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    Zasas vidusskolas avīze 

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz, 
Divas krāsas karogā, 

Trīs vārdi lūgsnā mums skan, 
Dievs, svētī Latviju! 

 

1. Kas tevi šobrīd visvairāk iepriecina? 

2. Kā, tavuprāt, ir iesācies šis mācību gads? Kāpēc? 

3. Ko tu vēlētos jaunu šajā mācību gadā skolā? 

4.Tavs skaidrojums vārdiem latvietis, latviskums. 

 

Aktuālā intervija 

Skolotāja Inese Kalniškāne 

 

1.Jā, mani iepriecina laba atzīme krievu valodā. 

2.Normāli, jauki. Satikšanās ar draugiem. 

3.Jaunus krēslus kā ķīmijas klasē vēl citās klases. 

4.Latvietis – īsts savas tautas patriots, tāds kā kādreiz, kas glāba Latviju 
no iebrucējiem. Latviskums – latviešu tradīcijas. 

 

Kristīne Rancāne, 8.klase 

 

1.Mani visvairāk iepriecina mācības, tāpēc ka var saņemt gudrības. 

2.Ļoti labi, jo ir normālas atzīmes. 

3.Skolā…. Viss ir labi tā, kā notiek. 

4.Latvietis – strādīgs. Latviskums – dažādas tradīcijas, piemēram, Mārtiņdiena, 
Ziemassvētki. 

 

       Ansis Amols, 5.klase 

 

Apsveicam visus avīzes lasītājus 

Latvijas 93.dzimšanas dienā! 

 
1.Man prieks ir par mūsu darbīgajiem bērniem un jauno pašpārvaldi. 

2.Mācību gads ir iesācies ar apņemšanos labāk mācīties, organizēt interesantus 
pasākumus, pašiem vairāk darīt un priecāties par paveikto. 

3.Radoši strādājot, jauninājumus varam ieviest pašu spēkiem. Gribētos, lai vairāk 
būtu jauno tehnoloģiju, piemēram, katrā klasē dators un printeris. 

4.Katrs latvietis sākas ar savām mājām, savu ģimeni, skolu, apkārtni. Ja mēs šo 
visu mīlēsim un cienīsim, tad mēs arī apliecināsim savu mīlestību uz Latviju. 

 

 

 

Kadrija Minkeviča 8.klase 

 

Samanta Makovecka, 5.klase 

 

1.Mani visvairāk iepriecina draugi, tāpēc ka ar viņiem ir interesanti. 

2.Man – labi, bija interesanta klases ekskursija un rudens pārgājiens. 

3.Es gribētu, lai skolēni būtu pieklājīgāki. 

4.Latvietis –, kas svin latviskos svētkus, piemēram, Latvijas dzimšanas dienu. Tā 
izpaužas arī latviskums. 

 

 

2011. gada septembris - novembris 



 

 

 
 
               Skolas gaitas rit pilnā                 
sparā. Mācāmies un   darbojamies 
dažādos pulciņos. Avīzes veidotāju grupa 
arī darbojas ar pilnu sparu. 
Skola mums ir kā otrās mājas, jo šeit mēs 
pavadām dienas lielāko daļu. Tādējādi 
mēs saskaramies ar citiem skolēniem – 
saviem skolas biedriem. Žēl, ka 
saskarsme ne vienmēr ir tikai draudzīga, 
bieži sastopamies arī ar naidīgumu. 
Draudzība mūs saista un vieno. Tieši 
skolā mēs iepazīstam īstos draugus un 
pavadām ar viņiem daudz laika. Novēlu, 
lai kļūstam draudzīgāki! Kā? Varbūt 
vienkārši pasmaidot, uzmundrinot, arī 
netraucējot, ja nevēlas. Savaldīties, lai 
neizrādītu negatīvās emocijas. Ar siltumu 
sirdī gaidām Latvijas dzimšanas dienu! 
Sveicu jūs, jaukie lasītāji, valsts svētkos! 
  
 

  2. 

 

Redaktora sleja 

 
 
 
 

 

„Baltā Ceļa” redaktores vietniece 
Lāsma Ņikiforova, 10.kl. 

 

Jaunais mācību gads jau rit pilnā sparā, tāpēc 
sveiciens visiem ir diezgan novēlots. Bet tomēr- katrs 
jaunais mācību gads ir jauns posms dzīvē visiem, kas ar to 
saistīti. 

