvinās 6 skolām par 
klasi, vēsturi. Novadīja spēli.  
12.kl. Žetonu vakara izrāde. 
7.kl. 1 puse. Projektu apkopotāji -"Nedēļas 
hronika".   

BCR 

 

Konkurss 

1.Kurš ir eposa „Lāčplēsis” autors? 
      A) Auseklis 
      B) Rainis 
      C) Andrejs Pumpurs 
2.Kas ir Brīvības piemineklī attēlotās sievietes 
prototips? 
       A) Milda  
       B) Māra 
       C)Anna 
3.Kurā gadā dibināta Rīga? 
      A) 1201. gadā 
      B) 1282. gadā  
      C) 1102. gadā 
4. Kura teātra aktrise ir Dita Lūriņa? 
       A) Dailes teātra 
       B) Nacionālā teātra 
       C) Valmieras  teātra 

5. Kas attēlots uz 500 latu banknotes?  
       A) Tautumeita 
       B) Krišjānis Barons 
       C) Ozols 
6. Ko 2005. gadā ievēlēja par Rīgas mēru?  
       A) Aivaru Aksenoku 
       B) Jāni Birku 
       C) Gundaru Bojāru 
7. Kāds ir Raiņa īstais vārds? 
         A) Jānis Pliekšāns 
         B) Jānis Poruks  
         C) Klāvs Elsbergs  
8. Kurā gadā atklāja Akmens tiltu pār Daugavu?  
         A) 1957. gadā 
         B)  1908. gadā  
         C)   1971. gadā 

Konkursu piedāvā un atbildes gaida Agnese 
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   Ja pēdējā laikā ir gadījies ieskatīties darba sludinājumos, tad jau būsi pamanījis, ka lielākais vakanču skaits 
piedāvāts tieši tirdzniecības jomā, no kā varam secināt, ka ar pārdošanu un ekonomiku saistīto profesiju 
pārstāvji ir uz izķeršanu, tāpēc šis raksts būs par mārketinga speciālista amatu (tās pašas nozares profesijas- 
tirdzniecības speciālists un projektu vadītājs.)   
   Mārketinga speciālista darbs saistīts ar tirdzniecību, reklāmu, viņš strādā kompānijās, kam ir aktuāli 
piesaistīt pircēju uzmanību, tāpat viņš organizē atbalstu sabiedriskajām organizācijām, atsevišķos 
uzņēmumos viņš var arī uzturēt attiecības ar medijiem un apkopot publikācijas par uzņēmumu. 
   Vairumā gadījumu speciālistu ikdiena paiet, apkopojot un analizējot informāciju par potenciālajiem noieta 
tirgiem un izsludinātajiem publiskajiem pirkumiem, viņš arī veic aptaujas, lai noskaidrotu, vai prece spēs 
ieinteresēt klientus un nosaka uzņēmuma tirdzniecības stratēģiju, kā arī veic virkni citu aktivitāšu, kas veicina 
tirdzniecību. 
   Ja domā par šo profesiju, tad tev būs nepieciešamas labas prezentācijas, komunikācijas un organizatoriskās 
spējas un tev jāpiemīt pārdevēja talantam. Būs jāspēj domāt stratēģiski, lai varētu veidot kampaņas, izdomāt 
dažādas pārdošanas koncepcijas un reklāmas saukļus. Svarīgas ir arī labas iemaņas darbā ar datoru. 
   Runājot par atalgojumu- mārketinga speciālists saņem no 300 līdz 450 Ls, mārketinga vadītāji– no 350 līdz 
700 Ls - atkarībā no uzņēmuma, pieredzes un pienākumiem. Labu algas daļu var veidot pārdošanas procenti- 
viņi saņem papildus ienākumus par pārdošanas rezultātiem. 
   Parasti šiem speciālistiem ir augstākā izglītība uzņēmējdarbības, biznesa vadības, ekonomikas, 
menedžmenta vai līdzīgā jomā, kas apvienota ar specializāciju mārketingā. Ja izvēlēsies studēt šajā nozarē, 
būs jāapgūst viss, kas saistīts ar tirdzniecību un komercdarbību. Programma ietver tādus priekšmetus kā 
tirdzniecības, ekonomikas un biznesa vēsture, mikroekonomikas un makroekonomikas teorija u.c. 
Augstskolas, kurās var iegūt ar ekonomiku un vadību saistītu izglītību, ir Latvijas Universitāte (www.lu.lv), 
Daugavpils Universitāte (www.du.lv), Banku augstskola (www.ba.lv) un citas, kuras var viegli apskatīt 
interneta vietnē- (www.aiknc.lv). Lai iestātos ar šo nozari saistītā studiju programmā, noteikti tiks ņemts 
vērā eksāmens latviešu valodā un matemātikā.  
   Un ņem vērā- mārketinga nozare strauji attīstās, tāpēc speciālisti ir un būs vajadzīgi!  

