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Zasas vidusskolas avīze 

2011. gada decembris 

Šajā numurā: 

 
Adventes vainagi 

Ziemassvētku aptaujas 

skolēnu sekmes 

Skolotāju atmiņas par 

Ziemassvētkiem 

klašu spilgtākie mirkļi 

intervija ar  

J. Daudzvārdu un 

M. Leitieti 

YouTube jaunumi 

anekdotes 

Šogad skolā ir daudz dažādu Adventes vainagu. Katrai klasei pa 
vainagam, un vēl citām klasēm ir vairāki Adventes vainagi. 
5-6 gadīgajiem vainags ir ar gliemežvākiem un sūnām. 
1. klasei neliels, sudraba vainadziņš. 
2. klasei zilgans vainadziņš. 
3. klasei skaists vainags ar 
ziediņiem un ļoti  
skaistām svecēm,  
šis vainags ir īstās  
Ziemassvētku  
noskaņās. 
4. klasei rūķīšu  
vainags ar divām 
glītām rūķu micītēm. 
5. klasei arī ļoti interesants 
vainags kā maza apsnigusi 
pilsētiņa ar skaistiem 
nelieliem rotājumiem. 
6. klasei vainags ar čiekuriem 
un vēl citiem rotājumiem, un 
sarkanām svecēm. 

7. klasei egļu vainags ar salmu 

rotājumiem latviskās noskaņās. 

8. klasei Liels, saulains vainags ar dzeltenām svecēm, 
kastaņiem, čiekuriem, zeltainām salmenēm. 

9. klasei zēnu taisītie, dažādie vainagi. 
10. klasei dzīvības koka zaru vainadziņš ar zaļām 

svecēm. 
11. klasei sudraba Adventes vainags, tas ir arī 

Ziemassvētku noskaņās. 
12. klasei - kastaņu, sīku čiekuriņu. 

 

 Dagnija Avotiņa, 

5. klase 
 

Ziemassvētku ticējumi 

 

 Ja ap Ziemassvētkiem sasnieg liels sniegs, tad ap Jāņiem būs ļoti karsts. 

 Kādas ir 12 naktis pēc Ziemassvētkiem, tādi esot nākamie 12 mēneši. 

 Ja pirms Ziemassvētkiem ir putenis, tad būs labs gads, bet, ja ne, tad slikts. 

 Ziemassvētku sestdienas vakarā ātri jābeidz darbi, tad darbi veiksies visā vasarā. 
(Sestdienā pirms Ziemassvētkiem izpildi mājasdarbus nākamajam gadam, tad visu 
atlikušo mācību gadu nebūs daudz mājasdarbu!) 

 Ziemassvētku rītā jāceļas agri, lai visu gadu varētu agri celties. 

 Ziemassvētku naktī jāēd 9 reizes pēc kārtas, tad nākošais gads būs bagāts. 

 

Ticējumus apkopoja Airisa Ģeidāne, 6. klase 
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Zasas vidusskolas avīze 2011. gada decembris 

Sasniegumi sportā 
 

Sveicināti, lasītāji! 
 

Jau atkal laiks ir ātri paskrējis un klāt ir 
Ziemassvētki. Visi cītīgi rosījās pa avīzi, 
un tagad varu pateikt to, ka viņi visi ir 
malači. Šajā avīzes numurā, mēs varam 
atskatīties uz šī semestra spilgtākajiem 
notikumiem un klašu dzīvi pa šo gadu. 
Novēlu visiem veiksmi skolas 
Ziemassvētku ludziņās, protams, arī 
novēlu priecīgas brīvdienas un labi 
atpūsties nākamajam mācību gadam.  

Lai laimīgs, brīnumiem bagāts, skaists 
un jautrs Jaunais gads! 
 

Liene Minkeviča, 
BC galvenā redaktore, 10. klase  

 

Labdien, lasītāj! 

 
Ziema šogad kavējas, bet noskaņa 

tomēr ir. Mēs gaidām sniegu un ceram uz 
baltiem, gaišiem svētkiem. 

Lugas jau tiek mēģinātas, skola 
izdekorēta un sirdīs jau Ziemassvētku 
gaidas. 

Gaidām sniegu un Ziemassvētku 
vecīša ierašanos. 

Vēlu laimīgus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu nākamo 2012.gadu! 

 
Lāsma Ņikiforova, 

BC redaktores vietniece, 10. klase 

 

 

Redaktoru  
sleja 

 

      Pārsteigums! 
 

Prieks, ka esi ticis tik tālu un esi nopircis 
šo avīzi vai vismaz palūdzis draugam iedot 
izlasīt. 

Ziema pamazām tuvojas (vismaz tas, 
kas no tās palicis), un kas visiem prātā? 
Protams – Ziemassvētki! 

