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Pār sniegotiem kokiem uz 
mijkrēšļa samta 

Spīd pilnmēness. 

Un zvaigznes ar ābelēm sadodas 
rokās 

Un pasauli debesu klajumā nes. 

Viz mirdzošā rotā gan smildziņa 
sīka, 

Gan čiekurots zars. 

Ak, Ziemassvētki, 

Jūs tāpēc mums doti,  

Uz labo lai mainītos 

Cilvēka gars. 

/K.Apškrūma/ 

 

Ziemassvētki ir pārsteigumu, brīnumu, pārvērtību 
un mīlestības laiks. 

Balts ziemas klusums, zvaigžņotas debesis, 
izrotāta eglīte, laimes vēlējumi, dāvanas, 

dziesmas un mīļi cilvēki apkārt. 

Lai svētki ir gandarījums un veids, kā atskatīties 
uz paveikto, uzlādēties jaunajam darba cēlienam 
un ar prieku, apņēmību, drosmi, līksmi un smaidu 

iesoļot Jaunajā 2013.gadā! 

Direktore Olita Spēka 

 

Laika ritējums un tā skaitīšana neapstājas… Un 
klāt nāk jaunā gadu mija. Dažiem tas ir mirklis 
gada garumā, citi to būs beidzot sagaidījuši. 

Raibs, ļoti raibs ir aizvadītais. Gan ar veiksmēm, 
gan ar negaidītiem viedokļiem un risinājumiem. 
Katram ir šķitis, ka viņa domas un lēmumi ir 
vispareizākie… 

Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšana ir 
skaists laiks, it īpaši, ja tas būs balts dabā. Kaut 
uz mirkli var nolikt malā ikdienu un vēlēties sev un 
citiem to labāko. Lai tas, ko Jaunais gads Jums 
sniegs, ir laime, veselība, prieks! 

Sveicot visus, ar cieņu direktores vietniece 
mācību darbā Indra Gaugere 

 

Gribas mazliet viegluma, mazliet gaišuma, gribas, 
lai aizdegtās svecītes ne tikai sasilda, bet izdzen 
no mūsu prātiem un izkvēpina no mūsu mājām 
visas melnās un negantās domas, atstājot vietu 
tam Ziemassvētku brīnumam, kas savu mājvietu 

vēlas sameklēt tieši tavā un manā sirdī. Dažs 
varbūt ieteiks – uzraksti savas vēlēšanās ar zelta 
pildspalvu uz sarkanas lapas, un viss piepildīsies. 

Es gribu teikt: „Ieraksti savas vēlēšanās savās 
sirsniņās, un tās piepildīsies, tikai tam vajadzīgs, 

lai jūs būtu daudz čaklāki, daudz radošāki, 
draudzīgāki, izpalīdzīgāki, iejūtīgāki.” 

Lai Jums un jūsu mājās ir priecīgi Ziemassvētki, 
laimīgs, veselīgs un bagāts Jaunais gads! 

Maniem piecīšiem novēlu būt daudz, daudz 
aktīvākiem, nu tik izveicīgiem kā karūsiņas. 

9.un 12., protams, veiksmi eksāmenos un pareizi 
izvēlēties turpmāko ceļu. 

Skolotājiem – darba prieku! Skolēnu pašpārvaldei 
– interesantu, jaukiem pasākumiem bagātu gadu! 

Direktores vietniece audzināšanas darbā, 
skolotāja Inese Kalniškāne 

 

5 – 6 gadīgo klasē – Ziemassvētkus 
gaidot 

Paldies skolotājiem – Laimai Šnikerei, Mairitai 
Strikai, direktorei, Inesei Kalniškānei, Zintai 
Naglei, Jānim Kokinam, Ivetai Dābolai, Zitai 

Goldbergai! 

 

Paldies ģimenēm par atbalstu skolas rīkotajā 
labdarības akcijā, ka spējāt ar pašu sarūpētu 

dāvanu sasildīt kādu sirsniņu! 

