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Latvija, Latvija! 
Dzimtene mana! Tu – labā! 
Likteņa zvanā kāds jaunu 

laikmetu sit… 
Latviešu dvēseles senseno 

brīnumu glabā, 
Novembrī skaistāko vārdu – 

Astoņpadsmit! 
Apsveicam visus avīzes 

lasītājus 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 
94.gadadienā! 

 

Mūsu skolēni un skolotāji Lāčplēša dienā Rīgā  
pie Brīvības pieminekļa  

 

Latvijas Republikas 94. proklamēšanas gadadienā Jēkabpils novada domes 
Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā no mūsu skolas 
saņems Jānis Daudzvārds (nominācija Jaunietis), Inta Sviķkalne (nominācija 
Skolotājs). Atzinības rakstu saņems Mārtiņš Leitietis (nominācija Jaunietis), 
Sabīne Ozoliņa (nominācija Jaunietis). 
 

Apbalvojumi valsts svētkos 

11.novembrī mūsu skolas 6., 9. un 12.klases skolēni 
un skolotājas S.Upeniece, M.Lapiņa, I.Dābola 
piedalījās Lāčplēša dienas aktivitātēs Rīgā. 
Vispirms notika piemiņas brīdis Brāļu kapos, kur 
augstākās amatpersonas nolika vainagus. Pie 
mūžīgās uguns un Mātes Latvijas skolēni iededza 
svecītes. 
   Apmeklēja pirmā prezidenta J.Čakstes un pirmā 
ārlietu ministra Z.A.Meierovica kapus. Aizkustinošu 
mirkli piedzīvoja pie ārlietu ministra kapa, jo tur 
sastapa bijušā ministra vedeklu, kas izstāstīja par 
viņa dzīves gaitām. Kapos apskatīja arī Latvijas laika 
lidotāju pieminekļus. Atrodoties pie Brīvības 
pieminekļa, varēja noskatīties bruņoto spēku parādi, 
tika sniegtas arī intervijas. Latvijas vēstures muzejā 
ievērojamākais apskates objekts bija Lāčplēša kara 
ordeņa visas trīs pakāpes. Vakarā pie svecīšu sienas 
tika noliktas savas iedegtās svecītes brīvības cīnītāju 
piemiņai. Pie Brīvības pieminekļa tika dziedātas arī 
dziesmas. Izbraucot no Rīgas, skaisti dega svecīšu 
siena.                                                                                                                                              
                                                                                   

Lāčplēša dienas pasākumi 

   9.novembrī mūsu skolas skolēni piedalījās 
Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā Kalna 
pagastā A.Grīna piemiņas vietā. Tur 
noklausījās atmiņu stāstījumu par A.Grīna kara 
gaitām, klausījās A.Grīna „Dvēseļu puteņa” 
lappuses, vīrišķības pusstundā iepazina 
Jēkabpils zemessardzes 56.kājnieku bataljona 
ekipējumā esošo ieroču demonstrējumu. 
Noslēguma daļā svecīšu gaismā baudīja lauku 
virtuves labumus un klausījās atmiņu stāstījumu. 
   Šajā dienā  Jēkabpilī norisinājās pasākums 
«Latvijas karavīrs laikmetu griežos», kas 
notika pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
Ģenerāļu kluba ierosinājuma. Pasākumu 
apmeklēja arī mūsu skolas skolēni. Pretī 
Krustpils kultūras namam stādīja kokus. 
J.Daudzvārds: ”Ja grib iedziļināties Latvijas 
vēsturē, karavīru likteņstāstos un visā pārējā, ir 
arī jāapmeklē šāda veida pasākumi.” 
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Redaktora sleja 

Sveicināti, lasītāji! 

 

Iesācies ir jaunais mācību 
gads ar dažādiem 

pārsteidzošiem pasākumiem 
un kā katru gadu ar kādu jaunu 

skolēnu. Novēlu visiem 
jaunajiem skolēniem labi 

iejusties mūsu skolas vidē un 
lai izdodas sevi apliecināt gan 
mācībās, gan citās aktivitātēs! 

Malači ir mūsu pagājušie 
divpadsmitie, kuri sasniedza 
labus rezultātus eksāmenos. 
Lai viņiem veicas arī turpmāk! 

Novēlu veiksmi visiem 
jaunajiem avīzes veidotājiem, 
un veiksmīgu šo mācību gadu 

visiem skolēniem un 
skolotājiem! 

Liene Minkeviča, 11.klase 

 

Mācību gads ir tikai vēl sākumā. Lai to izvērtētu, jāgaida līdz pavasarim. 
Taču jau šobrīd var secināt, ka tas ir uzsākts veiksmīgi. Ir nopietns darbs 
mācību stundās, aktivitātes pēcpusdienās interešu izglītības un 
fakultatīvajās nodarbībās. Tiek domāts par veselīgu uzturu un 
dzīvesveidu. Skolā darbojas programmas ,,Skolas piens” un ,, Skolas 
auglis”. Ir apmeklēti daudzveidīgi pasākumi novadā un pilsētā. Skolēni ir 
piedalījušies sacensībās, braukuši ekskursijās, skatījušies hokeja spēli 
un bijuši aktīvi Lāčplēša dienas pasākumos Rīgā. Visi kopā esam 
viesmīlīgi uzņēmuši projekta dalībniekus no Rumānijas, iepriecinājuši ar 
brīnišķīgu koncertu, prezentējuši savu skolu un darba pieredzi. Šobrīd 
gatavojamies Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai un 
atbildam uz jautājumu- Ko Tu esi darījis, lai Latvija kļūtu bagātāka un 
labāka?- Labi mācos, mīlu savu ģimeni, rūpējos par dabu u.c. labie darbi 
parādās skolēnu atbildēs. Katrs no mums var savai valstij uzdāvināt 
vienu labāku, iecietīgāku, patiesāku, mīlošāku, gudrāku cilvēku. Sevi. Lai 
izdodas!                                                       Direktore Olita Spēka 