Tādēļ, lai vismaz kaut kā ienestu sniegu 
arī Zasas skolā, iepazīstinu jūs ar jauno 
(jeb labi aizmirstu veco) avīzītes 
noformējumu. Priecīgus Ziemassvētkus! ;) 
 

Kaspars Sēlis, 
BC viesredaktors 

 

   15. novembrī skolas sporta zālē notika florbola sacensības. 
Zasas skolas komanda izcīnīja 4. vietu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didzis Godļevskis, 

6.klase 

 

No 6. klases piedalījās: 

 Kaspars Iesalnieks 
 Mareks Ģeižāns 
 Uģis Vasiļivs 

 

No 7. klases piedalījās: 

 Arnis Kozuliņš 
 Dāvis Mikus Matīss 
 Sandis Gremze 
 Ģirts Rancāns 

No 8. klases piedalījās: 

 Edgars Rancāns 
 Aldis Korņejevs 

No 9. klases piedalījās: 

 Edgars Buculāns 
 Armands Aizpurietis Mūsu komanda sacentās pret Krustpils 

pamatskolas, Ābeļu pamatskolas, Jēkabpils Valsts 
Ģimnāzijas skolu komandām. 

 

Sekmēs čaklākie skolēni 
 Dāvanas no Salaveča šogad 

noteikti ir pelnījuši: 
 

2. klasē: 
Baiba Briede 
Dana Pabērza 
Aiga Zvaniņa 
 
3. klasē: 
Kitija Paula 
Minkeviča 
Megija Meļņika 
Dita Soldatova 
Ilgvars Verbickis 
Lauma Ugrika 
 

5. klasē: 
Dagnija Avotiņa 
Liene Austruma 
Agija Godļevska 
Jānis Gremze 
Daira Minkeviča 

6. klasē: 
Mareks Ģeižāns  
Airisa Ģeidāne 
Kaspars Iesalnieks 
 Kristiāns Jānis Radiņš 
Monika Rudzāte 
Signe Rusiņa 
Uģis Vasiļivs 
 

7. klasē: 
Sandis Gremze 
 

8. klasē: 
Laura Briede 
Aiga Martinova 
Anete Beāte Puķīte 
Kristīne Semjonova 
Eva Strika 
 
 

10. klasē: 
Laura Aišpure 
Sabīne Ozoliņa 
 

11. klasē: 
Jānis Daudzvārds 
Lelde Vecmuktāne 
Dagnija Krukovska 
 
 

12. klasē: 
Kristīne Bite 
Jānis Gabranovs 
Ieva Ģeidāne 
Māris Sēlis 
Krišjānis Valters 
Jānis Vēveris 
Uldis Zvaniņš 
 

1. klasē: 
Viktorija Bankova 
Egīls Austrums 
Elīna Girone 
Mārcis Gremze 
Katrīna Ģeidāne 
Lita Kokina 
Ilgona Pudža 
Mārcis Putnis 
Roberts Rāviņš 
Dāvis Rossinskis 
Sanda Rugaine 
Santa Rugaine 
 
 

4. klasē: 
Raivis Aišpurs 
Raivo Aleksejevs 
Diāna Dadeika 
Jana Kazanauska 
Linda Līce 
Elvīra Rudzāte 
Kitija Ģeidāne 
Inese Korņejeva 
Iveta Korņejeva 
 

 

Alens Niks Ļapustins 
Samanta Upeniece 

 

2011. gada rudens krosa medaļu ieguvējas 
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Fotomirklis no klases dzīves 
 

Paldies klasēm, kas atsaucās un iesūtīja, viņuprāt, 
foršākās šī gada klases bildes! 

 

1. klase kopā ar audzinātāju 

 

2. klase 1. septembrī 

 

5. klase 1. septembrī ‘’Visi kopā’’ 

 

3. klase ‘’Ziemas prieki’’ 

 

4. klase ‘’Mēs par sniegu!’’ 

 

10. klase ‘’Mūs iesvētīja’’ 

 

7. klase ‘’1. vieta! Kas to būtu domājis..’’ 

 

6. klase ‘’Gatavi cepuru demonstrēšanai’’ 

 

Vienkārši 11. klase 

 

5-6gadīgie ar draugiem 

 



 

 

 

  4 

Nr.4 (47) 

 

Zasas vidusskolas avīze 2011. gada decembris 

Skolotāji un Ziemassvētki 

1. Pirmās bērnības atmiņas par Ziemassvētku vecīti 

 ( Salavecīti) vai eglīti 

2. Novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 

3. Ģimenes mīļākais Ziemassvētku ēdiens 

 

1. Tie ir mani mīļākie svētki. Ziemassvētku un Jaungada 

svinības man saistās ar skolu. Es Bērzgalā un Zasā dzīvoju 

internātā, tāpēc man ļoti patika skolā, tumsā tieši pirms 

svētku pasākuma. Viss smaržoja pēc svētkiem, jautri gāja, 

dekorējot skolu. 

Man ļoti patika skaistais salavecis Laimes akā. Pats Sala 

vecītis bija liels, sārtā tērpā un noslēpumains.  

2. Lai visi būtu veseli, līksmi, apmierināti! Lai mums 

ciemos atbrauktu draugi! 

3. Īpašie speķa pīrādziņi, mazmazītiņi, bet garšīgi un 

skaisti. 

Mārīte Pērkone, 
sociālo zinību skolotāja 

 

Anita Minkeviča, 
angļu valodas skolotāja 

1. Manā bērnībā Ziemassvētkus nedrīkstēja 

svinēt, bet eglīte vienmēr tika atnesta un 

izrotāta. Dāvaniņas mēs saņēmām uz Jauno gadu. 