Pirmais skolas gads ir 14 skolēniem, tie ir 
pirmie soļi izglītības iegūšanā, kuri jāsper ļoti atbildīgi. Tā 
būs ne tikai zināšanas, bet arī darbības, kuras jāiemācās 
izmantot turpmāk. Skolēnu kopskaits ir nedaudz 
samazinājies, salīdzinot  ar iepriekšējo mācību gadu. Bet 
prieks par visiem, kuri  turpina mācības. Īpaši, lai 
veiksmīgs desmitajiem, devītajiem un divpadsmitajiem. 
Šogad strādā 22 pedagogi un blakus viņiem arī psihologs 
un logopēds. Pēc ilga pārtraukuma rekonstruēts  viens no  
dabaszinību  kabinetiem - ķīmijas kabinets. Saudzēsim to 
un gaidīsim nākošos! Lai veicas darbi mūsu skolas 
tehniskajiem darbiniekiem! Lai  mēs visi, cienot Jūsu 
veikumu, esam gandarīti par paveikto! Ikdienu padarot 
krāšņāku, devums būs arī dvēselei. Lai esam visi gatavi 
darboties! 

Šinī mācību gadā turpinās aktīvs darbs 
ārpusstundu nodarbībās - mākslinieciskajā pašdarbībā, 
sportā. 30 stundas interešu izglītības  nodarbībām: 5 
tautisko deju kolektīviem, 2 koriem, ansamblim, sporta 
spēļu, kokapstrādes, teātra, vides (novadpētniecības), 
skolas avīzes veidošanai. Arī fakultatīvajās nodarbībās 
dziedāsim, spēlēsim teātri, mācīsimies noformēt. 

Ar šo mācību gadu licencēta jauna  izglītības 
programma vidusskolai ar neklātienes apmācību. Jebkurš 
var iestāties šinī programmā un sekmīgi savienot darbu ar 
mācībām, lai pēc 3 gadiem, nokārtojot eksāmenus, iegūtu 
atestātu par vidējās izglītības iegūšanu. 

Šogad jārēķinās ar grozījumiem Vispārējās 
izglītības likumā. Vidusskolēniem, pārejot uz nākamo klasi, 
arī saņemt atestātu būs iespējams, tikai iegūstot sekmīgus  
vērtējumus. Centralizētajos eksāmenos minimālais 
vērtējums pacelts līdz 5%. Savukārt 9.klasi absolvēt varēs 
tikai ar vienu nesekmīgu vērtējumu ( nepietiekams 
vērtējums mācību priekšmetā  gadā un valsts 
pārbaudījumā uzskatams par vienu vērtējumu). Grozījumi 
atsevišķos MK noteikumos vēl top. 

Vēlēšanās, lai visiem skolēniem, mācību gadu 
beidzot, liecībās vērtējumi ir vismaz 4 balles un augstāki, 
lai nav otrgadnieku, lai nav pagarinātā mācību gada, ir ļoti 
aktuāla. Centīsimies to īstenot! Lai izdodas! 

 
Ar cieņu direktora vietniece I.Gaugere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību un ārpusstundu darbs  
 

            Sveicināti, lasītāji! 
Atkal jau ir iesācies jauns mācību gads, 
ar jauniem piedzīvojumiem, pasākumiem 
un, protams, arī skolēniem. Sveiciens 
visiem jaunajiem skolēniem! Arī avīzei 
šogad ir vairāk veidotāju, un tā rit uz 
priekšu pilnā sparā. Tāpēc es novēlu 
veiksmi visiem jaunajiem avīzes 
veidotājiem un veiksmīgu šo mācību 
gadu visiem skolēniem un skolotājiem! 

 

„Baltā Ceļa”  redaktore  
Liene Minkeviča, 10.kl. 
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  3. 

Skolēnu pašpārvalde 

 
Darbu uzsākusi skolēnu pašpārvalde: Jānis 
Daudzvārds, 11.kl. – pašpārvaldes 
priekšsēdētājs, Mārtiņš Leitietis, 11.kl., Māris 
Sēlis, 12.kl. – pašpārvaldes priekšsēdētāja 
vietnieki, Niks Butāns, 5.kl., Kristiāns Jānis 
Radiņš, 6.kl. – atbildīgie par sportu, Uldis 
Zvaniņš, 12.kl., Laura Aišpure, 10.kl., Daina 
Grandāne, 7.kl. – kultorgi, Didzis Godļevskis, 
6.kl. – saimnieks, Dagnija Geidāne,5.kl., Aiga 
Martinova, 8.kl.( fotogrāfs) – noformētāji, Kristīne 
Semjonova, 8.kl., Laura Ņikiforova, 9.kl. – 
protokolisti, Sigita Butāne, 7.kl. – protokolistu 
vietniece, Aiga Martinova, Uldis Zvaniņš – 
skolas komitejas pārstāvji, skolotāja Inese 
Kalniškāne – skolotāja konsultante. 
Skolēnu pašpārvalde organizē pasākumus skolā, 
lemj par interesantāku skolas dzīves veidošanu. 