 

Mācību gads vēl sākumā 

«Draudzīgā aicinājuma skolu reitings 2012» 
Par šo reitingu stāsta direktora vietniece mācību darbā Indra Gaugere. 
„Draudzīgā aicinājuma skolu reitings 2012” ir veiksmju, panākumu un 
sasniegumu izvērtējums pēc Centralizēto eksāmenu rezultātiem. Skolu 
reitinga mērķis ir gan novērtējums, gan iespēja celt izglītības līmeni, 
parāda arī dinamiku skolu starpā. Šobrīd tas uzskatāms par 
objektīvāko skolēnu izglītības līmeņa novērtēšanas instrumentu. 

Nominācijas veido skolēnu gūtie rezultāti centralizētajos 
eksāmenos šādos mācību priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, 
angļu valodā, dabas zinātnēs (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturē un 
skolas kopvērtējumā. 

29.novembra Latvijas Nacionālās operas telpās notikušajā 
pasākumā, nosaucot visaugstākos sasniegumus vienā no 14 
nominācijām, „Izaugsme matemātikā” lauku vidusskolu grupā 1.vieta 
ir mūsu Zasas vidusskolai. Nominācija „Izaugsme” ir jauna, paziņota 
tiek pirmo gadu.  

Iepazīstoties ar mūsu skolas sasniegumiem CE 2012.gadā, 
redzam, ka lauku vidusskolu grupā kopvērtējumā esam 13.vietā 
valstī, matemātikā 8.vietā, latviešu valodā 21.vietā, angļu valodā 
30.vietā, dabas zinībās 10.vietā, krievu valodā 17.vietā. 

Uz mūsu jautājumu, vai tas ir brīnums, ka mūsu skolai tādi 
iepriecinoši rezultāti, I.Gaugere paskaidro. 

Brīnums par iegūto 1.vietu? Nē! Tas ir mūsu absolventu 
sasniegums. Bieži ir bijuši klašu kolektīvi, kuriem ir labi veicies 
matemātikā un citos mācību priekšmetos, bet tolaik nebija tādas 
nominācijas. 

Bijušā rajona skolu grupā esam bijuši kopvērtējumā pat 2.vietā vai 3.vietā, bijuši arī ne tik veiksmīgi 
sasniegumi. Šī gada absolventi visos mācību priekšmetos centās iegūt labu vērtējumu. Matemātikā izdevās vislabākais. 
Pārsteigums! Vecāku, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju ieguldītais darbs ir nesis panākumus. 
Paldies! Apsveicu un novēlu veiksmi jauniešiem turpmākajās studijās! 

Studijas augstskolās uzsākuši visi absolventi. Gribas cerēt, ka izdosies viņiem iegūt augstāko izglītību un labu 
darbu nākotnē. 

Šī mācību gada absolventiem saku, ka ir vēl nominācijas, kurās arī viņi var parādīt savu veikumu un sasniegt 
labus rezultātus. Jā, pamatā katra darbs, centība, apzinīgums, atbildība regulāri veikt uzdoto un mācīties sev, nevis 
citiem. Tad arī jūs būsiet bagātinājuši sevi un sasniegumi neizpaliks!                                                    Skolotāja Indra 

 
Pagājušās 12. klases gaitas 

Krišjānis Valters – Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes studiju programma. 

Ieva Ģeidāne – Latvijas Kultūras akadēmija, starptautiskie sakari – Francija. 

Jānis Vēveris - Rīgas Tehniskā universitāte par būvinženieri, ēku celtniecību. 

Māris Sēlis – Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte un mācos būvinženieriju. 

Jānis Gabranovs - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte, agronomijas specialitātē. 

Kristīne Bite – Latvijas Universitāte, Rīgas Medicīnas koledža, māszinības. 

Uldis Zvaniņš - Rīgas Tehniskā universitāte, par transportbūvju inženieri.      Noskaidroja Liene Minkeviča 
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Viesi no Rumānijas 

 
Sākumskolas skolēni sagaida ciemiņus no Rumānijas 

           Jēkabpils novada pašvaldībā 6.novembrī ieradās sadarbības partneri no Rumānijas. Viņu vizītes 
mērķis – piedalīties pirmajā projekta starptautiskajā sanāksmē.  

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva – Jēkabpils novads ir viena no piecām pašvaldībām Latvijā, 
kur tiek īstenoti 2012.gadā apstiprinātie ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas 
Reģionālās partnerības projekti. Mūsu pašvaldība ir partnerības koordinators projektam “Cross border 
cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer”, saīsināti „Coaction” 
  Projekts tiek īstenots kopā ar Vulcana-Bai pašvaldību Rumānijā. Tā latviskais nosaukums ir „Pārrobežu 
sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai”.  