2. Mīļus un baltus Ziemassvētkus! Laimīgu un sekmīgu 

Jauno gadu! 

3. Sautēti kāposti ar cepeti,  piparkūkas, gaļas pīrādziņi! 

 

Velta Ziemele, 
mūzikas skolotāja 

1. Es dzīvoju netālu no skolas. Man bija 6 gadi. Ļoti gribējās pie 

bērniem. Blakus bija klubā eglītes balle un koncerts. Izgāju ārā, 

mammai nezinot, mājas kleitiņā un kapzeķītēs, skatījos, kas notiek 

klubā no ārpus pa logu. Pēkšņi ieskrēju klubā koncerta laikā, uzgāju 

uz skatuves un skaļi viena no dziedāju ‘’Es sovai māmiņai’’. Par to 

mājās dabūju sukas. 

2. Dzīvot ar labestību, sapratni vienam pret otru,  cienīt 

līdzcilvēkus! Nenodot otru, būt kopā gaišās domās un darbos! 

3. Jebkurš, kuram piejaukta garšviela - mīlestība un cerība! 

 

Daiga Ģeidāne, 
4. klases audzinātāja 

1. Kad biju maza, ļoti vēlējos satikt Ziemassvētku vecīti, 

bet viņš vienmēr pamanījās nolikt dāvanu maisu pagalmā 

kupenā un aiziet. Tā tas notika gadu no gada. Vēl joprojām 

gaidu Ziemassvētku vecīti tāpat kā bērni un ticu 

brīnumam, kas notiek šajos svētkos. 

Zita Goldberga, 
matemātikas, informātikas, fizikas  

skolotāja 
1. Ziemassvētku vecītis dāvanas bija nolicis zem eglītes 

man neredzot. Ziemassvētku eglīte bija lielāka nekā es. 

2. Būt labiem un izpalīdzīgiem vienam pret otru. 

3. Lašmaizītes ar dažādiem salātiem. 

Edvīns Grauzs, 
direktors 

1. Ziemassvētki tika svinēti vienmēr, arī kad tos 

nedrīkstēja. Tie vienmēr bija ģimenes svētki. Kā 

visi bērni, arī mēs ar brāli gaidījām Ziemassvētku 

dāvaniņas. Tās arī saņēmām. Lai arī dāvaniņas 

nebija lielas, bet tas bija mīļi un jauki. 

2. Advente ir pārdomu, savu paveikto 

darbu izvērtēšanas laiks. Laiks, 

kad visa pasaule gaida ziemas 

saulgriežus. Ziemassvētki ir arī cerību 

un sapņu piepildījuma laiks. 

 
Cik balts un kluss krīt zemei 
pāri mirdzošs zvaigžņu pakars... 
Un, gaišām rokām skaudams zemes telpu, 
nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars. 

 

Novēlu visiem baltus un cerību 

piepildītus Ziemassvētkus un 

veselīgu, darbīgu 2012.gadu! 

3. Pelēkie zirņi un cepta zivs... 

 

Baiba Gabranova, 
7.kl. audzinātāja, angļu valodas skolotāja 

1. Manā bērnībā Ziemassvētkus nebija atļauts 

svinēt, tomēr mājās mēs to darījām. Mācības skolā beidzās 

ap 28.-29.decembri, un skolā notika Jaungada pasākumi, 

kuros interesantākā daļa bija karnevāli ar apģērbšanos un 

maskām. 

Attiecībā uz Sala/Ziemassvētku vecīti man nekad nav bijis 

ilūziju, ka tāds eksistē (ar visiem ziemeļbriežiem, kamanām 

un līšanu caur skursteni), bet tie, kas piedalījās pasākumos 

(manā bērnībā bija Salatētis un Sniegbaltīte) bija 

pietiekami pārliecinoši, kaut gan vislabākie Salatētis un 

Sniegbaltīte man atmiņā palikuši no multfilmiņas “Pagaidi 

tikai” ar vilku Sniegbaltītes lomā.  

 

Indra Gaugere, 
Mācību pārzine 

1. Bērnība aizvadīta tā 

saucamos padomju laikos. 

Eglīti ienesa mājās, arī skolā uz 

Jauno gadu. Ziemassvētku laikā 

mācījāmies un gatavojāmies 

ceturkšņa noslēgumam. Pantiņi, 

priekšnesumi tika gatavoti Sala 

vecim, kurš “atbrauca kamanās” uz skolas 

eglīti, atveda tūtes un žagarus. Par sliktām 

sekmēm ar žagaru.... Lai tiktu pie tūtes, 

protams, pantiņš, dziesmiņa bija jāskandē. 

Par to, vai svētku tērpā jāierodas uz pasākumu, vispār 

nebija nekādu, sauksim tā, pārpratumu. Skaisti pušķota 

eglīte, ar tam laikam atbilstošiem rotājumiem, egļu zaru un svecīšu 

smarža, skaisti sapucējušies, ar nopelnītām konfektēm, augļiem, 

cepumiem, ”dzīvās” mūzikas ritmos svinējām svētkus. 