 

 

Septembra – oktobra notikumu foto stāsts 
 

1.septembrī sākumskolas un daudzi pamatskolas 
skolēni saņēma jaunas skolas somas (dāvinājumā no 
H. Kortmana kunga no Vācijas) 

 

 

 
Rudenīgās kompozīcijas, veidotas pēc 

A.Brigaderes „Sprīdīša”, 
veltītas rakstnieces 150. jubilejai 

 

 

 

4.klases skolēnu                                                   
veidotā krāšņā sēne 

 

6.kl. veidotā Lienīte 

 

10.klases Iesvētības   21.oktobrī 
 

 

Lāčplēša diena 

 
Pavisam nesen, 11. novembrī, sporta zālē  notika 
Lāčplēša dienai veltīts konkurss „Veiklie un 
stiprie”, kuru rīkoja 8. klase. Šajā konkursā 
piedalījās piecas jauktas zēnu komandas, kurām 
vajadzēja veikt četrus uzdevumus, lai pārbaudītu 
viņu attapību, veiklumu, spēku un spēju veikt 
pašus nepieciešamākos darbus. 
1.uzdevumā viņiem vajadzēja mizot kartupeļus, 
locīt kreklus, šķirot graudus, piešūt pogu, ko nebija 
tik viegli izdarīt. 
2.uzdevumā - palīdzēt draugam nelaimes 
gadījumos. 
3.uzdevumā - iet stafeti, kurš ātrāk un precīzāk to 
veiks. 
4.uzdevumā - pievilkties pie stieņa, rāpties virvē, 
kas no dalībniekiem prasīja ļoti daudz spēka. 
Visi bija ļoti aktīvi, tomēr rezultāti ir šādi : 
1.vieta Māra Sēļa komandai 
2.vieta Jāņa Vēvera komandai 
3.vieta Jāņa Gabranova komandai 
4. vieta Ulda Zvaniņa komandai 
5.vieta Krišjāņa Valtera komandai 

Pēc konkursa daļa skolēnu devās lāpu gājienā uz 
Leimaņu kapiem, lai atcerētos brīvību cīņu 
dalībniekus. Tur nolika ziedus un svecītes pie 
brīvību cīņu dalībnieka Mārtiņa Liepiņa kapa. 
Dziedot un skaitot dzejoļus, šī Lāčplēša diena tika 
arī aizvadīta.                 Laura Briede, 8.klase 
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  4. 

IEPAZĪSIMIES! 

 

 
Čalojoši pagarinātās dienas grupas bērni un 

smaidīgas 1.kl.meitenes 
 
1.klases skolēni – pavisam 14 – kopā ar savu 
klases audzinātāju Mairitu Striku lielajā skolā 
mitinās 3.stāvā, kur apgūst jaunas zināšanas un 
daudz ko zīmē un veido. Darbu izstādes redzamas 
gan gaitenī pie sienas, gan klasē pie stenda. 
„Baltā Ceļa” pārstāvji 1.klasi apciemoja 
pēcpusdienā, kad klasē nākamajai dienai gatavoja 
mājasdarbus vai arī paspēlējās pagarinātās dienas 
grupas bērni. Skolotāja Mairita pastāstīja, ka 
pagarinātajā dienas grupā, uz kuru nāk 
sākumskolas skolēni, pavisam ir 24 bērni. Pulciņu 
dienās gan šeit mēdz būt klusāk. 
Mēs aplūkojām 1.klases darbiņu izstādi – skaistus 
ezīšus. Dvīnes Santa un Sanda, un Viktorija 
(attēlā) pastāstīja, ka patīk nākt uz skolu, patīk 
mācīties, lasīt, veidot no plastilīna. 
  

Pie 1.klases 

 

Dagnija Avotiņa, 5.kl. 
1.klases veidotā kompozīcija- 
Sprīdīša rukšu ganāmpulks 

  
 
Kur jūs agrāk strādājāt? 
Biržu pamatskola, Elkšņu 
pamatskola, Asares pamatskola 
Vai esat bijusi klases 
audzinātāja? 
Nē. 
Kas jums patīk un nepatīk 
Zasas vidusskolā? 
Patīk skolēnu aktīva līdzdalība 
pasākumos. 
Vai jūs esat iejutusies skolas 
dzīvē? 
Šķiet, ka esmu. 
Kā jums patīk Zasas 
vidusskola? 
Zasas vidusskola atrodas ļoti 
skaistā apkārtnē. 
Ko jūs ieteiktu Zasas 
vidusskolas audzēkņiem? 
Būt draudzīgākiem vienam pret 
otru. Nenodarīt pāri citiem, jo 
var gadīties, ka kādreiz 
vajadzēs lūgt palīdzību. 