Laikā no 6. – 11. novembrim Jēkabpils novada pašvaldība organizēja pirmo projekta sanāksmi, 
kurā piedalījās viesi – pašvaldības vadītājs Emil Draghici, politiķi, skolotāji un sabiedriskas organizācijas 
pārstāvji, kā arī mājinieki – pārstāvji no pašvaldības administrācijas, deputāti, Zasas vidusskolas skolotāji, 
vecāku pārstāvji, Rubenes kultūras&sporta nama personāls, pagastu pārvalžu vadītāji Atbilstoši 
sanāksmes darba kārtībai, dalībnieki apmeklēja projektā iesaistītos vietējos partnerus – Zasas vidusskolu 
un Rubenes kultūras namu, kas veic arī sporta darba centra funkcijas, tikās ar pašvaldības vadību, 
darbiniekiem, skolotājiem, vecāku pārstāvjiem. 

Mūsu skolā ciemiņi ieradās 7.novembrī.  

Gaidot ciemiņus no Rumānijas, mēs bijām čakli gatavojušies. Skolas zālē bija skolēnu zīmējumi, 
kuri atspoguļoja draudzību starp Rumāniju un Latviju, bet sienasavīzēs varēja uzzināt informāciju par 
Rumāniju.  

Sākumskolas skolēni skolas vestibilā ciemiņus sagaidīja ar rumāņu un latviešu karodziņiem rokās, 
dziedot „Kur tu teci, gailīti mans?” Pēcpusdienā dejotāji un dziedātāji ciemiņiem sniedza interesantu 
koncertu. Skolas zālē 8.-12.klašu skolēni un skolotāji noskatījās prezentācijas par mūsu skolu un par 
Rumāniju. Vēlā pēcpusdienā skolotāji un rumāņu pārstāvji pulcējās skolas zālē, lai darba grupās 
noskaidrotu kopīgās problēmas savā darbā un rastu to risinājumu, veidojot vīziju par kopīgo bukletu. 

Informācija par projektu ņemta arī no Jēkabpils novada mājaslapas 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.klase 1.septembrī          

Šajā mācību gadā mācības 1.klasē uzsāka Niks Daniels Balodis, Raitis Daudzvārds, Sanija Geižāne, 
Karolīna Kuzmenko,  Artūrs Markovskis,  Pēteris Markovskis, Megija Pabērza, Jānis Rancāns,  
Krista Rjabece, Raivo Savičs, Jānis Zariņš. 

      Gan skolēniem, gan skolotājai Daigai novēlam  prieka pilnu mācību gadu un labi mācīties! 
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Šī gada 8. novembrī notika Mārtiņdienas gadatirgus. To iesāka 9.klase ar interesantu un 
jautru modes šovu. Aiga Martinova bija modes šova vadītāja, pieteica modeles un komentēja 
tērpus. 

Visi 9.klases skolēni bija pārģērbušies par modelēm ar jautriem un izciliem tērpiem. 9. klases 
zēns Aldis Korņejevs bija vissmieklīgākais, viņš bija ģērbies zaļos legingos, baltās zeķēs, 
melnā ar zilu tunikā un zaļās augstpapēžu kurpēs, galvā bija 
sirma parūka. Edgars Rancāns bija Maričuja Sandromana. 
Viņa bija apģērbusies melnā kleitā, baltās augstpapēžu 
kurpēs un ar parūku. Dins Ornicāns bija precējusies sieviete, 
apģērbusies īsos, melnos svārkos, melns krekliņš, melnas 
augstpapēžu kurpes. Laura Briede bija pieredzējusi modele, 
apģērbusies melna kleitā ar krāsainām puķēm. Kājās viņai 
bija melnas augstpapēžu kurpes. Anetes Beātes Puķītes  
apģērbs - gari šorti, zili legingi, rozā zeķes, rozā džemperis. 
Ar tādu tērpu Anete bija domājusi doties pie savas 
vecmāmiņas. Eva Strika bija apģērbusies diezgan skaistā 
melnā kleitā ar krāsainām puķēm, kā arī viņai bija 
interesanta frizūra. Kristīne Semjonova bija apģērbusies 
rozā žakete ar puķītēm, dzeltenas bikses un kedas, ar 
skaistu grimu. Evijai Korņejevai bija gaiši brūna kleita un melnas kurpes. Kristīne Rancāne 
bija apģērbusies gaiši zilā kleitā, viņa demonstrēja savu kāzu kleitu. Laila Austruma bija 
apģērbusies īsā balti rozā kleitiņā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc modes šova apsveica visus Mārtiņus un Mārčus.  

Beidzot sākās tirgus, kur pārdeva vafeles, pildītas un vienkāršās, picas (tās gan ātri izpirka!),  
cepumus sēnītes, ābolus, pīrādziņus u.c. Bija arī tāda interesanta lieta, ka skolēnu aizmirstās 
drēbes sporta zālē varēja dabūt atpakaļ, ja veica kādu sportisku izdarību – lēcienus ar 
lecamauklu, pumpēšanos, pietupienus. Arī tirgoja kaklarotas, auskarus, rokassprādzes. 

Pasākums bija izdevies.:) 

 

  Laura Korņejeva, Dagnija Avotiņa, 6.klase 
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Mārtiņdienas gadatirgus 
 

Viens! Divi! Trīs! 

Jānis maisā! 

Četri! Pieci! Seši! 

Jānis gaisā! 

Ko lai dara? 

Jānis atkal maisā! 
 

Dita Soldatova, 4.klase 

 

Skaitāmpants 
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Domrakstu konkurss „Kā es kļūšu par 
olimpieti”. 

Skolā tika vērtēti šādu skolēnu domraksti - 
Liene Austruma (6.kl.), Kristiāns Jānis 
Radiņš (7.kl.), Sandis Gremze (8.kl.), Mārtiņš 
Vēveris (8.kl.), Aiga Martinova (9.kl.), 
Armands Aizpurietis (10.kl.), Madara Bērziņa 
(10.kl.), Sabīne Ozoliņa (11.kl.), Jānis 
Daudzvārds (12.kl.). 