Uz Jauno gadu arī mājās eglīti pušķojām. Dāvanas zem eglītes vēl 

šobrīd kāds ir nolicis. 

2. Šie svētki ir mīļuma uz dāvināšanas laiks.... Atveriet sirdis 

un sagādājiet svētkus sev un citiem! Lai bēdas, atstātas uz 

sliekšņa, paliek un Jaunais gads, ar drosmi lielu durvis verot, 

mums plaukstās ieliek veiksmi, laimi, veselību, panākumiem 

bagātu nākamo gadu! 

3. Zirņi ar speķi – noteikti. Vai mīļākais ēdiens? Drīzāk tradīcija. Ir 

ticējums, ka jāēd zirņi, lai netrūktu naudas un nebūtu daudz jāraud! 

Arī piparkūkas, pašu ceptas, dažādas formas... . 

Cien. “Baltā Ceļa” dalībnieki un veidotāji – lai arī jums Jaunais gads 
nes radošu, literāru veiksmi! 

 

Ģertrūde Avotiņa, 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

1. Mani tik ļoti pārsteidza Salavecīša deguns, ka nespēju 

iesākt skaitīt dzejoli. Mājās pie eglītes patika skaitīt 

dzejoļus un saņemt konfektes, ko mamma bija iekārusi 

eglītē. 

2. ”Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!” 

Pozitīvu iedvesmu! Lai kopā izdodas lieliski darbi! 

          3. Salāti, karbonāde, dažādi saldumi. 
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Skolotāji un Ziemassvētki 

1.Sliktas, jo lika kāpt uz beņķa, kurš šūpojās, 

un Salavecītim pie auss skaitīt dzejolīti, jo 

viņš bija pakurls. 

 

Sarmīte Upeniece, 
5. kl. audzinātāja, ģeogrāfijas, vēstures 

skolotāja 

Inese Kalniškāne, 
9. kl. audzinātāja, mājturības, vizuālās 

mākslas skolotāja 

1. Tajos senajos laikos ziemas bija baltākas un sniega bija 

gandrīz līdz ausīm. Tad mēs ar tēti un māsu gājām mežā cirst 

eglīti. Kad atnesām mājās, nevarējām vien sagaidīt, kad varēs 

greznot. Sala vecīti tā īsti neatceros, bet ķekatniekus un 

čigānus lauku sētās gan. Tas nu gan bij’ jampadracis visu 

Ziemassvētku laiku. Nez, kur tas viss ir palicis? 

 

Laima Šnikere, 
6. kl. audzinātāja, bioloģijas, ķīmijas 

skolotāja 
1. Biju iemācījusies ļoti garu dzejoli (4g.v.) un zināju, ka vecītis 

nav nekāds vecītis, bet gan kluba vadītājs - vecāki izpļāpājās. 

Konfektes man nebija svarīgas, tajā vecumā es tās neēdu. Man 

bija svarīga atzinība par labo priekšnesumu. 

 Līga Tabunova, 
2. kl. audzinātāja 

1. 4, 5 gadu vecumā iesēdos Salatēvam klēpī. 

Sapratu, ka tas ir mans vectēvs. 

 

Skaidrīte Boļšaka, 
3. kl. audzinātāja 

1. Atceros sevi, kad vēl skolā negāju, tādu mazu, pie lielas, lielas 

egles ar daudzām degošām svecītēm. 

   Atmiņā palikusi arī Ziemassvētku svinēšana mājās, kaut arī 

tajos laikos šie svētki bija aizliegti un tika svinēts Jaunais gads. 

 

Ingūna Klaucāne, 

5-6 gadīgo audzinātāja 

1. Atceros, ka man bija bail no tik mīļā vecīša, jo nekad nebiju 

redzējusi vīru ar tik garu bārdu. 

 

Inta Sviķkalne, 
12. kl. audzinātāja, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

1.Bija šausmīgi bail no ķekatniekiem. Slēpos aiz 

krāsns un bļāvu. 

 Ja nebija izcepti pīrādziņi, tad nejutu, ka būtu jau 

Ziemassvētki. 

 
Mairita Strika, 

1. kl. audzinātāja 

1. Sarkans Salaveča tērps Zasas tautas 

namā. Mājās - eglītes rotājumi vēl tagad 

saglabājušies. 

 
Iveta Dābola, 

11. kl. audzinātāja, krievu valodas 
skolotāja 

                     Atmiņas vairāk saistās ar eglīti un iešanu pēc                         

                           tās. Manā bērnībā uz Ziemassvētkiem                                      

                           (pareizāk, Jauno gadu) sniega bija daudz                                      

                             un bija arī ļoti auksts, tāpēc, dodoties  

                                 uz mežu, vajadzēja labi saģērbties,   

                                            un, lai nesaltu kājas, man kādu  

                                             reizi iedeva tēva velteņus,  

                                                        kuri bija tik lieli, ka  

                                                  kājas ceļgalos nelocījās,   

                                                          bet gājiens uz mežu 

tāpat bija ļoti jauks. 

 

Mārtiņš Štolnieks, 

mājturības skolotājs 

1. Nevarēju sagaidīt, kad tēvs atnesīs eglīti un vajadzēs 

rotāt. Tad es zināju, ka Ziemassvētku rītā būs dāvanas zem 

eglītes, ko Salavecis atnesis un nolicis. 