Informāciju apkopoja Līga Dimparāne, 12.klase 

 
10. un 11.klases skolēnu aktīva iesaistīšanās ĒNU DIENĀ                

 

10.klases skolēni 16.februārī iepazinās ar dažādām profesijām. 
Jēkabpils novada domē Jānis Daudzvārds bija izpilddirektora J. Subatiņa ēna, bet Dagnija 
Krukovska - sabiedrisko attiecību speciālistes I. Jātnieces ēna. 
Pēteris Eigims - Zasas pagasta Pārvaldē – Zasas pagasta pārvaldnieka J. Krūmiņa ēna. 
Arvis Gabranovs, Didzis Stradiņš  - I.U. Veckalni automehāniķa J.Bartuseviča ēnas.  
Krišjānis Krūkliņš Kartogrāfijas centrā klientu apkalpošanas speciālista ēna.  
Kristiāna Pētersone veikalā „Mimoza” floristes Gunitas Asmes ēna.  
Lelde Vecmuktāne aptiekas „Kolibri” farmaceites Gaffes ēna. 
Reimārs Zālītis Policijas pārvaldē policista J. Vilcāna ēna. 
Mārtiņš Leitietis LR Saeimas deputāta J. Dombrava ēna. 

Savukārt 11.klases skolēni 17.februārī arī iepazina dažādas profesijas.  
Kristīne Bite, Ieva Ģeidāne  - frizētavā Inndra iepazina frizieres profesiju.  
Jānis Gabranovs. z.s.Griķupeles iepazina lauksaimnieka profesiju. 
Santa Jākobsone, Krišjānis Valters Zasas aptiekā iepazina farmaceita profesiju. 
Māris Sēlis, Uldis Zvaniņš -  LU Ķīmijas fakultātē bija par ēnu studentei Dacei Zvaniņai. 
Jānis Vēveris  - I.U. Noviki  - pārdevēja profesijas iepazīšana. 
 

 
 

Karjeras lappuse 
 

Mārketinga speciālists 
 

BCR 
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1. Kā klājas kādreizējam skolas avīzes redaktoram, avīzes salicējam, studējot Igaunijā? 

Igaunijā klājas kā jebkur citur. Nav īpašas atšķirības no Latvijas, tikai runā visi savādāk. Dzīve gan šeit 
dārgāka. Joprojām nodarbojos ar žurnālistiku, tikai šoreiz priekš televīzijas. Patlaban apgūstu operatora 
darbu filmām, filmu producēšanu un dažādus televīzijas raidījumu un sižetu žanrus. 
 
2. Kā sauc skolu, kurā Tu studē? Cik garš studiju laiks? 

Studēju Baltijas Filmu un Mēdiju skolā. Ja cītīgi mācīšos, bakalaura studijas beigšu 3 gadu laikā. 
Pēc tam var apgūt arī maģistra grādu, kas ir vēl mācību 2 gadi. 

 
3. Kas Tu būsi, kad beigsi? 

Kas būšu? Īsti vēl nezinu. Droši vien sākšu ar ‘’mazumiņu’’ –  
   TV operators, korespondents. Bet gribētos arī izveidot 

kādu dokumentālo filmu, pabūt režisora postenī. 
Kad nebūs ko darīt, droši vien filmēšu kārtējo ‘’ikdienas’’ video... 