 

Paldies Nika Butāna, Mārča Putna, Raivja 
Leitieša, Kristiāna Jāņa Radiņa, Nika Baloža, 

Roberta Rāviņa, Lienes Minkevičas, Lauras un 
Raivja Aišpuru, Ievas Kokinas, Ilgonas Pudžas, 

Lauras Briedes, Raula  Babāna, Diānas Dadeikas, 
Raita un Jāņa Daudzvārdu, Dina Ornicāna 

ģimenēm! 
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Redaktora sleja 

 

 

 

 
 

Sveicināti, lasītāji! 

 

Ziema ir pienākusi, aiz loga jau 
ir balts sniegs, kas pārklājis 
zemi. Lugas jau tiek 
mēģinātas, skola izdekorēta un 
sirdīs jau Ziemassvētku 
gaidas. Šajā avīzes numurā 
mēs varam atskatīties uz šī 
semestra spilgtākajiem 
notikumiem skolā un klašu 
dzīvē šajā gadā. Novēlu visiem 
veiksmi skolas Ziemassvētku 
ludziņās, protams, arī novēlu 
priecīgas brīvdienas un labi 

atpūsties nākamajam mācību 
pusgadam. Visiem novēlu 
gaišus un prieka pilnus 
Ziemassvētkus un panākumu 
pilnu un laimīgu Jauno 2013. 
gadu! 

Liene Minkeviča, 11.klase 

 

 

Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet atgriezties manai tautai savā zemē! 

Pazemīgi es lūdzu – neļaujiet manu zemi izsaimniekot 
svešiniekiem! 

Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet šajā zemē mums augt brīviem, 
laipniem, laimīgiem! 

Pazemīgi es lūdzu – vediet pie prāta tos, kuri savu zemi pamet 
svešinieku rokās! 

Pazemīgi es lūdzu – neļaujiet nevienam nicināt manu zemi! 

Pazemīgi es lūdzu – dodiet mums godīgu valdību un Saeimu! 

Pazemīgi es lūdzu – palīdziet saglabāt manu valodu nepiesārņotu 
un skaistu! 

Pazemīgi es lūdzu – palīdziet slimiem un veciem cilvēkiem 
cilvēciski dzīvot! 

Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet manus un manas tautas līgumus 
saklausīt deputātiem! 

Pazemīgi es lūdzu – atstājiet mums mūsu mežus un ļaujiet tiem 
augt! 

Pazemīgi es lūdzu – lai katrā mājā ir saticība un miers! 

Pazemīgi es lūdzu – ļaujiet man pamosties ar smaidu, ticību, 
cerību un mīlestību! 

Pazemīgi es lūdzu – neturiet naidu viens pret otru, būsim vienoti! 

Pazemīgi es lūdzu – lai viss, ko es lūdzu, piepildās! 

 

Pēc M.Zālītes dzejoļa „Caur gadsimtiem latvieša lūgšana” 

 

 

9.klases šodienas lūgšana 
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Adventes vainagu izstāde 

30.novembrī un 3.decembrī skolas vestibilā varējām apskatīt 
Adventes vainagu izstādi. Pavisam bija apskatāmi 20 vainagi – 
krāsaini, skolēnu radoši izdomāti un izveidoti. 2.klases skolēni 
bija visčaklākie – pavisam izveidojuši piecus interesantus 
vainagus, veidotāji - Ilgona Pudža, Mārcis Putnis, Katrīna 
Ģeidāne, Lita Kokina, Egīls Austrums. 10.kl.- garšīgs – no 
popkorna un pārslām. Neparasti, skaisti vainagi bija 11.klasei, 
viens no tiem – pupiņu. Visneparastākais vainags – 12.klases 
zēnu – veidots no drātīm, nosaukums „Ko nu būs!?” Ar viņu 
vainagu kontrastēja klases meiteņu balti sarkanos toņos 
darinātais vainags. 