2. Baltus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu! 

3. Visi Ziemassvētku ēdieni ir mīļi un garšīgi. 

Jānis Kokins, 

sporta skolotājs 

                                        1. Manā bērnībā Ziemassvētkus              

                            svinēt nebija atļauts, mēs zinājām   

                                 Jaungadu. Ziemas bija sniegotas, aukstas  

              un Salavecītis vienmēr zināja, kas man visvairāk               

                 nepieciešams – slēpes vai slidas. 

Protams, arī koša eglīte, dzejoļi, saldumi. 

 

2. Lai Jums jauki svētki un svētku sajūta pavada visu 

nākamo gadu! Lai visiem veiksme! Lai kā pasakā jums būtu: 

smaržīgs priežu dēļu galds, vara kanna, zelta krūze, iekšā 

– sapņu dzēriens salds. 

 

3. Īsti latviski: cepetis, kāposti, mājās cepti pīrāgi, 

piparkūkas. 
Maija Lapiņa, 

8.kl.audzinātāja, matemātikas skolotāja 

1. Interesantāki Ziemassvētki bija savām meitām, kad bija 

mazas un kad Salavecīša lomā bija aktieris Artis Robežnieks. 

Zinta Nagle, 
10.kl.audzinātāja, latviešu valodas un 

literatūras skolotāja 

             1. Atceros, ka vecāki bija nopirkuši slēpes un iedevuši 

Salatētim skolas eglītē. Tas man bija milzīgs prieks. Tajā reizē 

gan bija arī pirmā vilšanās, jo sapratu, ka Salatēvs ir 

draudzenes tēvs un ka tāda Salatēva nemaz nav. Atpazinu 

draudzenes tēvu pēc kurpēm. 

2. Priecājos par ik brīdi, kas pavadīts kopā ar ģimeni, jo tas 

laiks, kas atvēlēts, ir pats skaistākais un reizēm arī ļoti īss. 

3. No tā laika, kopš bērni bija mazi, katru gadu arī šobrīd tiek 

prasīta kūka – no vārīta iebiezinātā piena 

un saldajām nūjiņām, kā arī pašu ceptas 

piparkūkas. 
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Klašu aptaujas 

 Vēlētos saņemt Ziemassvētkos 
*Sk. Ingūna vēlas saņemt Piparkūku mājiņu , Niks (6g.) – 
bagātību meklētāju, Zanda (5g.) - suņa spēļu mantiņu, Egija - 
Simsonu ģimeni, Ginters (5g.) - kvadraciklu, Dace (sk. palīdze) - 
jaunu mobilo.  
*Jauku laiku, sniegu. (1. kl.)     
*Lelles, končas, mašīnas. (2. kl.)   
*Mūsu klase gribētu atsevišķu atpūtas istabu, kur varētu 
klausīties mūziku, padejot, padziedāt, spēlēt rotaļlietas u. c. 
(3. kl.)    
* Labas atzīmes liecībās, lai ikvienam  bērnam būtu dāvaniņa, 
konfektes. (4. kl.)    
*Daudz banānu, dzīvu suni un daudz konču, rokas pulksteni, 
Bifar motociklu, gardumus, datoru, labas sekmes liecībā, 
telefonu, dzīvu zirgu, labas atzīmes, labu grāmatu. (5. kl.) 
*Konfektes, gandarījuma balvu par labām atzīmēm, daudz 
sniega. (6. kl.) 
*Daina: jaunu datoru. 
Arnis, Mārtiņš: jaunu telefonu. 
Kristers: jaunas riepas motorollerim. (7. kl.) 
* Telefonu, datoru, trīs mēnešus brīvlaika un daudz veiksmes. 
(8. kl.) 
*Labas atzīmes, šokolādi, sekmīgu liecību, īstu Ziemassvētku 
vecīti, kucēnu, kaķēnu, māsiņu, šofera tiesības, daudz naudas. 
(9. kl.) 
*Končas, lielu, mīkstu žirafi. (10. kl.) 
* Kaut ko skaistu un dvēselisku. (11. kl.) 
*Sekmīgu, ar labām atzīmēm liecību un pilnu bāku ar dīzeli 
mesijai (Mersadesam). (12. kl.) 
 