 Balvas par labākajiem domrakstiem 
Olimpiskās dienas noslēgumā saņēma Jānis 
Daudzvārds, Aiga Martinova, Mārtiņš 
Vēveris, bet par labākajiem zīmējumiem 
direktore apbalvoja Līvu Nagli (5-6 gadīgie), 
Niku Balodi (1.kl.), Elīnu Gironi (2.kl.). 

   

Olimpiskā diena Zasas vidusskolā 
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Šī gada 28.septembrī visā Latvijā un pasaulē 
norisinājās Olimpiskā diena. Arī mūsu Zasas 
vidusskolas kolektīvs šogad tajā piedalījās. Visiem 
tas bija kaut kas jauns un satraucošs, jo uz mūsu 
skolu pirmo reizi bija atbraucis īsts olimpisko spēļu 
dalībnieks E.Bojārs. 

Rīts sākās ar maršu, kurā piedalījās visi skolas 
skolēni un skolotāji. Ar sporta skolotāja J.Kokina 
 vārdiem – „kreiso, kreiso” tika veikts goda aplis, 
pacelts olimpiskais karogs un noklausīta olimpiskā 
himna, sekoja goda personu svinīgās uzrunas. Pēc 
tam sākās visu ilgi gaidītā rīta vingrošana. Visi bija 
kārtīgi iemācījušies un rādīja ko vien spēj. Tas viss 
radīja lielisku sajūtu, jo visi klašu kolektīvi aktīvi 
piedalījās. Izrādās sports spēj vienot. 

Pēc rīta rosmes devāmies skolas pagalmā, kur izveidojām olimpiskos apļus, un šis mirklis tika iemūžināts. 
Tad sekoja dažādas atrakcijas un sporta spēles. Šīs spēles atšķīrās no visām pārējām sporta spēlēm, jo 
tajās galvenais nebija uzvarēt, bet gan piedalīties un sajust kopības sajūtu. Šajās sporta spēlēs visi bija 
uzvarētāji un saņēma sertifikātus, kuri apliecināja dalību Olimpiskajā dienā. Par skaistām balvām paldies 
jāsaka mūsu pašvaldībai un novada domei. 

Bet ar to šī diena nebija galā. Pēc tam sekoja volejbola spēle starp skolotāju un 12.klases komandu. 
Spraigā divu setu cīņā savu meistarību un lielo gadu pieredzi pierādīja skolotāju komanda. Vakara beigās 
norisinājās draudzības spēle volejbolā starp jau absolvējušajiem Zasas vidusskolas skolēniem un tagadējo 
vidusskolas izlasi. Basketbola spēlē tagadējā vidusskolas izlase piekāpās, bet revanšējās volejbola spēlē, 
kad smagu 3 setu cīņā pārākumu parādīja tagadējā vidusskolas izlase, uzvarot ar 2 : 1 pa setiem.  

Jānis Daudzvārds, 12.klase 

Savās pārdomās par Olimpisko dienu dalās Jēkabpils novada sporta organizators Aivis Kokins:  

„Domrakstus skolēni rakstīja speciāli Olimpiskajai dienai, tajos viņi mēģināja iejusties Olimpisko spēļu 
dalībnieka „ādā”. Taču viņu vidū bija kāds cilvēks, kurš patiešām piedalījies Olimpiskajās spēlēs – tas bija 
tās dienas Olimpiskais vēstnesis, divu Olimpisko spēļu dalībnieks, bobslejists Egīls Bojārs, kurš skolēniem 
pastāstīja par tām sajūtām, kas pārņem piedaloties Olimpiskajās spēlēs. Egīls rādīja skolēniem savas 
medaļas, fotogrāfijas, atbildēja uz jautājumiem, kuru patiešām bija daudz, kā arī sniedza skolēniem 
autogrāfus, pēc kuriem tīkotāji bija sastājušies rindā!” 

Skolas zālē bija apskatāma gan Egīla Bojāra godalgu izstāde, gan mūsu pašu skolēnu izcīnītās medaļas, 
kausi, diplomi  un novada skolēnu zīmējumi. 

Pēc interesantas sarunas ar Olimpisko spēļu dalībnieku, skolēni un skolotāji skolas priekšā izveidoja vienu 
no Olimpisko spēļu simboliem – 5 olimpiskos apļus, kuri tika iemūžināti ļoti skaistā fotogrāfijā, kura 
piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas  fotokonkursā un ieguva 1.vietu Latvijā. 
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ES programmas ,, Jaunatne 
darbībā”apmaiņas apakšprogrammas 
projekts ,, Once upon a Time. Writing 
throught exploring cultural heritage” 

(Reiz senos laikos. Radošā rakstīšana 
saistībā ar kultūras mantojuma izpēti. 

Dalībvalstis: Norvēģija, Īrija, Spānija un 
Latvija 

5 skolēni 

2 absolventi 

2 pedagogi  piedalījušies 
programmas aktivitātēs Averojā, 

Norvēģijā (8dienas).  

16 radošās rakstīšanas nodarbības 
skolā. 