Tā kā klasēs bija gatavoti vairāki vainadziņi, skolas un pagasta 
iestādes saņēma dāvinājumā skaistos vainagus. Ambulancē 
priecājās par Mārča Putna vainadziņu, skolas bibliotēkā – 
Madaras Bērziņas, pagasta pārvaldē – Kristiāna Jāņa Radiņa, 
sporta zālē – Lauras Aišpures klubiņā „Noskaņa” – Egīla 
Austruma, Mārča Gremzes, mākslas skolā – Ilgonas Pudžas, 
Katrīnas Ģeidānes vainadziņiem. 

Evija Korņejeva, 9.klase 

 

Skaistākais eglītes bumbulītis 

Skolēni paši gatavoja vienu bumbulīti, ar ko varēs rotāt skolas eglīti. 

7.klase izvirzīja un apbalvoja skaistāko un interesantāko bumbulīšu autorus: no 1.klases - Megija 
Pabērza, Niks Balodis, Raitis Daudzvārds. Signe Rusiņa (7.kl.), Kristiāns Jānis Radiņš (7.kl.), 
skolotāja Inese Kalniškāne, Raivis (5.kl.), skolotājs Mārtiņš Štolnieks, Dins Ornicāns (9.kl.), Laura 
Ņikiforova (10.kl.), Laura Aišpure (11.kl.), Madara Bērziņa (10.kl.), Aldis Korņejevs (9.kl.), Laura 
Briede (9.kl.), Armands Ancāns (10.kl.), Daira Minkeviča (6.kl.). 

7. klase 
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Mūsu skolas uzvara Olimpiskās dienas foto konkursā Olimpisko apļu izveidošana 

 

 

Šajā pasākumā piedalījos es un mūsu skolas absolvents Aivis Kokins, kas pašlaik strādā par novada 
sporta organizatoru. 

Jūs vaicājat, kādas bija sajūtas, saņemot šo balvu? Pārsteigums, kad uzzinājām rezultātus. Aizbraucot uz 
Rīgu, patīkami bija tikties ar Latvijā populārajiem sportistiem – olimpiešiem: Dināru Doršu, Žoržu Tikmeru, 
Olimpisko čempionu Igoru Vihrovu, triju Olimpisko spēļu dalībnieku Raimondu Bergmani, LOK prezidentu 
Aldoni Vrubļevski, Olimpiskās dienas kompleksa „Pavingrosim!” izveidotāju, LSPA Vingrošanas katedras 
docenti Inesi Ļubinsku, kā arī ar pazīstamajiem sporta skolotājiem un sporta darbiniekiem. Viņi teica 
atzinīgus vārdus Olimpiskās dienas laureātiem un pasniedza balvas, kā arī vēlēja panākumus turpmākajā 
darbā. 

Bija liels prieks un lepnums, uz ekrāna redzot mūsu skaisto, balto skolu un visu mūsu kolektīvu, ko 
vairums pasākuma dalībnieku redzēja pirmo reizi. Gribu teikt paldies visiem audzēkņiem un skolotājiem, 
kas piedalījās, palīdzēja pasākumā, tā organizēšanā un sagatavošanā, eseju labošanā, zīmējumu 
vērtēšanā un fotografēšanā. Paldies visiem, kas izaudzēja sarkanos un baltos ziedus, ko izmantoja LOK 
simbolikas izveidošanai. Paldies Zasas pagasta pārvaldei par saldajām balvām! 

Bet, atceroties Olimpiskās dienas noslēgumu, bija arī neliels sarūgtinājums. Pasākuma beigās mūsu viesis 
olimpietis Egīls Bojārs sveica klašu kolektīvus, bet daļa audzēkņu jau bija devušies savos „svarīgajos” 
darbos. Tāpēc gribu lūgt vecākiem vairāk pasekot, kā jūsu bērni izmanto brīvo laiku, kā apmeklē 
ārpusklases nodarbības un pasākumus, jo tikai visi kopā varam gūt lielus panākumus. 

Audzēkņi, gaidu no jums vairāk aktivitātes pasākumu organizēšanā, regulāru treniņu 
apmeklēšanu, un nākamajā gadā, kad cilāsim hanteles melnā krāsā, lai veicas vēl labāk! 