                                                     
Novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
*Vēlam laimi spīdošu 
   Zaļu, kupli ziedošu. 
   Sirdī mieru, dzīvesprieku, 
   Nebēdāt par katru nieku! (5-6 gadīgie) 
* Dzīvot labestīgāk, sirsnīgāk. Būt dāsniem. (1. kl.)  
*Veselību, mīlestību, saticību! (2. kl.)  
*Sirsnīgi un mīļi pavadīt Ziemassvētkus! Lai radošs Jaunais 2012. 
gads. (3. kl.)                                                                                                       
*Mīlēt no sirds, nesavtīgi otru cienīt, prast sagādāt tuvākajiem 
īstenu pārsteiguma prieku, otru pažēlot un neskopoties ar 
vārdiem, kas tik daudz šajā pasaulē spēj mainīt... ticiet tam, kaut 
tas šķiet tāds sīkums vien. (4. kl.) 
*Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki! Lai visiem skolotājiem ir labas 
Ziemassvētku brīvdienas un lai pavada sirsnīgu Jauno gadu! 
(Samanta). Lai visiem būtu daudz labu atzīmju un konču. Lai būtu 
ļoti labas sekmes. Labu veiksmi nākamajā. Lai Jums visiem 
izdevušies, priecīgi un dāvanu pilni Ziemassvētki! Lai visi būtu 
sekmīgi! Skaisti un sirsnīgi nosvinēt Ziemassvētkus! Pūkainus un 
baltus Ziemassvētkus! Lai visiem prieks. (5. kl.) 
*Labas atzīmes, daudz prieka, lai nepaliktu uz otru gadu, lai 
skolai laba slava! (6. kl.) 
*Siltus un sirsnīgus Ziemassvētkus! Sagaidīt sniegu! Draudzīgāku 
un saskanīgāku Jauno gadu! (7. kl.) 
*Būt sekmīgiem un priecāties par katru sīkumu! ( 8. kl.) 
*Lai Ziemassvētkos visiem prieks un laime, ģimenes siltums un 
balts sniegs! Jaunajā gadā lai piepildās visas labās vēlmes un lai 
mēs visi beidzam 9. klasi! (9. kl.) 
*Veiksmīgi beigt mācības, neslimot! (10. kl.) 
*Dzīvojiet visi mierā un harmonijā ar sevi un citiem! (11. kl.) 
*Pildiet mājasdarbus matemātikā un neskraidiet bļaudami pa 
skolu, kamēr mēs - 12. klase - rakstām ieskaiti. (12. kl.) 

Gada prieks 
*Ginters (5g.) - uzdāvināja LEGO klucīšus, Zanda (5g.) - ir sniegs, 
Līva (5g.) - sāku iet skolā, Niks (6g.) - man ir trusis. Sk. Ingūnas 
prieks- vasarā biju Viļņā, Daces (sk. palīdze) - prieks noskatīties 
izrādi „ Šreks”. 
*Gada sākumā saņemtā 1. klase. Jaukā sadarbība ar vecākiem. 
(1. kl. audzinātāja) 
*Ziemassvētku pasākums, dāvanu saņemšanas prieks. (2. kl.)             
*Patika 16.,17. maijā notikušais pasākums „ Todo”. Drošās mājas. 
(3. kl.)  
*Neskaitāmie koncerti , kuros esam piedalījušies, sniegavīru 
celšana un pikošanās. Ekskursija uz Rīgu un teātra apmeklējums. 
(4. kl.) 
*Ir ļoti daudz prieka – 18. nov. koncerts klubā, 2 medaļas, 
ekskursija uz „Karlsonu”, kad saņēmu sportā medaļu, ekskursija uz 
Rīgu, kad uzstājos 18. nov. un dziedāju Latvijas dzimšanas dienā 
(Laura). Kad spēlējām lugu, kad biju Somijā un braukāju pa ūdeni 
ar pūsli, kad sākās vasara, pārgājiens un nakšņošana skolā un lapu 
cepure, kad beidzu ceturto klasi, kā sāku iet 5.kl, kad iepazinos ar 
jauno skolotāju. (5. kl.) 
*Ekskursija uz Rīgu. Velosipēdistu tiesības. (6. kl.) 
* Visu klases skolēnu lielākais gandarījums ir par iegūto velosipēda 
vadītāja apliecību. Ģirts un Sandis ir īpaši gandarīti par saviem 
sasniegumiem sportā. (7. kl.) 
* Daudz nelielu, veiksmīgu darbiņu – matemātikas pēcpusdienas 
vadīšana. Zēnu diena. Pārgājiens un ekskursija uz Ventspili. (8. kl.) 
*Tas, ka mēs visi beidzām 8. klasi. (9. kl.) 
*Beidzām 9. klasi. Tikām iesvētīti vidusskolā. (10. kl.) 
* Veiksmīgi iesvētījām desmitos. (11. kl.) 
*Būt sekmīgiem matemātikā ar visiem mājasdarbiem. (12. kl.) 
 
Sirsnīgākie gada smiekli  
*Sk. Ingūna ļoti smējās, skatoties izrādi „Ierindnieks Lapiņš”. 
(5-6 gadīgie) 
*Par pirmklasniekiem, kad stundas laikā izsaucās:  
„Mammucīt, kā tur rēķināt?” (1. kl.)   
*Lieldienu jampadracis. (2. kl.)     
*Tad, kad sasniga liels sniegs, gājām ārā un uzrīkojām kariņu - zēni 
pret meitenēm. Beigās tika skolotāja iesēdināta vislielākajā 
kupenā, un klase vēl sagūlās virsū. Visiem lieli smiekli. (3. kl.) 
*Trakojot pa garderobi, kad Niks pateica - es pati, kad Raimonds 
salauza urbi, kad mēs ar māsas draugu ar laivu apgāzāmies, kad 
parkā spēlējām paslēpes, kad uzvilku garās vilnas zeķes un 
nevarēju novilkt. (5. kl.) 
*Tīkams pārpratums muzejā. (6. kl.) 
*Vislielāko jautrību skolēniem vēl joprojām sagādā komēdijas 
“Viens pats mājās” skatīšanās. Skolā diemžēl smiešanās izvēršas 
par apsmiešanu. (7. kl.)        
* Smejamies par daudz ko, par sevi. Katru dienu mums tādi ir. 
(8. kl.) 
*Ziemassvētku izrāde, kurā atstājām vienu audzinātāju, par to arī 
bija kauns. (9. kl.) 
*Iesvētības. ( 10. kl.) 
*Skolotāju diena. (11. kl.) 
*Skolotāju dienā - 11. klases priekšnesumā. (12. kl.) 
 