 
4. Vai darbs skolas avīzes izdošanā tev daudz deva savas profesijas izvēlē, apgūšanā? 

Protams, ka darbs avīzē kaut ko deva. Viss, ko vidusskolā mācījos, kaut ko deva! Pirmkārt, jau angļu 
valoda, kas tagad ļauj viegli komunicēt un mācīties ārzemēs, tad kultūrvēsture, kas radīja interesi un 
sapratni par to, kas apkārt notiek; izrādās, ka arī fiziku bija vērts mācīties, jo šeit nemitīgi tiek runāts par 
optiku, gaismu; mūzika, literatūra un mākslas skola noderēja radošam garam; vēsture un dejas savukārt 
neļauj aizmirst kultūras vērtības. Būdams avīzes redaktors, ieguvu ieskatu žurnālistikā, kuru Tallinā 
apgūstu nu jau augstākā līmenī. 
 
5. Ko tu ieteiktu Zasas vidusskolas skolēniem, kam vēl viss priekšā - mācības tepat, profesijas izvēle? 

Katram pašam jāizvēlas tas, ko viņš grib, un galvenokārt jāņem vērā savas intereses, jo studijās pa 
izvēlēto ceļu nāksies iet ļoti smagi un plaši, un, ja nebūs intereses tajā, ko mācies, studijas ātri apniks. 
Jāpadomā arī par to, cik ļoti cilvēkiem ir nepieciešams tas, ko gribi apgūt, un galvenais – vai izvēlētais 
ceļš, profesija spēs apmierināt tavas vēlmes, jo galu galā ar to diendienā būs arī jāpelna maize un 
vislabākos rezultātus sasniegt var tikai tad, ja nododas darbam ar sirdi un dvēseli. 

Ja grūti izlemt, kas vēlies būt, padomā, ar ko tu ikdienā visbiežāk nodarbojies un kas tev vislabāk 
padodas, jo ideāli, ja izdodas apvienot nākotnes nodarbošanos ar hobiju vai vaļasprieku. 

 
6. Kādā valodā tu visvairāk runā? 

Igaunijā pārsvarā sarunājos angļu valodā. Veikalā labāk gan runāt vai nu krieviski, vai censties paprasīt 
kaut ko igauniski. Mācības notiek angļu valodā. 
 
7. Kādi ir tavi draugi (pēc tautībām)? 

Galvenokārt latvieši. Protams, arī igauņi. Kojās dzīvoju kopā ar spāņiem, itāļiem, vācietēm un pat 
studentu no Zimbabves. Vēl var sastapt indiešus, japāņus.. 
 
8. Kas tev visvairāk patīk savās studijās? 

Man patīk tas, ka es beidzot uzzinu, kā daudz ko darīt pareizāk, kā arī iegūstu daudz jaunas 
informācijas. Bet vislabākais ir tas, ka es tiešām varu nodarboties ar to, kas man interesē, un ir liela 
izvēles brīvība. 
 
9. Kāds ir tavs mīļākais studiju mācību priekšmets? 

Mīļākais mācību priekšmets? Nu droši vien tas, kur vislabākie skolotāji (piem., TV žurnālistika, 
komunikācijas un kultūra, montāža, kinematogrāfija) vai priekšmeti, kuros tikai jāskatās filmas un 
jāizsaka savas domas, piem., dokumentālo filmu vēsture. Bet visjautrākā nodarbība līdz šim man ir bijusi 
aktiermāksla.  
 
 
 

 
 

 

Intervija ar Kasparu Sēli, skolas avīzes bijušo redaktoru 
 



Turpinājums no 10.lpp. 
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10. Kāds - visvairāk nepatīk? 
Visvairāk nepatīk nodarbības, kurās pašiem skolotājiem īsti nav skaidrs, ko viņi māca, un šoreiz tie ir 

trakie amerikāņi, kas vai nu kaut ko ļoti daudz stāsta ne par tēmu, vai arī liek rakstīt bezjēdzīgi daudz 
pētniecisko darbu, lai būtu mazāk jārunā. 
 
11. Ko tu dari brīvajā laikā, ja tāds ir? 

Brīvā laika patiesībā ir diezgan daudz. Tad vai nu slinkoju, papildu kādu no daudzajiem skolas 
uzdevumiem, vai arī vienkārši parakņājos pa vecajiem video. 
 
12. Tavs novēlējums BC lasītājiem! 

Lai skolā iet jautri! Galu galā – līdz vasarai vairs tikai nedaudz vairāk par diviem mēnešiem. Lai mazāk 
nesekmīgu atzīmju un vairāk 10-nieku kontroldarbos! Lai pietiek pacietības mācīt un mācīties! 