 

Intervija ar informātikas, fizikas un matemātikas skolotāju Zitu Goldbergu 

 

Ar skolotāju sarunājās Lāsma Ņikiforova, 10.kl. 
 

Skaitlis: - 
Diena: sestdiena 
Horoskops: Auns 
Krāsa: zaļa, lillā ( violeta) 
Gadalaiks: vasara 
Dziesma: atkarīgs no garastāvokļa 
Aktrise/aktieris: - 
Filma: „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” 
Mācību priekšmets: matemātika 
Gads, kurā dzimusi: Pērtiķa 
Riebīgākā diena: -  
Mīļākais ēdiens: skābeņu zupa 
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  5. 

LABO PĀRMAIŅU LAIKS 
 

Nu jau rit trešais mācību mēnesis, bet ķīmijas kabinetā uz stundām skolēni sāka nākt tikai oktobrī, 
jo  notika liels remonts. Šobrīd gaišā un svaigi atremontētā klase patīkami pārsteidz un iepriecina 
gan katru ienācēju, gan arī pašu ķīmijas skolotāju Laimu Šnikeri (attēlā).  
Skolas avīzes veidotāji devās apskatīt atremontēto un iekārtoto klasi. Skolotāja Laima pastāstīja, 
ka telpas sakārtošanai ir veltīts daudz laika: gan brīvās dienas un vakari, gan brīvlaiks. Un ir bijis 
daudz palīgu - gan skolotājas Laimas audzināmās 6.klases atsaucīgie un čaklie skolēni, gan 9., 
10., 11., 12.klašu skolēni. Ar avīzes starpniecību skolotāja saka viņiem - liels paldies! 
Aplūkojot klases telpu, redzamas jaunas mēbeles, pie sienām – tabulas. 
Naudas izteiksmē klases remonts izmaksāja gandrīz 8 tūkstošus latu + aprīkojuma iegādei 1600 
latu, 200 latu – ķimikāliju skapim.  
Deputāts Aivars Vanags, bijušais Zasas vidusskolas audzēknis, uzdāvināja kabinetam  savu 
datoru un jaunu printeri, par ko skolotāja arī ir priecīga un pateicīga. 
Ielūkojāmies arī laboratorijā. Uzmanību piesaistīja krāsainas 90 atvilktnes, kurās glabājas ķīmijas 
laboratorijas darbiem nepieciešamie piederumi. Cik gan visa daudz ir vajadzīgs! Skolotāja gan 
ķimikāliju pudelītēm, gan daudzajām atvilktnēm ir skaisti noformējusi uzrakstus. 
Kabineta iekārtošanas darbs vēl turpinās. Vēlam skolotājai un palīgiem to veiksmīgi pabeigt! 
Skolēni, kuri nākat uz šo klasi, lūdzu saudzējiet visu tajā! Lai ilgāk saglabājas tik skaista un 
pievilcīga klase! 
 

23.septembrī Jēkabpilī norisinājās 10.Grāmatu svētki, kuros piedalīties varēja ikviens. Arī 
mūsu vidusskolēni devās uz Jēkabpili, lai tuvāk iepazītos ar dažādiem rakstniekiem un 
grāmatām. Tika piedāvāta ļoti plaša svētku programma, sākot ar tikšanos ar Māri Olti, kas 
tika piedāvāta pirmsskolas vecuma bērniem, un beidzot ar tikšanos ar kustību dakteri 
Visvaldi Bebrišu pieaugušajiem. 
Mēs no visas plašās programmas izvēlējāmies vispirms doties uz Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžu, kur tikāmies ar literāti, jaunā romāna „Skolas Līze” autori Ingunu Baueri. 
Noklausījušies viņas stāstījumu par jauno grāmatu, devāmies uz Vecpilsētas laukumu, 
precīzāk, uz Tautas namu, un tur nu katrs varēja izvēlēties, kur doties tālāk. Bija iespēja 
nogaršot Harija Potera zupu, noklausīties zemessargu stāstījumu, noskatīties ieroču un 
formastērpu paraugdemonstrējumus, kā arī daudzas citas aktivitātes. Un visbeidzot – 
nopirkt kādu jauku grāmatu. 
Mājās atgriezāmies nedaudz noguruši, bet ar smaidu sejā, gandarīti par labi pavadīto dienu 
un jauniegūtajām zināšanām. 
 

Izmaiņas ķīmijas kabinetā 
 

Kadrija Minkeviča, 8.klase 
 

Grāmatu svētki 
 

Laura Aišpure, 10.klase 
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  6. 