Kancelejas preces 135Ls 
apmērā 

 

ERAF projekts „Informatizācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju 

infrastruktūras līmeņa paaugstināšana 
Zasas vidusskolā” 

 1 interaktīvā tāfele 

Digitālā datu kamera 

Multimediju sistēmas 
sensoru komplekts 

2 portatīvie datori 

14 stacionārie datori 

4933.07Ls apmērā 

ESF projekts „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” 

17 skolotāji piedalījušies 12 skolotāji -2.pakāpe 

11 skolotāji- 3.pakāpe 

 

 

Projekti, dalībnieki un ieguvumi 

 

Remonti skolā 

 

• 4002,58Ls bioloģijas kabinetā (tagad interaktīvā klase) 

• 14833,54Ls kabinetos skolā- sākumskolas 2.,4.kl., datorklase, angļu valoda, nomainītas durvis. 
Iegādātas izdegušās lampas un ventilatori. 

• Internātā- 4861,82Ls +pašlaik arī notiek remonti. 

• Pirmsskolas grupas iekārtotas pārvaldes ēkā- 277m
2 
 

• Veikti remontdarbi Vecajā ambulancē, kur 1.stāvā būs iekārtots skolas muzejs. 

 

Skolotāju dienas pasākumā 

12.klases jaunieši Lāčplēša dienai veltītajā 
pasākumā Jēkabpilī 

Zasas vidusskolā notika dārzeņu izstāde. Dārzeņu izstādē bija skaisti 
dekoratīvie ķirbīši, kurus sagādāja 2.klases skolotāja Mairita. Vēl tur atradās 
skaists liels ķirbis, kuru atnesa 3.klases skolniece Dana. 

Bija arī kāds dārzeņu krokodils, ar kuru iepriecināja 4.klases skolnieks Deniss. 
Interesants bija arī kartupeļu vampīriņš, ar kuru pārsteidza 4.klases skolniece 
Lauma Valērija. Neaizmirsīsim arī par dīvainajiem burkāniem un kartupeļiem. 
Bet visinteresantākais bija kāpostu sniegavīrs, ar kuru uzmanību piesaistīja 
3.klases skolnieks Edgars, un stiprie čili pipari, kurus sagādāja abas māsas 
Megija un Dana Pabērzas. 

Dita Soldatova, 4.klase 

Dārzeņu izstāde 
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Tadenavā 

Dzejas dienu laikā uz pasākumu Tadenavā bijām aizbraukuši mēs, 
5.klase, daudzi no citām pamatskolas klasēm, literatūras skolotājas. 

Tadenavā mēs apskatījām Raiņa māju, Raiņa saimniecības plānu un 
staigājām pa Raiņa mājas istabām, par kurām mums pastāstīja muzeja 
vadītāja. 

Pēc tam mēs piedalījāmies dzejnieces Ineses Zanderes un viņas 
draugu – mākslinieces Gundegas Muzikantes, aktiera Kaspara Znotiņa, 
mūziķa Jēkaba Nīmaņa priekšnesumu. Mākslinieku izpildījums bija 
interesants, jautrs, jo dzejolis, kad to ilustrē, kad dzied un mākslinieciski no 
galvas skaita, atdzīvojas un kļūst daudz interesantāks.  

Pēc mazā koncertiņa mēs gājām piedalīties aktivitātēs. Daļa gāja 
ilustrēt dzejoļu grāmatu, citi – klausīties dziedāšanu un dzejoļu interesantu 
runāšanu, bet daļa dalībnieku gāja tur, kur mācīja rakstīt dzejoļus.  

Apskatījām mākslinieces Andas Svarānes personālizstādi "Zirņa 
bērni". 

Kopumā Tadenavā bija interesanti. Man patika. 

 

Intervija ar jauno Zasas vidusskolas direktori Olitu Spēku 

Inese Korņejeva, 5.klase 

Jūsu skaitlis: 3 

Veiksmīgā diena: otrdiena 

Jūsu horoskops: Jaunava 

Mīļākā krāsa: dzeltena 

Mīļākais gadalaiks: vasara 

Mīļākais mācību priekšmets: literatūra 

Gads, kurā dzimusi: 1967 

Nepatīkamākā diena: Kad sāp zobi 

Mīļākais ēdiens: Saldais 

 

Kur un par ko jūs esat strādājusi iepriekš? 

Dunavas pamatskolā- sākumskolas skolotāja- mācīju 1.klasi 

un lielajiem vizuālo mākslu. Bērzgala pamatskola- 

sākumskolas un informātikas skolotāja.  Jēkabpils 

pamatskola- sākumskolas un informātikas skolotāja, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja 5.-6.kl.,   bibliotekāre. 

Kas jums patīk direktores darbā?  

Katra diena ir pārsteigumu pilna, tiekos un iepazīstos ar 

interesantiem cilvēkiem, daru dažādus darbus un mācos. 

Ko Jūs vēlaties mainīt un uzlabot mūsu skolas dzīvē? 

Sakārtot un uzlabot skolas vidi, sekot mācību procesam un 

darba rezultātiem un meklēt risinājumus skolas tālākai 

izaugsmei. 

Ko Jūs domājat par mūsu skolēniem un skolotājiem? 

Jūs esat liels kolektīvs, un visus skolēnus vēl nepazīstu. Taču 

redzu, ka ir daudz aktīvu, talantīgu, dziedošu, muzicējošu 

bērnu. Ir labi sportisti un dejotāji. Esat pieklājīgi, draudzīgi un 

strādīgi. Ir jau arī kāds blēņdaris, ko esmu pamanījusi. Viņiem 

jālabojas. 

Jums ir zinoši, pieredzes bagāti skolotāji, kuri mīl savu darbu 

un priecājas par sasniegto.  