Sporta skolotājs Jānis Kokins 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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28.septembrī Latvijas Olimpiskā Komiteja (LOK) 
rīkoja Olimpisko dienu, kurā mūsu skola piedalījās 
pirmo reizi. Šajā dienā vingrojām, skrējām, lēcām, 
veidojām Olimpiskos apļus un tos fotografējām. 
Zīmējumus zīmējām un esejas rakstījām jau 
iepriekš. Labākais zīmējums, eseja un foto tika 
nosūtīti uz LOK vērtēšanai. 

Foto konkursā mūsu skolas fotogrāfija ar skolēnu 
un skolotāju veidotajiem krāsainajiem apļiem un 
LOK simboliku ieguva 1.vietu Latvijā, tāpēc 
20.novembrī bijām uzaicināti uz Olimpisko sporta 
centru saņemt balvu – fotoaparātu NIKON 3100 
un diplomu. Dāvanā saņēmām arī žurnāla 
„Sports” abonementu nākamajam gadam un LOK 
izdoto grāmatu „Latvija Londonā”. 

Ziemassvētku ieskaņās dzīvojam jau ilgu laiku. Kopš skola un klašu telpas 
izrotātas Ziemassvētku rotā, svētku gaidīšanas prieks sirdīs ielīst daudz 
vairāk. 

Katra klase ir centusies skaisti un interesanti izrotāt savas klases, lai būtu 
prieks gan pašiem, gan citiem. Pastāstīsim, kas skaisti izdevies katrai klasei. 

12.klase - zvaniņi, eglītes zariņi vāzē, zvaniņi pakārti pie loga. Eglītes zariņi 
skaisti izrotāti ar čiekuriņiem un piestāv klases dizainam. 7.klase - pašu taisīti 
zvaniņi. Iekšā iekārti eglīšu rotājumi, arī piestāv klases dizainam. 6.klase - pie 
logiem paštaisītas eglīšu virāžas, kuras atspīd no ārā gaismas. 5.klase - 

klasē pie sienas liels sniegavīrs, vēl pie sienas rūķu cepures un sniegpārslas. 
2.klasei - krāšņi izrotāta neliela eglīte, logos pakārtas pašu darinātas, 
interesantas sniegpārslas. Šī ir visskaistākā izrotātā klase. 3.klase –rotājums 
- skaisti sniegavīri. 4.klase – pašu gatavotas sniegpārsliņas un eglītes. 
1.klase – izrotāta eglīte, pašu gatavoti rotājumi un zīmējumi. 8.klase – 
rotājumi – sniegavīri. 9.klase – pašu darinātas virtenītes un sniegpārsliņas. 
10.klase – rotājumi – eņģelīši un sniegpārsliņas. 11.klase – skaistas 

sniegpārsliņas. 

Dagnija Avotiņa, Laura Korņejeva, 6.klase 

 

Klašu rotājumi 
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Aptauja 

1.Klases gada prieks 

2.Populārākais pasākums (notikums) 

3.Novēlējums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 

 

1.klase 
1.Cept piparkūkas! Satikt Ziemassvētku vecīti 
pirms Ziemassvētkiem! 
2.Zinību diena, Olimpiskā diena. 
3.Lēni, lēni sniedziņš snieg, 
Balta laime cauri brien, 
No sētiņas sētiņā 
No sirsniņas sirsniņā. 

2.klase 
1.Ekskursija uz Siguldu. 
2.Darbs parkā pie lapu grābšanas. 
3.Gribas, lai baltā pasaulē 

balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un, lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst. 
Un, lai baltās darbdienās 
balti svētki ir. /I.Ziedonis/ 

3.klase 
1. Satikt draugus. 
2. Ekskursija uz Siguldu. 
3. Sirsnīgus un mīļus Ziemassvētkus! 
Piedzīvojumiem bagātas brīvdienas! Veiksmi 
jaunajā 2013. gadā! 