Skolotāju diena 

 
 
Ziedi noziedējuši, apsveikumi izskanējuši 

un skolas dzīve atkal atsākusies. Bet atmiņā 
mums visiem, jo īpaši skolotājiem, palicis 
5.oktobris – Skolotāju diena. Jā, manuprāt, 
Skolotāju diena izdevās, kā iecerēta. 
Skolotāji saņēma apsveikumus un brīvas 
stundas. 

Pasākums noritēja svinīgā un jautrā 
gaisotnē, katra klase rādīja sagatavotu 
priekšnesumu (tā teikt, 12.klases uzdots 
mājasdarbs), ar ko iepriecināt skolotājus. 
Tika skaitīti dzejoļi, dziedātas dziesmas, 
sevišķi jautrs apsveikums bija 11.klases 
Suitu sievu apdziedāšanas dziesmas 
(attēlā), kā arī izskanēja daudz laimes 
vēlējumu, un skolotāju rokās iegūla kuplie un 
krāšņie mārtiņrožu un dāliju pušķi (attēlā).  

Skolotājiem bija iedotas brīvas stundas, 
kuras vadīja jaunie skolotāji – 12.klase. 

Skolotāju diena izdevās gan skolēniem, 
gan skolotājiem, jo visi bija apmierināti ar 
jautro pasākumu. 
 

Lāsma Ņikiforova, 10.kl. 
 

Rudens pārgājiens 

 

Šī gada 29. un 30.septembrī notika ļoti gaidītais rudens pārgājiens. Pirmajā dienā 
piedalījās skolēni no 5.- 12.klasei un nakšņoja skolā, bet nākamajā dienā pievienojās 5 – 
6 gadīgie bērni un 1.- 4.klase. 
29.septembrī jeb pirmajā dienā bija jāveic dažādi uzdevumi. Viss sākās 17.00 ar līniju. 
Pēc tam sekoja stafete „Tūrisma taka”. Šajā stafetē bija jāveic dažādi pārbaudījumi, 
piemēram,  kur vajadzēja celt telti, pāriet pāri virvei un rāpties pa virvi. Domāju, ka tie 
veicās labi. Ap 18.00 gatavoja vakariņas, ko vērtēja žūrija. Liekas, ka visiem  garšoja pašu 
gatavotais ēdiens (zupa, cepti kartupeļi vai kaut kas cits), par kuru ieguva maksimālo 
punktu skaitu. 

Ap 21.00 visi sapulcējās zālē, kur bija pienācis laiks parādīt savu mājasdarbu – 
nodziedāt dziesmu, pateikt devīzi vai saukli. Interesants bija „Augļu konkurss”, kur bija 
jāatpazīst 21 auglis, „Lapu konkurss” u.c. Pēc līnijas notika nakts orientēšanās parkā. 
Katras klases komanda kontrolpunktos paņēma fragmentu no attēla, beigās bija jāsaliek 
vesels attēls. Nakts orientēšanās visiem ļoti patika 

Pēc nakts orientēšanās bija balle, kur ik pa brīdim norisinājās kāds konkurss. No 00.00 
– 8.00 visi gulēja savās klašu telpās pašu iekārtotās guļvietās. 

No rīta visi sakopa savas telpas un pēc kopējās līnijas devās pārgājienā, lai apskatītu 
pašu izvēlētos objektus tuvākajā apkārtnē. Maršruti bija dažādi – gan uz Liepām, gan uz 
pretēju pusi – Leimaņiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ņikiforova, 9.kl. 
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 7. 