 

 
Aptaujas veica un apkopoja: 
Dagnija Avotiņa, Laura Briede,  
Valdis Ancāns, Kadrija Minkeviča, 
Agnese Čūriška, Kristiāns Jānis  
Radiņš, Didzis Godļevskis 
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Intervija ar aktīviem 11. klases jauniešiem 
 

1. Zinām, ka esi skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs. 
Kā tu izlēmi pieņemt šo darbiņu un kāpēc? 

 
 

2. Tu ļoti aktīvi piedalies skolas pasākumos. Kāds ir tavs stimuls tajos piedalīties? Ko tu ieteiktu tiem, kas neapmeklē pasākumus vispār? 
 

3. Dzirdēju, ka esi tēlojis Ziemassvētku vecīti. Kā juties Ziemassvētku 
vecīša ādā?  Kas tev likās interesanti, tēlojot šo lomu?  Vai kādreiz 
vēl būsi Ziemassvētku vecītis? 
 

4. Vai ideja par Suitu sievām piederēja tev? Ja jā, tad kā tu nonāci pie šīs idejas? Kā tev patika būt Suitu sievai? Kādas emocijas tevi pārņēma? 
 

5. Kurš no skolas pasākumiem tev šķita visemocionālākais? Kāpēc? 
 

6. Ko tu novēli saviem skolas biedriem? Bet, lūdzu, tikai nesaki tradicionālos sveicienus, izdomā kaut ko oriģinālu! 

1. Zināms, ka darbojies skolēnu pašpārvaldē. Kādus pienākumus tu 
veic? Kas pamudināja pieņemt tevi tieši šo darbu? Kā tu 
attiecies pret to? 
 
 
 
Tu valsts svētkos skaitīji dzejoli, mēs zinām, ka esi liels patriots, 
pastāsti sīkāk, kas tevi motivē tādam būt? 
 
 
 

 

1. Bija tā, ka mani izvirzīja skolotāja Inese Kalniškāne un 
pārējiem nebija iebildumu. Pieņēmu tāpēc, ka izvirzīju 
sev mērķi skolu padarīt radošāku ar vairākiem 
interesantiem pasākumiem un tāpēc ka es eju 11. klasē 
man ir 2 gadi cītīgi kaut ko strādāt un skolu padarīt 
radošāku un atrast sev aizvietotāju pēc 12. klases. 

 
2. To es daru tāpēc, ka man tas patīk, gan tāpēc, ka man 

tas ir kā pienākums. Tiem, kas neapmeklē, iesaku būt 
aktīviem, jo tie pasākumi ir domāti nevienam citam kā 
viņiem pašiem un tiem, kas smejas par tiem, kas rīko 
pasākumus, pašiem derētu kādu pasākumu izveidot un 
novadīt. 

 
3. Tā ir taisnība. Jā, esmu viņu tēlojis. Bija ļoti interesanti. 

Jauki bija redzēt mazos, kuri tic Ziemassvētku vecītim, 
tad rodas īsta svētku sajūta. Nu par to, vai kādreiz vēl 
tāds būšu, nezinu, bet to atkārtot vēlētos. 

 
4. Ideja radās visas klases kolektīvā, taču tekstu domāju es 

pats. Es jutos labi, jo ar savu priekšnesumu spējām 
iepriecināt skolotājus. Emocijas, protams, bija pozitīvas, 
jo varējām iedvesmot radošumu arī pārējās klasēs. 

 
5. Līdz šim, no malas skatoties, man neviens pasākums tā 

nav aizķēries. Cerams, ka Ziemassvētku pasākums tāds 
būs. 

 
6. Novēlu, lai sajūt to svētku sajūtu, lai notic Ziemassvētku 

brīnumam un lai jauki pavada brīvlaiku!  

1. Jā, šogad es darbojos pašpārvaldē, esmu vadītāja vietnieks! 
Iniciatīva bija tāda, ka vēlējos aktīvāk piedalīties skolas dzīvē. 
Kā attiecos? Kas jādara, tas jādara! 

 
2. Skolas dzīve ir daļa manas dzīves. Nu ko es varu ieteikt? 

Protams, tas ir skumji, ka ir skolnieki, kas neapmeklē 
pasākumus, un piespiest viņus arī nebūtu vajadzīgs. Nāciet, 
šaubos, vai pa pasākumu laiku izdarīsiet ko lādzīgu! 