4.klase 
1. Ekskursija uz Siguldu. 
2. Skolotāju diena. 
3. Prieku, laimi un saticību! 

5.klase 
1. Ekskursija uz Daugavpili. 
2. Sadancis. 
3. Lai visiem sekmīgas atzīmes! Lai visiem 
labas dāvanas! Lai Jaunajā gadā skaists salūts! 

6.klase 
1. Lāčplēša dienas ekskursija uz Rīgu. 3. vieta 
basketbolā.  
2. Mārtiņdienas gadatirgus. 10. klases 
iesvētības un diskotēka. 
3. Jauki pavadīt Ziemassvētkus kopā ar sev 
mīļiem cilvēkiem. Jaunais gads lai ir jaunu 
domu un labu atzīmju pilns. 

7.klase 
1. Sniega prieki. 
2.Volejbola sacensības – pirmā uzvara šogad. 
3.Kā tad mācīties būt labam? Mācīties labu 
vēlēt katram. (Rainis.) 

 

5-6 gadīgie 

1. Brauciens uz Viesīti pie Pūķīša uz dzimšanas 
dienas svinībām. 
2.Mīļākais pasākums- noslēguma ballīte, kad 
sešgadniekus pavadām uz pirmo klasi! 
3.Novēlējums - Pielikt visas pūles, lai piepildās 
kaut puse no viesiem laba vēlējumiem Jaunajā 
gadā! 

 

8.klase 

1. Olimpiskā diena. 

2. Olimpiskā diena. 

3. Esiet priecīgi un bez nesekmīgām atzīmēm! 

9.klase 

1. Lielākais prieks bija būt kopā ar 
pagājušajiem devītajiem viņu izlaidumā. 

2. Mārtiņdienas gadatirgus, jo tur mēs 
izpaudāmies ar savām radošajām domām un 
sasmīdinājām citus. 

3. Skolēniem: ar sekmīgām atzīmēm beigt 
pirmo semestri un pieēsties daudz mandarīnus 
un piparkūkas! 

Skolotājiem: būt izturīgiem un paciest līdz 
mācību gada beigām mūs, 9.klasi! Priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

10.klase 

1. Sekmīgi pabeidzām 9.klasi. 

2. „Iesvētības”. 

3. Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki! Lai 
Jaunajā gadā piepildās viss iecerētais! 

11.klase 

1. Mūsu "jaunais klasesbiedrs" - Lāsmas 
dēliņš Artūrs. 
2.Pēdējā skolas diena - mūsu repa 
priekšnesums. Iedvesma bija pārņēmusi mūsu 
parodiju meistaru Lauru, un kopīgiem spēkiem 
tapa mūsu klases prezentācija improvizētā 
repa izpildījumā. Šis priekšnesums mums 
pašiem sagādāja prieku un gandarījumu, un 

arī atsauksmes bija pozitīvas.  
3.Nepalikt bez elektrības un pārdzīvot 
pasaules galu! (Šādi vēlējumi izskanēja 
pirmie)  
Bet, ja bez jokiem, novēlam turēties kopā ar 
saviem tuvākajiem, jo kopā ir spēks, un kopā 
mēs varam! Kā arī saglabāt un padarīt 
spilgtāku sirds gaišumu, mīlot un cienot sevi 
un apkārtējos! 