Vasaras brīvlaikā Turcijā 

 
Vasaras brīvlaikā Kalna pag. rehabilitācijas centrā „Dūjas” notika Sergeja Jēgera labdarības fonda 
divas nometnes talantīgajiem bērniem. Vienā no šīm nometnēm biju arī es. Tomēr šīs nometnes 
nebija tādas kā citas. 10 labākajiem bērniem, kurus izvēlējās šīs nometnes organizatori un ciemiņi 
- Sergejs Jēgers, Elita Keiša, Nora Ikstena un daudzi citi, bija piedāvāta iespēja doties uz Turciju 
atpūsties.                     
 To skaitā biju arī es. Jutos ļoti laimīga un priecīga, kad man to paziņoja 25.augustā lielajā 
koncertā. Tas bija veltīts sponsoriem, un tajā piedalījās šo nometņu bērni kopā ar Sergeju Jēgeru 
un viņa labiem draugiem un darba kolēģiem.  
Noslēdzoties  koncertam, jau bija jāsāk domāt par visu nepieciešamo, jo brauciens notika  
3.septembrī un ilga līdz 10.septembrim. Drīz pienāca 3. septembris un vajadzēja tikties Rīgas 
lidostā. Tūrisma operatori Go Adventure mums bija rezervējuši lidmašīnā Turkish airline  vietas, jo 
viņi bija vieni no lielākajiem sponsoriem. 
Es lidoju pirmo reizi, tomēr man patika. Nolaidušies mēs 2 stundas braucamām ar autobusu uz 
pieczvaigžņu viesnīcu PORTOAZZURRO. Viesnīca bija liela, balta, skaista. No sākuma sadalīja 
istabiņas. Es biju kopā ar divām meitenēm. Mēs peldējāmies divos baseinos un Melnajā jūrā, 
izklaidējāmies, skatoties vakara izrādes. Ēdināja mūs ļoti labi, 5 reizes dienā, dzērieni bija 
pieejami visu dienu. Par klimatu runājot, Turcijā ir ļoti sauss un karsts. Kad mēs tur bijām, gaisa 
temperatūra bija +40C.Tur aug palmas, banānkoki, apelsīnu koki un daudz citu koku un puķu, kas 
Latvijā neaug.     
Šis ceļojums man bija brīnišķīgs piedzīvojums, un es priecājos, ka man tika dota tāda iespēja 
apskatīt šo zemi un salīdzināt to ar Latviju. Par ceļojumu paldies Sergejam Jēgeram un 
sponsoriem!   

 Laura Briede, 8.klase 
 

Apciemojot sporta skolotājus skolas sporta zālē, noskaidrojām, kāds šī mācību gada sākums ir 
sporta aktivitāšu ziņā.  
16.septembrī starpnovadu futbola sacensības „Vārpa” stadionā – piedalījās 11., 12.kl. zēnu 
komanda, gūdami jaunu pieredzi un draugus. 
Viens no spilgtākajiem šī mācību gada sporta notikumiem ir rudens kross 29.septembrī 
Jēkabpilī. Rezultāti: Megija Meļņika (grupā 2002.g.dz. un jaunāki) – 2.vieta. 
Liene Austruma (2000.- 2001.g.dz.) – 3.vieta. 
Mazo skolu kopvērtējumā esam izcīnījuši 2.vietu. 
„Latvijas Avīzes” rudens krosa stafetes 2011 notika Anniņmuižā 6.oktobrī. No mūsu skolas 
startēja 7 komandas. 
Stafešu skrējienā (2000.g. dz. un jaunākas meitenes) Megija Meļņika, Agija Godļevska, Liene 
Austruma, Diāna Dadeika izcīnīja bronzas medaļas, balvā saņēma arī grāmatu „Olimpiskā 
ABC”. 
4.vieta (1996. – 1997.g. dz. meitenēm) Lailai Austrumai, Laurai Ņikiforovai, Evijai Korņejevai, 
Teiksmai Rubenei. 
Kopvērtējumā vidusskolu grupā izcīnīta 6.vieta (53 punkti). 
Mūsu skolas sporta zālē notiek gan vidusskolas sporta spēļu pulciņa nodarbības, gan Viesītes 
sporta skolas filiāles nodarbības, ko vada skolotājs Jānis Kokins (1998.g. dz. un jaunākiem) un 
skolotāja Iveta Aišpure (2000.g. dz. un jaunākiem). Treniņi notiek 4 reizes nedēļā vairāk kā 2 
stundas dienā. 
Sporta skolas zēni (1999.g.dz. un jaunāki) spēlēja volejbolu kopā ar Aknīstes komandu. Komandā 
spēlēja Mareks Geižāns, Uģis Vasiļivs, Ēriks Šušarins, Alvis Kazanavsks, Kristiāns Jānis 
Radiņš. Rezultāti var būt labi, bet jāiegulda liels darbs treniņos. Zēni startēs Latvijas Federācijas 
Jaunatnes čempionātā, kas sāksies decembra beigās. 
9.novembrī vidusskolas zēni piedalījās skolēnu sporta spēlēs basketbolā un izcīnīja 5.vietu. 

 

Sasniegumi sportā 

 

 
Valdis Ancāns, Didzis Godļevskis, 6.klase 
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  8. 