 
3. Patriotisms ir dzinulis, lai kaut ko darītu. Tas ir nepieciešams 

ikvienam latvietim, it īpaši pašreizējā situācijā. Protams, ir 
vieglāk pateikt, ka Latvija ir bedre, kur nekas nenotiek, iekāpt 
lidmašīnā un doties laimi meklēt, taču man nešķiet normāli 
pamest zemi, kuru tēvu tēvi ar asinīm pirkuši, un atstāt to 
citiem! Gribētos uzzināt jaunos tautas skaitīšanas datus! 

 
4. Nemāku atbildēt! Neuzņemšos idejas autora lomu, tā nāca 

spontāni, kad mēs klasē ar puišiem spriedām, ko oriģinālu 
varētu iestudēt, nezinu pat, kurš bija pirmais, kas pieminēja 
Suitu sievas. Emocijas? Viennozīmīgi jautras! 

 
5. Visemocionālākais skolas pasākums bez šaubām bija lāpu 

gājiens uz Leimaņu kapiem, lai godinātu kritušos. Tas ir jauki, 
ka šodien mēs atceramies tos, kas nebija gļēvi un cīnījās par 
Latviju. 

 
6. Turiet savu zemīti sirdī! Mācieties, noteikti mācieties un 

apmeklējiet skolas pasākumus! 
 

 
 

Intervēja Liene Minkeviča, 
                                  10. klase   

Intervēja Lāsma Ņikiforova, 
10. klase 

Mārtiņš Leitietis 
 

Jānis Daudzvārds 
 

3.  



 „Baltā Ceļa” redkolēģija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galvenā redaktore: Liene Minkeviča, 10. kl. 
Redaktores vietniece: Lāsma Ņikiforova, 10. kl. 
Datorsalicēji: Kaspars Sēlis, Mārtiņš Leitietis, 11. kl. 
Fotogrāfi – Māris Sēlis, 12. kl., Liene Minkeviča, 10. kl. 
Baltā Ceļa veidotāji: Agnese Čūriška, 8. kl.; 
Dagnija Avotiņa, 5. kl.; Airisa Ģeidāne, 6. kl.; 
Didzis Godļevskis, 6. kl.; Valdis Ancāns, 6. kl.; 
Kristiāns Jānis Radiņš, 6. kl.; Kadrija Minkeviča, 8. kl.; 
Laura Briede, 8. kl.; Laura Ņikiforova, 9. kl. 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  
Rakstiet mums: halle19@inbox.lv  
Avīzes cena: Ls 0.10 

Mūsu avīzi var lasīt arī Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv  

 

 

 

 

Cilvēkus, kuri dod priekšroku informācijas ‘’uzņemšanai’’ caur internetu un it īpaši interesē 
pagājušā gada absolventu piedzīvojumi, iespējams varētu interesēt sekojošie videoklipi: 
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Lai ir dzīvē vienmēr saules gana, 

Lai ir silts, kad vēji brāzmot sāk. 

Dzīves cīņās - izturību. 

Bēdu dienās - pacietību. 

Vienmēr visur mīlestību!  

 18 
gadu jubilejā apsveicam 

Ievu Ģeidāni ! 
 

apkopoja Agnese Čūriška, 8.klase 

 

Apsveicam decembra jubilāri !!! 

Vēlam:  

saujiņu prieka, sieciņu laimes, 

Veselu pūriņu veselības. 

Atbildes: 

*Zvaigžņotais lidojums (Uģis Vasiļivs, 6.kl.) 

*Salaveča zvaigznājs (Alvis Kazanavsks, 6.kl.) 

*Ziemassvētku vecīša negadījums ( Dagnija Avotiņa, 5.kl.)  

 
- Redzēju ar roku rakstītu sludinājumu - pārdodu printeri! 

 Kaut kā aizdomīgi šķiet!  
 

 
Kādu studentu ieved traumu punktā. 

 - Vai auto avārija? 
- Nē. Drukas kļūda ķīmijas grāmatā 

 

 
Telefona saruna: 

Čau, ko dari? - Braucu mašīnā. 
 - Ko vēlāk darīsi? - Nezinu, laikam kāpšu laukā  

 

 
Ikviens var sasniegt savu sapni, vajag tikai iet gulēt. 

 

                                   
- Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par  

to, ko viņš nav izdarījis? 
- Protams nevar. 

- Vai, cik labi, es neesmu sagatavojis mājas darbus! 

 

‘’ Žetonu vakars Zasā ’’ 
Žetonu vakars bildēs 
kanāls: podzinjaable 

 

‘’ 12. klases deja - Zasas 
vsk. Ziemassvētki 2010 ’’ 

kanāls: WacherLV 

 

‘’ Izlaiduma video ’’ 
kanāls: WacherLV 

 

‘’ Exkursija pa Vidzemi ‘’ 
1. un 2. sērija 

kanāls: WacherLV 

 

Atjautīgākais nosaukums šim attēlam 

 

‘’ ZVS ‘’ 
10. klases iesvētības 

kanāls: TheZemene123 

 Anekdotes 

Šī nakts ir debess vārtus atvērusi, 

Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku, 

Un naktī šai uz katra galvas klusi 

Dievs svētot uzliek savu mīļo roku. 

mailto:halle19@inbox.lv
http://www.jekabpilsnovads.lv/