Kāds ir jūsu novēlējums skolēniem un skolotājiem? 

Mēs esam šajā vietā un laikā satikušies. Lai veiksmīga 

sadarbība! Visam kolektīvam novēlu čakli strādāt, jo tikai tad 

būs rezultāti. No mums pašiem ir atkarīgs tas, ko sasniegsim 

un kas būsim.  

Intervēja Liene Minkeviča, 11.klase 
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Ekskursija uz 
Siguldu 

 

Pāri Gaujai braucām ar gaisa vagoniņu. Mūs 
pārņēma neparastas, bet jaukas izjūtas. 

Mūs sirsnīgi un viesmīlīgi uzņēma mācītājs Austris 
Rāviņš. Viņš mums parādīja skaisto Krimuldas 
baznīcu un liliju labirintu.  

Pats pēdējais bija atrakciju parks „Tarzāns”.  

Ekskursija bija izdevusies.  

Dita un Lauma Valērija, 4.klase 

 

 

Haikas par rudeni ( 11.klase) 

 

 

Zied mārtiņrozes,  

Rasa noklāj zemīti - 

Rudenīgs rīts. 

 

Zied saulespuķes, 

Košā saulē sildītas, –  

Atvasaras  laiks. 

                        (Valērija) 

Koki šalc vējā, 

Lapas tiem birst krāsainas - 

Atkal klāt rudens. 

                     (Aleksandrs) 

 

Ārā arvien vēsāks, 

Tumšākas kļūst naktis –  

Vasariņa prom. 

                (Ieva) 

 

Dzeltenas, sārtas 

Lapas kokiem krāsotas. 

Mākoņi drūmi. 

 

Lapas no koku zariem 

Nopūš stiprais vējš. 

Ārā līst lietus. 

(Sabīne) 

 

10. oktobrī 2. klase, 3.klase un 4.klase brauca 
ekskursijā uz Siguldu. Mums šī ekskursija ļoti 
patika. Mūsu ekskursiju vadīja gids Aigars 
Pērkons.  

Vispirms braucām uz Gūtmaņa alu. Cik skaista 
un liela bija šī ala! Lielajā kalnā ilgi kāpām pa 
trepēm, bet pēc tam lejā. Kājām gan bija dīvaina 
sajūta. 

Apskatījām Turaidas pili. Kāpām augstajā 
Turaidas kalnā, kur pie Turaidas Rozes kapa 
uzzinājām leģendu par šo meteni. Leģenda 
tiešām ir aizkustinoša!  

Neaizmirsīsim skaisto Dainu dārzu ar dažādām 
skulptūrām. 

 

 

Rudens kross 

26.septembrī Jēkabpils Meža parka Veselības takā krosā startēja Jēkabpils pilsētas un novadu skolu 
audzēkņi. 

Kā katru gadu, skolas tika vērtētas mazo un lielo skolu grupās. Kopvērtējumā mazo skolu grupā mūsu 
skolas skrējēji izcīnīja 3. vietu, bet vidusskolu grupā ( 1993.-96.g.dz.) – 2.vietu. 

Grupā 1997.-98.g.dz. Evijai Korņejevai 3.vieta. 

Grupā 2001.-2002.g.dz. Diānai Dadeikai 3.vieta. 

3.oktobrī notika Rīgas domes atklātās rudens krosa komandu sacensības. 
   Mūsu skolas skrējējiem kopvērtējumā 10.vieta (no 42 vietām). 

1994.-96.g.dz.meitenēm 4.vieta. Piedalījās Laura Ņikiforova, Madara Bērziņa, Laila Austruma, Valērija 
Jākobsone. 

1994.-96.g.dz. zēniem 5.vieta. Piedalījās Jānis Daudzvārds, Krišjānis Krūkliņš, Mārtiņš Leitietis, Dainis 
Kundziņš. 

2001.-2002.g.dz. meitenēm 6.vieta. Piedalījās Megija Meļņika, Diāna Dadeika, Ieva Austruma, Inese 
Korņejeva. 

Individuālajā vērtējumā labākais rezultāts Evijai Korņejevai – 4.vieta. 

Paldies skrējējiem par izturību un veiklību! Veiksmīgus startus turpmākajās sacensībās! 

Informāciju sniedza sporta skolotāji Iveta Aišpure un  Jānis Kokins 
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Intervija ar jaunajām skolotājām 

Skaitlis: 6 

Diena: ceturtdiena 

Horoskops: Skorpions 

Krāsa: kā kuru dienu 

Gadalaiks: ziema 

Dziesma: „Beautiful Wonderful world’’ – 
Skaistā pasaule 

Aktrise/aktieris: Kamerona Diaza, Ģirts 
Ķesteris 

Filma: „Vējiem līdzi”, „Denisa bieds” 

Mācību priekšmets: Sociālas zinības/ 
dabas zinības 

Gads, kurā dzimusi: Kaķis 

Nepatīkamākā diena: visas pirmdienas 

Mīļākais ēdiens: Kanelloni, aukstā zupa 

 

Intervija ar 4.klases audzinātāju, 
sociālo zinību skolotāju  

Agnesi Gaidi Kirilovu 

Skaitlis: 5 

Diena: piektdiena 

Horoskops: Mežāzis 

Krāsa: kā kuru dienu 

Gadalaiks: pavasaris 

Dziesma: nav 

Aktrise/aktieris:  nav 

Filma: ”Dzīves skola” 

Mācību priekšmets: angļu val., latviešu 
val. 