12.klase 

1. Mācības. Veiksmīgi izturējām Skolotāju 
dienu. Visi mūs klausīja. 

2. Skolotāju diena.  

3.Laimīgu dzīvi! 
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2012. gada 29. novembrī, tā vietā, lai apmeklētu mācību stundas, divi 11. klases un četri 12. klases skolēni 
Jēkabpils Valsts Ģimnāzijā aizstāvēja savas skolas godu valodu dienām veltītā pasākumā ar devīzi "X 
paaudzes zem viena jumta".  
Zasas vidusskolu pārstāvēja 2 komandas. Pirmās komandas dalībnieki bija Dagnija Krukovska, Arvis 
Gabranovs un Mārtiņš Leitieti, otrās - Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa un Jānis Daudzvārds. 
Lai gan mūsu skolā māca tikai divas, uzdevumi konkursā bija trīs svešvalodās - krievu, angļu un vācu. 
Konkursa laikā mēs veicām dažādus uzdevumus šajās valodās, izmantojot mūsu zināšanas un atjautību. 
Pirmais bija iesildīšanās uzdevums - mums tika parādīti 15 vārdi vai izteicieni latviešu valodā, un tie bija 
jāpārtulko visās trīs valodās. Katram komandas biedram tika iedalīta sava valoda. No mūsu skolas 
komandām visgrūtāk gāja tiem, kam bija jāpārtulko vārdiņi vācu valodā. Lai arī bija pietiekami daudz laika, ar 
domāšanu vāciski neveicās tik labi, kā gribējām. Otrais uzdevums bija mājasdarbu prezentēšana. 
Prezentācijā ietvertais katrai komandai bija citāds, lai gan devīze visiem viena - "X paaudzes zem viena 
jumta". Mūsu skolas 1. komandas prezentācija bija ļoti atraktīva un arī humoristiska. 12. klases skolēni - 
Dagnija, Arvis un Mārtiņš - caur nelielu uzvedumu parādīja attiecības trīs paaudžu starpā, kā arī to atšķirīgo 
pasaules uztveri. Gan žūrijai, gan citiem dalībniekiem ļoti patika viņu veikums. 2. komanda parādīja līdzības 
un atšķirības paaudžu starpā, kā arī to, kā trīs paaudžu cilvēki saprot (un vai vispār saprot) ikdienišķas frāzes 
angļu un krievu valodās. Vēl klāt tam, 12. klases skolēns Jānis prezentēja paša veidoto dzimtas koku, kurā 
aprakstītas 7 paaudzes. Šis liela darba rezultāts patīkami pārsteidza prezentācijas vērotājus. Nākamā 
uzdevuma laikā mēs skatījāmies interesantu īsfilmu vācu valodā. Pēc tam bija īsi jāpastāsta par filmas sižetu 
un galveno domu, izmantojot visas trīs valodas (mūsu gadījumā - divas). Lai gan dialogi bija vācu valodā, 
galveno domu varēja saprast. 
Nākamie bija 3 dažādi uzdevumi katrā valodā. Angļu valodā bija jāizgudro Eiropas parlamenta sanāksmes 
runa, kas veltīta paaudžu solidaritātes gadam, noslēgumā iekļaujot 10 dotos vārdus, krievu valodā katram 
valodas pārstāvim bija jāizvēlas cilvēka fotogrāfija un jāizveido apraksts par šī cilvēka nodarbošanos, 
hobijiem, ģimeni utt., vācu valodas pārstāvjiem bija jātulko slavenu cilvēku izteicieni no vācu uz latviešu 
valodu (šoreiz visi dalībnieki varēja izmantot vācu valodas vārdnīcas, tāpēc ar lielām grūtībām, bet tomēr 
darbs veicās labāk). Kopumā dalībniekiem konkurss patika, un viņiem tā šķiet lieliska pieredze. Vispriecīgākie 
par dalību bija 12. klases skolēni, jo tā bija viņu pēdējā iespēja piedalīties šajā pasākumā, un tagad viņiem 
nebūs ko nožēlot. Skolēni varēja pārbaudīt savas valodu zināšanas, uzzināt, kādas tās ir citiem, apmainīties 
ar domām un idejām un vienkārši jautri pavadīt laiku jaunā vidē, ar jauniem cilvēkiem visapkārt. Un, 
neskatoties uz to, ka vācu valodas nezināšana mums bija liels mīnuss, 2. Zasas vidusskolas komandai 
izdevās izcīnīt 2. vietu, tikai par pāris punktiem atpaliekot no 3. vidusskolas komandas. Arī otrās trijotnes 
sniegums bija ļoti labs un nebūt ne sliktāks kā citu, bet - tāds bija žūrijas lēmums, un arī vienas valodas 
nezināšana darīja savu. 
PALDIES skolotājām - Baibai Gabranovai un Ivetai Dābolai - par palīdzību gatavojoties konkursam! 