BCR 
 

 
   Jau 1.februāra pēcpusdienā skola smaržoja pēc tikko lietām svecēm. Un patiešām skolas foajē no  

1.- 8.februārim varējām aplūkot ļoti interesantu un krāsainu pašu lieto sveču izstādi. 
Pavisam bija apskatāmas 65 dažādu lielumu, formas un dažādu krāsu sveces. 
 

Uzmanību piesaistīja un apbrīnu radīja gan īpaši lielās sveces -3.klases krāsainā svece, gan 6.klases – 
ar rozītēm rotātā, gan 1.kl., 8.kl., sk. Ineses, Ievas Ģeidānes porainās sveces, 5-6 gadīgo bērnu lietās 
vaska sveces, īpaši Nika Baloža, kā arī mazākās sveces. Šajā izstādē gan kolektīvi, gan individuāli 
piedalījās visu klašu skolēni.  
  Par šo radošo darbu skolēni tika apbalvoti ar uzlīmēm un pateicībām! 

1.klases,  3.klases, 6.klases, 8.klases, Ievas Ģeidānes sveces tika aizvestas uz novada izstādi „Lietas 
un tēli”. Pēc tam šīs sveces tika izvēlētas reģionālajai izstādei Bauskā. 

 

 

Sveču izstāde 
 

BCR 
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26. decembris -  skaista otro 

Ziemassvētku diena, piemērots laiks, lai 

pavadītu svētkus mājās vai… dotos uz 

hokeju .  

Redzams, kā Zasas centrā, pie 

pieturas, „savācas” daudz sarkanu cepurīšu. 

Zasas v-skolas audzēkņi,  tērpušies rūķu 

cepurēs, savā starpā  rosīgi kaut ko apspriež.  

Galvenās tēmas:  „kā pavadīti svētki ” vai arī 

„sparīgi komentāri par gaidāmo hokeja spēli. 

” 

Arī mēs 12-ie gaidāmo mūsu 

„personīgo busiņu ”,kas, pareizāk sakot, ir 

Maijas tēta mikrobuss.  Nav ilgi jāgaida, un 

jau dodamies ceļā. 

Ceļš kā ceļš, pat nedaudz 

miegains, bet to pārtrauc 12-o puišu  

izsauciens.  Kāda mašīna ir ieslīdējusi grāvī. 

Jā, pa ceļam dažas tādas satikām. Ar laika 

apstākļiem ir, kā ir.  Ziema paliek ziema. 

Bet nu pie lietas ! Esam pie 

„Arēnas Rīga”. Hokeja fanu daudz. Mēs, 12-

ie, nonākuši pirmie pie mūsu mērķa, gaidām 

pārējās klases. Sākotnēji cerējām, ka 

atpazīsim „savējos” pēc rūķu cepurēm, bet 

mūsu plāni  liek mums vilties. Svešo rūķu ir 

pietiekami daudz, lai neatpazītu nevienu no 

savējiem. Labums tāds, ka svešie 

sarkancepurīši ir tīri interesanti- citam garas, 

baltas bizes pie cepures, dažam bumbulis 

sniedzas pat pāri mugurai. 

Beidzot nāk arī „mūsējie”. Veikli 

piestiprinām „Dinamo” simbolu pie cepurēm 

un dodamies iekšā… 

 

Pūlis liels. Atrodam mūsu 

sektoru. Iekārtojamies, ar nepacietību 

gaidām spēli Rīgas Dinamo – 

Hantimansijskas Jugra. Paldies skolotājai 

Inesei par cimdiņiem, kurus rotāja sauklis 

„Lai iet, lai iet, lai ripa vārtos iet! Dinamo 

Rīga - jāuzvar! ”. 

                Sākotnēji esam nedaudz 

„neiekustināmi”, tomēr ar skolotājas Ineses 

un Raganas „Jurčiks” (persona, kas tērpusies 

iespaidīgā maskā un hokejista kreklā, 

skraidīja apkārt un „sapurināja” skolēnu fanu 

pulkus) palīdzību kļūstam skaļāki un 

atsaucīgāki- kā jau faniem pieklājas. 