„Cāļus skaita rudenī” 
 

Skaistās kļavu lapas nobirušas, pilsdrupu sektors stāv, dzelteni rotājies, bet nevar sagaidīt savus 
kopējus. 61.izlaiduma 16 absolventi nu ir katrs savā dzīvē un gaitās. Bet ik rudeni tomēr „cāļi tiek 
skaitīti”. Seši turpina mācības augstskolā: 2 - LU – Līga Dimparāne- vēstures fakultātē un Guna 
Pērkone – ģeogrāfijas fakultātē; 2 - LLA – Jānis Gutbergs – mežu fakultātē un Uldis Upenieks – 
zemes ierīcības fakultātē; Rēzeknes Augstskolā angļu valodu studē Artūrs Avotiņš, bet RPIVA 
par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju mācās Maija Gabranova. Budžeta grupā iekļuvušo 
privilēģijas, ka nav jāmaksā studiju maksa 1.semestrī, bauda Līga un Uldis. 
5 turpina mācības koledžās: Rīgas Biznesa koledžā studē Santa Matīsa un Liāna Pudža; 
tūrismu Alberta koledžā studē Zilgma Kukle; LU Medicīnas koledžā mācās Edīte Vētriņa un 
Malnavas koledžā par automehāniķi mācās Artūrs Aizpurietis. Latvijā strādā Lauris Pētersons, 
Edgars Mucenieks un Mārtiņš Dāboliņš. Uz Angliju devies strādāt Kristaps Putnis, bet uz 
Dāniju – Andris Karaļuks.  
Visiem saviem 16 absolventiem varu vēlēt – jaukus un interesantus studiju gadus un veiksmīgu 
cīņu par iekļūšanu budžeta grupās; strādniekiem tuvu un tālumā – patīkamu darbu un labu 
atalgojumu! Par mūsu visu mieru un drošību gādās Armands Siliņš, jo ir izturējis visas pārbaudes 
(medicīniskās un fiziskās) un būs Latvijas armijas karavīrs.  
Lai Jums visiem vienkārši cilvēciski veicas! Un, ja ticat laimei, ko nes krītoša zvaigzne, tad 
es Jums novēlu zvaigžņu lietu! 

 

viņu audzinātāja skolotāja Sarmīte Upeniece 

 

Par pagājušā mācību gada 12.klases absolventu gaitām stāsta  

 

Joprojām Jūsu audzinātāja Sarmīte 
 

Visi kopā 18.jūnijā 
izlaiduma dienā 
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9. 

Skaisti mākoņi 
 
Skaisti mākoņi brien                                     
Skaisti sirds pakaļ tiem skrien  
Nepanākt, nepanākt tev mākoņus 
Nepanākt skrējienā šajā 
Skaisti asaras birst nopakaļ 
Neapdzēst, neapdzēst zvaigznes kvēlās 
Neapdzēst kritienā straujā 
Skaisti dālijas aug 
Skaisti lepnums aug līdz 
Panāksi, panāksi dālijas cēlās 
Panāksi grācijā lepnā 
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Klusā istabā 
 
Es klusā istabā 
Baudu vienmuļu prieku 
Es tumšā naktī 
Redzu zvaigzni pēdējo 
Es agrā rītā 
Mostos sapņu piepildīta 
Es spoža saule 
Mīlu tevi gaistošo  
Es klusā istabā 
Baudu vienmuļu prieku 

 
Ilgas pēc rudens                                      Klauni 
 
Rudeni es gaidu tagad,                   Tēlojam mēs visi Klaunus. 
Ziema apnikusi man,                       Tēlojam, lai citiem prieks, 
Vasara bezspēka iet.                       Tēlojam mēs visi klaunus. 
Rudeni es gaidu vēl.                        Tēlojam, jo vajag tā,    
Rudeni es mīlu vēl.                          Mīlam visi tēlošanu. 
Laiks iet strauji,                                Maskas sargājam vēl visi mēs, 
Ziema lēnu.                                      Reiz kritīs maskas šīs.      
Rudeni es gadu vēl,                         Reiz no cirka attapsimies mēs. 
Rudens lapu pēdējo, 
Rudeni es gaidu vēl. 

 

Skolas anekdote 

Tā mēs augam 
 
Nejauši dzirdēta saruna 1.klases telpā, kur pie savas 
pagājušā gada audzinātājas ienākušas 5.klases 
meitenes. 
 

5.klases skolniece: „Skolotāj, vai jūs esat tāfeli 
novietojusi zemāk?” 
Skolotāja: „Kāpēc tu tā domā?” 
Skolniece: „Man vēl pagājušajā gadā bija grūti 
aizsniegt augšu, bet  tagad – pavisam viegli…” 
 

Sapņotāja 

 

Reids  „Skolas grāmata’’ 

19.oktobrī Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji Kristiāns Jānis Radiņš un Mārtiņš Leitietis, un 
skolas bibliotekāre skolotāja Ģertrūde Avotiņa devās reidā uz visām klasēm, lai pārbaudītu, 
vai ir apvākotas mācību grāmatas, cik glītas tās izskatās kopumā. 
Izrādās - daudziem jākļūst nopietnākiem un jāapvāko grāmatas, jo tikai no grāmatu 
saudzēšanas atkarīgs, cik labi saglabātas grāmatas jaunajā mācību gadā saņems nākamā 
klase. 
Paldies visiem skolēniem, kuri tiešām apzinīgi un rūpīgi saudzē skolas grāmatas! Protams, tā 
ir skolēnu lielākā daļa, tāpēc par to mums ir prieks. Mums bija ļoti patīkami apskatīt rūpīgi 
apvākoto grāmatu kaudzītes 1.kl, 2.kl., daļēji 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 8.kl. 
Mēs solījām, ka vēl iesim reidā, lai pārliecinātos, ka trūkumi novērsti. Gaidiet mūs vēlreiz 
ciemos! 