Gads, kurā dzimusi: Vērsis 

Nepatīkamākā diena: lietainās dienas 

Mīļākais ēdiens: kartupeļu pankūkas 

 

Intervija ar latviešu un  

angļu valodas skolotāju  

Ivetu Kliģi 

 

Kur jūs agrāk strādājāt? 

Biržu pamatskolā 

Vai esat bijusi klases audzinātāja? 

Jā 

Kas jums patīk Zasas vidusskolā? 

Man Zasas vidusskolā patīk - vide, kurā es 
strādāju, daba. 

Ko jūs ieteiktu Zasas vidusskolas 
audzēkņiem? 

Būt cilvēcīgākiem un izprast vienam otru. 

 

 

 

Kur jūs agrāk strādājāt? 

Bebrenes vidusskolā 

Vai esat bijusi klases audzinātāja? 

Nē 

Kā jums patīk Zasas vidusskola? 

Patīk skolas kolektīvs un apkārtējā daba. 

 Ļoti labi esmu iejutusies un skolā ir pozitīva 
atmosfēra 

Ko jūs ieteiktu Zasas vidusskolas 
audzēkņiem? 

Vairāk centības, patstāvības un vēlmes būt 
vislabākajiem visās jomās. 

Intervēja Airisa Ģeidāne, 7.klase 
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Mūsu jauniešu grupa Norvēģijā 

 

25. jūnijā septiņi mūsu skolas esošie un bijušie jaunieši un divi skolotāji devās ceļā uz Averojas 
pašvaldību Norvēģijā, lai nedēļas garumā pavadītu laiku radošās rakstīšanas nodarbībās, kultūras, vēstures 
un tradīciju izzināšanas un sportiskās aktivitātēs kopā ar Norvēģijas, Īrijas un Spānijas jauniešiem ES 
programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projekta „Once upon a time. Writing through 
exploring the cultural heritage” (Reiz senos laikos. Kultūras mantojuma izpēte ar radošās 
rakstīšanas palīdzību) ietvaros. Latviju projektā pārstāvēja Ieva Ģeidāne, Dagnija Krukovska, Laura 
Aišpure, Sabīne Ozoliņa un Jānis Daudzvārds, kā arī skolas absolventi Una Kukle un Kaspars Sēlis, 
bet jauniešus pavadīja skolotājas Daiga Ģeidāne un Baiba Gabranova. 

Dzīvojām Sorheimā – kempingā, kas turpmākās nedēļas laikā kļuva par „mājām” 36 projektā 
iesaistītajiem jauniešiem un pieaugušajiem.  

Pirmais vakars noslēdzās ar visu savstarpējo iepazīšanos un turpmākās nedēļas plānu apspriešanu, 
savu mērķu, vēlmju un bažu uzrakstīšanu un noteikumu apspriešanu.  

Turpmākā nedēļa bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm – apmeklējām Kvernes brīvdabas muzeju un 
700 gadus senu stāvbaļķu baznīcu (Latviešu grupai pat bija sava īpašā gide – norvēģu grupas līdera Tronda 
sieva Sanita (starp citu, no Jēkabpils)), sportojām (airējām, braucām ar riteņiem, zvejojām, spēlējām 
volejbolu, smaiļojām), kāpām 2 kalnos (kas norvēģiem bija tikai mazi pauguriņi), braucām pa Atlantijas 
okeāna ceļu, braucām ar vikingu laivu uz Haholmenas salu, apmeklējām Moldes pilsētu, uzņēmām filmu par 
vikingiem.  

Pa vidu visām šīm aktivitātēm bija radošās rakstīšanas nodarbības, kas arī bija galvenais aizvadītajā 
nedēļā. Iedvesmu smēlāmies no piedzīvotā aktivitātēs kā arī no dotajiem priekšmetiem, tekstiem, tēmām, 
kas tika doti pirms katras nodarbības. Tad sadalījāmies grupās, lasījām katrs savu darbu un sniedzām 
pozitīvus komentārus par kolēģu radošo veikumu. Cik varēja spriest no komentāriem, mums visiem izdevās 
lieliski. Īrijas grupas vadītāja Melisa mūs uzslavēja un teica, ka latviešu jauniešu darbi ir ļoti labā angļu 
valodā, pat labākā nekā dažam amerikānim! Tas bija patiesi labs stimuls un lielisks pašapziņas celšanas 
līdzeklis.  

Ļoti svarīgs notikums četrus vakarus pēc kārtas bija katras valsts prezentācija. Mūsu vakars bija 
ceturtdienā, kad, pēc nogurdinoša kāpiena, pēc norvēģu uzskatiem, mazā kalnā, sakopojām spēkus, lai caur 
dejām, dziesmām, tautasdziesmām, pasakām un teikām parādītu labāko un nozīmīgāko, kas ir mūsu 
kultūrā. Sestajā istabiņā katru brīvu brīdi skanēja ģitāras. Norvēģu līderi sagādāja mūsu meitenēm Ievai, 
Laurai un Sabīnei instrumentus, lai viņas varētu patrenēties latviešu nacionālajam vakaram, bet meitenes 
labprāt paspēlēja arī pašas savam un citu priekam. 

Sestdienas vakarā jaunieši sadalījās pa grupām, kurās tika pārstāvētas visas tautības, un veidoja 
kopīgu prezentāciju par visu šajā nedēļā redzēto, dzirdēto un darīto. Un pat reizēs, kad tika izmantota kāda 
dzimtā valoda (visjautrāk bija reizēs, kad jaunieši bija „samainījušies” ar tautībām un valodām) visiem pilnīgi 
viss bija skaidrs! Savukārt grupu līderi lasīja savus spilgtākos iespaidus par šeit pavadīto laiku. Svinīgajā 
vakara izskaņā visi saņēma apliecinājuma diplomu par piedalīšanos šajā jauniešu apmaiņas projektā, un tad 
tapa sveicienu un laba vēlējumu kartes visiem no visiem. 