Spēle spraiga, fani skaļi. Viss kā 

pienākas… Redzam, kā negaidīti pie 12.kl. 

trīs puišiem pienāk „Arēnas Rīga” darbinieki 

un uzaicina mūsējos uz ledus. Un patiesi 

puslaikā redzam, kā Uldis Upenieks, Andris 

Karaļuks un Artūrs Aizpurietis uziet uz 

hokeja laukuma. Īsumā skats tāds- mūsu 

puiši velk ap lielo ledus laukumu mazos 

zēnus. Skats uzjautrina.  

Otrajā puslaikā ledu apciemoja 

Gunas māsa Gita Pērkone, iesizdama ripu 

vārtos. Ir nu gan malači! Par pozitīvo 

sniegumu mūsējie saņēma piparkūkas, 

Dinamo Rīga aproci.  

Spēle rit. Esam skaļi, tomēr 

mums blakus dzirdami ļoti sparīgi fani. 

Prieks. Visi atbalsta Dinamo Rīga. Diemžēl 

no mūsu brīnišķīgā saukļa atlicis vien 

DINAMO JĀUZVAR. Bet galvenā doma ir 

ietverta, tādēļ par to diži neuztraucamies. Vai 

pateicoties veiksmei, mūsu sauklim vai 

uzticīgajiem faniem-Dinamo Rīga vinnēja 

2:1 ! 

Pēc šīs hokeja spēles esam 

guvuši daudz pozitīvas enerģijas. Atpakaļ 

ceļš iesākas ar komentāru par spēli, par 

mūsējiem uz ledus, par labi pavadītajiem 

Otrajiem Ziemassvētkiem. Brauciens ir 

izdevies  

Janvārī saņēmām krāšņu 

pateicību, ko bijām izcīnījuši kā aktīvākie 

hokeja spēles atbalstītāji. 

 

Hokeja apmeklējums Rīgā 

Zilgma Kukle, 12.klase 



 

                                                                                                                                                                                                       
13. 

Janvārī Jēkabpils 3. vidusskolas sporta manēžā notika Latvijas Republikas sacensības 

C grupas zēniem un meitenēm. Mūsu skolu šajās sacensībās pārstāvēja Mareks Geižāns 

(5.klase), Kaspars Iesalnieks (5. klase), Sandis Gremze (6.klase). Labus rezultātus lodes 

grūšanā uzrādīja Sandis Gremze (10:36) un ierindojās 4. vietā. Šajā disciplīnā startēja 26 

dalībnieki. M. Geižāns ierindojās 16. vietā. 300 metru skrējienā 59 dalībnieku konkurencē 

Sandis Gremze sasniedza 9. labāko rezultātu (46:61). Arī stafetē, startējot Jēkabpils izlasē, 

Sandis ar komandu izcīnīja 4. vietu. Arī Kasparam Iesalniekam rezultāti bija labi. 

     17.janvārī  Salas vidusskolas sporta zālē volejbola sacensībās piedalījās 1995.-1996. 

gadā dzimušie jaunieši. Mūsu skolas komanda šajās sacensībās izcīnīja 3 vietu.  

   22. janvārī mūsu sporta zālē notika starpnovadu turnīrs 

volejbolā pieaugušajiem. Piedalījās Zasas pagasta komanda, 

 Ābeļu pagasta komanda, 

 Slates pagasta komanda 

 un Aknīstes pagasta komanda. Šajās sacensībās par uzvarētājiem kļuva Zasas pagasta 

komanda, aiz sevis atstājot Ābeļu pagasta komandu un Slates  pagasta komandu.  

3.februārī 1991.-1994.gadā dzimušās meitenes spēlēja volejbolu un izcīnīja 4.vietu. 

9.februārī Ābeļos notika slēpošanas sacensības. Rezultāti visus iepriecināja. 

 Vecuma grupā 1999.g. dzimušie un jaunākas meitenes ( 1 km)  

1. vieta  Santai Stradiņai (rez. 6:21). 

 Šīs pašas grupas zēniem, kas arī slēpoja  1 km,  1.vieta  Kasparam Iesalniekam  ( rez.  5:15), 

3.vieta – Alvim Kazanavskam  (rez. 6:00)  

 1997. – 1998.g. dz.  meitenēm (trase- 1 km) 2.vieta Lailai Austrumai  (rez. 5:38) 

 Šīs vecuma grupas zēni slēpoja 2 km, 2. labākais rezultāts Edgaram Rancānam ( rez. 10:07) 

 1995.-1996.g. dzimušām meitenēm 2 km trasē – sadalītas 3.vietas Agritai Sabīnei Puķītei ( 

11:33), Laurai Aišpurei ( 12:06). 