Kristiāns Jānis Radiņš, 6.klase 

A.Grīna piemiņas vietas atklāšana 
Arī mūsu skolas skolēni 14.septembrī 
piedalījās pasākumā Kalna pagastā, kur tika 
atklāta rakstnieka A.Grīna piemiņas vieta. 
Lai gan lija lietus un pūta stiprs vējš, mēs 
nerimstoši klausījāmies gan skolotājas 
Mārītes Pērkones, gan Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētaja Edvīna Meņķa u.c. 
uzrunas. 
Doktorāta ēkā apskatījām A.Grīnam veltītu 
izstādi. Šis pasākums mūs iedvesmo uz 
A.Grīna romānu izlasīšanu.  

Lāsma Ņikiforova 



 

  10. 

Apsveicam 

septembra, oktobra, 
novembra jubilārus! 

 
Visi vēlē šo un to, 
Es to pašu labāko. 
Pilnu punci pieēsties, 
Tortes kastē ievelties! 
 

10 gadu jubilejā apsveicam 
 

Raivi Aišpuru, 
Raivo Aleksejevu, 

Ievu Austrumu, Diānu  Dadeiku, 
Arti Godļevski, Lindu Līci, 

Elvīru Rudzāti! 
 
Būt vienmēr veselai un jaunai, 
Un just, ka spēks pār malām iet, 
Aiz spēka pārpilnības raudāt, 
Aiz spēka pārpilnības smiet. 
Zvaigznes izdejot no grīdas, 
No griestiem sauli izdziedāt. 
Un magonīšu gultu taisīt, 
Un rožu paladziņu klāt. 
No rītiem pamosties aiz laimes, 
ar basām kājām dārzā skriet. 
Būt vienmēr veselai un jaunai, 
kad pašas sirds Tev zied. 
(Ā.Elksne) 
 

15 gadu jubilejā apsveicam 
 

Lailu Austrumu, 
Sindiju Geižāni! 

 
Gadiņš atkal uzkrīt plecam, 
Bet vai tādēļ jākļūst vecam, 
Ja tev sirdī dzīvesprieks, 
Gadu skaits ir tīrais nieks. 
 

18 gadu jubilejā apsveicam 
 

Jāni Vēveri! 
                         
 
 

Paziņojums 

25. novembrī. plkst.15:00 skolas zālē notiks 
skolēnu vecāku kopsapulce. 
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APSVEICAM 
 

Tu, skaistā dzīve, visu satvert liec  
Un mūžus savij varavīksnes lokā.  
Tu dzīvību kā dārgu kausu sniedz,  
Lai to es piepildu, lai cieši turu rokā.  
                                   (L. Mežnora) 
Daudz laimes skolotājai Daigai Ģeidānei apaļajā 
jubilejā! 
------------------------------------------------------------------ 
Visskaistākais ir patiesība; 

Vislabākais - veselība, 

Visjaukākais ir sasniegt to,  

Ko tu vēlies! 

Apsveicam skolotājas Baibu Gabranovu un 

Laimu Šnikeri ar Goda rakstiem nominācijā 

„Skolotājs” un 10.kl.skolnieci Sabīni Ozoliņu un 

LU studenti Gunu Pērkoni ar Goda rakstiem 

nominācijā „Jaunietis”! 

------------------------------------------------------------------- 

PALDIES! 

61.izlaiduma absolventiem par bagātīgo 

jaunāko enciklopēdiju klāstu, ko uzdāvināja 

skolai, dodoties pasaulē! 

------------------------------------------------------------------- 

Paldies 6.klases skolniekam Alvim 

Kazanauskim par jaunām, skaistām skolas 

bibliotēkai dāvinātām dzejoļu grāmatām! 

------------------------------------------------------------------- 

AICINĀJUMS! 

Lasītāji! Lūdzu, palīdziet veidot interesantu 

Ziemassvētku avīzes numuru! 

Gaidām Jūsu interesantu notikumu aprakstus, 

anekdotes, apsveikumus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apkopoja Agnese Čūriška, 8.klase 
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