Sabīne Ozoliņa, 11.klase 

 

X paaudzes zem viena jumta 
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Intervija ar skolas psiholoģi  

Turpinām lasītājus iepazīstināt ar skolotājiem, kas šajā mācību gadā mūsu skolā strādā pirmo gadu. 

Šajā mācību gadā mūsu skolā strādā psiholoģe Nadežda Balode. 

Lūdzām atbildēt uz mūsu jautājumiem. 

Cik gadus jūs strādājat par psiholoģi? 

Par psiholoģi skolā strādāju pirmo gadu. 

Kādi ir jūsu iespaidi, strādājot mūsu skolā? 

Zasas vidusskolu uzskatu par labu izglītības iestādi ar zinošiem un saprotošiem pedagogiem un 
pretimnākošu administrāciju. Skolēni Zasas vidusskolā ir atvērti visam jaunajam un nezināmajam, kas 
nozīmē, ka viņiem ir interesanti skolā. 

Kas jums patīk savā darbā? 

Savu profesiju izvēlējos jau sen. Pabeidzu augstskolu, kur ieguvu jaunas zināšanas par sevi, par citiem 
cilvēkiem un par psiholoģijas zinātni kopumā. Man patīk strādāt par psiholoģi, jo tā es varu palīdzēt citiem 
(bērniem) atrast sevi vienaudžu vidū un saprast vienaudžu rīcību. Man patīk darbs ar cilvēkiem. 

Ieteikumi, novēlējumi: 

Tuvojas gada visskaistākie svētki – Ziemassvētki. Gribētos visiem gan skolotājiem, gan skolēniem novēlēt 
baltus Ziemassvētkus, veselību un izturību! 

Atbrīvo neparasto, pārved pa tiltu pāri ikdienai! Dzīvei jābūt skaistai un krāsainai... 

Nadežda Balode 

 



 

 

   

Zasas vidusskolas avīze 2012. gada decembris 

Šajā mācību gadā mūsu skolā informātiku māca skolotājs Jānis Mašinskis. 

Viņa pamatdarbs ir Jēkabpils pamatskolā. 

Par informātikas skolotāju viņš strādā deviņpadsmit gadus. 

Kādi ir jūsu iespaidi, strādājot mūsu skolā? 

Tikai pozitīvi, patīk skolotāju atsaucība un izpalīdzība. Ļoti jauka sadarbība ar skolas direktori. Skolēni ir 
atsaucīgi, mācīties griboši. Viegli vadīt stundas, jo mazs skolēnu skaits klasē. Ir iespēja darboties individuāli. 

Kā vērtējat darbu ar jaunajiem datoriem? 

Protams, tikai pozitīvi. Vienādā datoru konfigurācija dod iespēju pielietot jaunāko programmatūru. 
04.12.2012. 11.klase kārtoja pārbaudes eksāmenu informātikā (izmēģinājuma versiju), gūstot labas sekmes. 

Ieteikumi, novēlējumi: 

Lai visiem skolēniem un kolēģiem priecīgi, gaiši Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads! 

Jānis Mašinskis 
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Projekts turpinās 

Ir apstiprināts iepriekšējā gadā aizsāktais jauniešu apmaiņas projekts radošajā rakstīšanā sadarbībā ar 
Norvēģijas, Spānijas un Lietuvas jauniešiem "Where We Come from" (No kurienes mēs nākam), un 
šogad tas norisināsies Latvijā, Jēkabpils novadā. 