            Svētdiena pienāca ar apziņu, ka tagad, kad visi esam kļuvuši tik labi draugi, pavisam drīz nāksies 
šķirties, taču diena bija aktivitātēm pilna, tāpēc skumjām neatlika laika.  Grupu dalībnieki piedalījās vārdu 
medībās, savukārt grupu līderiem pa to laiku notika sanāksme, kurā viņi centās apkopot visu nedēļā 
paveikto, veiksmes un trūkumus, meklējot iemeslus un izsakot ierosinājumus iespējamajam nākamā gada 
projekta turpinājumam.  

Vakarā skatījāmies pašu uzņemto filmu par vikingiem. Pēc tam Kaspars parādīja fragmentus no visa, ko 
safilmējis šīs nedēļas laikā. Visi nekādi nespēja šķirties un doties gulēt, lai gan nākamajā rītā jāceļas 
patiešām agri, lai paspētu uz lidmašīnu. Vēl pēdējās neizrunātās sarunas, apmainīšanās ar e-pasta 
adresēm, uzmundrinoši vārdi un laba vēlējumi.      Skolotāja Baiba Gabranova, Sabīne Ozoliņa, 11.klase  
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Fotomirkļi 
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Apsveicam 

          septembra, oktobra, novembra 

jubilārus! 

Paņem vienu saules staru, 
Lai Tev šodien priecīgāks ir prāts! 

Paņem vienu mīļu glāstu, 
Lai Tavā sejā iespīd smaids! 
Paņem vienu gliemežvāku, 

Lai Tavās plaukstās laime dzimst! 

                                             (Ieva Feldmane) 

10 gadu jubilejā sveicam 

Rutu Kokinu un Ditu Soldatovu! 

15 gadu jubilejā sveicam 

Kristīni Semjonovu un Dinu Ornicānu! 

 

Apsveicam 

SKOLOTĀJAS! 

Dzīvot brīnumā un noturēties 

krasta gredzenā, kur vilnis plīst, 
iekāpt varavīksnē saulei pretī, 
kad caur padebešiem stari līst, 

krāsas izšķērdīgi šķiest un sajaukt, 
tad pa zilbei kopā salasīt 

ar to paļāvību, kādā bērni taujā, 
ar to ticību, ko nedrīkst apmānīt. 

                                             ( Lija Brīdaka) 

Daudz laimes skolotājām  

Inesei Kalniškānei un  Ivetai Dābolai  

50 gadu jubilejā, 

Agnesei Gaidei Kirilovai 25 gadu jubilejā! 

Skolēnu pašpārvaldes sastāvs 

Jānis Daudzvārds (12.kl.) – pašpārvaldes 
priekšsēdētājs, Didzis Stradiņš (12.kl.) – 
priekšsēdētāja vietnieks, Sabīne Ozoliņa, Laura 
Aišpure (11.kl.)– atbildīgās par pasākumiem, Laura 
Ņikiforova (10.kl.)– „Baltā Ceļa” korespondente, Eva 
Strika (9.kl.)– protokolists, Dins Ornicāns (9.kl.)– 
atb.par pasākumiem vietnieks, Mārtiņš Vēveris (8.kl.) 
– saimnieks, Jānis Kristiāns Radiņš (7.kl.)– 
priekšs.vietnieks, Airisa Ģeidāne (7.kl.)– fotogrāfs, 
Dagnija Geidāne (6.kl.)– noformētāja, Samanta 
Makovecka (6.kl.)– protokolista vietniece, Ēriks 
Seglērs (5.kl.) – atbildīgais par sporta pasākumiem, 
Diāna Dadeika (5.kl.)– noformētāja. 

……………………………………………………………… 

16.oktobrī notika reids „Vai esi apvākojis 
mācību grāmatu?” Reidā piedalījās skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvji Jānis Daudzvārds un 

Kristiāns Jānis Radiņš, un bibliotekāre Ģ.Avotiņa. 
Atzinības par to, ka pilnīgi visiem apvākotas 

grāmatas, saņēma 1.kl., 2.kl., 3.kl., 5.kl., turpretī 
citās klasēs ir daži skolēni, kam vēl pa kādai 

grāmatai jāapvāko. 

 

„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

 
Redaktore: Liene Minkeviča (11.kl.) 
Datorsalikums: Pēteris Eigims (12.kl.) 
 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.) 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  
 
Sūtiet mums savas pārdomas, ieteikumus, pateicības, apsveikumus un to, 
ko vēlaties, lai publicējam! Rakstiet mums uz e-pastu halle19@inbox.lv  vai 
draugiem.lv (Lienei Minkevičai), vai arī iesniedziet skolas bibliotēkā! 
 
Avīzes cena: Ls 0.10 
 
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  
 

 

9.novembrī  A.Grīna piemiņas vietā 

…………………………………………………………. 

Skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš”, 
ko rīkoja Daugavpils kultūras pārvalde un kas 
notika 13. septembrī Raiņa mājā Berķenelē, 
no mūsu skolas piedalījās Roberts Rāviņš 

(2.kl.) un Diāna Dadeika (5.kl.). 

Zasas vidusskolas 10.klases 
iesvētības 
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