Šīs vecuma grupas zēni slēpoja 3 km. 2.vieta Arvim Gabranovam ( 13:49), 3.vieta Didzim 

Stradiņam. 

Komandu vērtējumā lielo skolu grupā visās vecuma grupās 1.vietu izcīnīja mūsu 

skolas komanda. Kopā izcīnītas 9 medaļas. 

Sporta skolotāji Edvīns Grauzs un Jānis Kokins novēl, lai neapsīkst šī iniciatīva, kas tika 

parādīta! 

25.februārī Dunavā notika Jēkabpils novada dambretes turnīrs „Dambretei būt!”. No 

mūsu skolas 1.vietu izcīnīja 12.klases skolniece Santa Matīsa, bet otro – Līga 

Dimparāne. No pieaugušajiem 3.vietu izcīnīja Iveta Aišpure un Aivars Zariņš. Piedalījās 

arī Jānis Kokins un Ivars Zvaniņš. 

5.martā mūsu skolas sporta zālē par godu Starptautiskajai sieviešu dienai notika volejbola 

turnīrs „Dāmu kauss”. Piedalījās divas Jēkabpils komandas, Līvānu un Zasas komanda. 

1.vieta Jēkabpils komandai, 2. vieta Zasas komandai: Ieva Ģeidāne, Kristīne Bite, Anda 

Kokina, Līva Poriete, Aīda un Lauma Vanagas no Slates.3.vieta – otrai Jēkabpils 

komandai, 4.vieta – Līvānu komandai. 

8.martā Jēkabpils Sporta skolā notika atklātās sacensības vieglatlētikā 1998.- 1999.g., 

2000.g. dzimušiem un jaunākiem. Sandis Gremze šajās sacensībās izcīnīja 1.vietu lodes 

grūšanā, 2.vietu 60 m skrējienā. Liene Austruma ierindojās 4.vietā 1000 m skrējienā.  

 

Sasniegumi sportā 
 

Laura Ņikiforova, 8.klase 
 

Zasas vidusskolas avīze   2011. gada janvāris- marts 

 



 

14. 

Būt vienmēr veseliem un uniem 
Un just, ka spēks pār malām iet, 
Aiz spēka pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet. 
Zvaigznes izdejot no grīdas, 
No griestiem sauli izdziedāt. 
No rītiem pamosties aiz laimes, 
ar basām kājām dārzā skriet. 
Būt vienmēr veseliem un jauniem, 
Kad pašu sirds Jums zied! 
  

10 gadu jubilejā apsveicam 
 
Raivi Aišpuru,  
Janu Kazanavsku, 
Ēriku Seglēru, 
Aneti Upīti, 
Kristeru Zaikovski!  
 

 
15 gadu jubilejā apsveicam 
 
Kasparu Geidānu, 
Armandu Aizpurieti, 
Edgaru Buculānu, 
Oskaru Osmani, 
Lauru Aišpuri! 
 
************ 
Kā vēja spārniem steidzas gadi, 
Ikviens no viņiem Tevi skar. 
Nekad mēs nebūsim vairs tādi, 
Kā bijām vakar, aizvakar. 
 

18 gadu jubilejā apsveicam 
 
Mareku Čūrišku! 
 
*********** 
Tici nākotnei un dzīvei, 
Tici tam, ko stāsta sirds. 
Tici zvaigznei debess tālē, 
Kas virs Tavas galvas mirdz. 
 

20 gadu jubilejā apsveicam 
 
Artūru Avotiņu! 

BCR 

APSVEICAM 
 2011. gada janvāra, februāra, 
 marta jubilārus! 
 
 

 
Jaunā skolas autobusa atklāšana 

1.februārī 
 

 

Nākamais avīzes numurs iznāks maijā. 
Tajā nosauksim konkursu un olimpiāžu 
uzvarētājus. 
 
Paldies visiem, kas iesaistījās avīzes 
veidošanā! 
 
Novēlam veiksmi 12.klasei Žetonu lugas 
izrādē! 
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