 

SEKMĒS ČAKLĀKIE SKOLĒNI 

Dāvanas no Ziemassvētku vecīša šogad noteikti ir pelnījuši  

1.klase: Niks Daniels Balodis, Raitis Daudzvārds, Sanija Geižāne, Karolīna Kuzmenko, Artūrs 
Markovskis, Pēteris Markovskis, Megija Pabērza, Jānis Rancāns, Krista Rjabece, Raivo Savičs, 
Jānis Zariņš. 2.klase: Viktorija Bankova, Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Lita Kokina, Ilgona Pudža, 
Mārcis Putnis, Roberts Rāviņš, Sanda Rugaine, Santa Rugaine. 3.klase: Baiba Briede, Dana Pabērza, 
Aiga Zvaniņa. 4.klase: Megija Meļņika, Kitija Paula Minkeviča, Dita Soldatova, Lauma Valērija Ugrika, 
Ilgvars Verbickis, Ruta Kokina.  

5.klase: Iveta Korņejeva, Diāna Dadeika, Linda Līce, Inese Korņejeva, Kitija Ģeidāne, Elvīra Rudzāte. 
6.klase: Dagnija Avotiņa, Liene Austruma, Agija Godļevska, Laura Korņejeva, Daira Minkeviča, Jānis 
Gremze. 7.klase: Kristiāns Jānis Radiņš, Mareks Geižāns. 8.klase: Mārtiņš Vēveris, Sandis Gremze. 
9.klase: Eva Strika, Laura Briede, Aiga Martinova, Anete Beāte Puķīte, Kristīne Semjonova. 10.klase: 
Madara Bērziņa. 11.klase: Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa, Valērija Jākobsone, Ieva Kokina. 12.klase: 
Dagnija Krukovska, Lelde Vecmuktāne, Krišjānis Krūkliņš, Jānis Daudzvārds, Mārtiņš Leitietis. 

 

Fotomirkļi 

Skolotāju dienas pasākumā 

10. klases „iesvētību” pārbaudījumi 

6. klase pirmajā skolas dienā 
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2. klase – rumāņu ciemiņus gaidot 

7. klase mācību gada sākumā 

Kadrs no 5 gadīgo dzīves 

11. klase 

Olimpisko apļu veidošana 

8.klase draudzības vakarā Dunavā 

Brāļi Daudzvārdi Mārtiņdienas tirgū 

5. klases zēni Olimpiskajā dienā 

12.klase - paraugs desmitajiem 8. klase 1. skolas dienā Mārtiņdienas modes demonstrējums 
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Sveiciens topošajiem absolventiem no Zasas vidusskolas bijušā absolventa  
Tuvojas gadu mija, kā arī mācību gada 1. semestra noslēgums. 12. klases skolēniem laiks padomāt 
par tuvojošos finālu – skolas absolvēšanu un izlemt, ko darīt tālāk. Ja esat izlēmuši studēt, bet 
vecāki nevar finansēt jūsu tālāko izglītošanos, tad varu ieteikt ideālu risinājumu – pieteikties Vītolu 
fonda stipendijai. 
 
Kas ir Vītolu fonds? Vītolu fonds ir nodibinājums, savu tagadējo juridisko statusu ieguvis pēc 2004. 
gada 27. decembra kopsapulces lēmuma. Nodibinājums ar nosaukumu „Vītolu fonds” Latvijas 
Republikas uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 2005. gada 26. janvārī. Fonda dibinātāji ir Vilis un 
Marta Vītoli. Situācija Latvijas lauku skolās noteica fonda dibinātājiem mērķi, uz kuru fonds nolēma 
virzīt savu darbību – piešķirt stipendijas vidusskolu absolventiem no lauku rajoniem, spējīgiem, 
centīgiem jauniešiem, kuriem ģimenes materiālie apstākļi neļauj turpināt mācības augstskolās. Lai 
iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:  
 

1) mācību rezultātiem ir jābūt labiem (vidējai atzīmei jābūt 7,5 vai augstākai); 
2) ir maznodrošinātā statuss; 
3) ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē; 
4) ir vērā ņemami rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs. 

 
Ja izpildās iepriekš minētie nosacījumi un ir vēlme pieteikties stipendijai, tad ir jāiesniedz 
šādi dokumenti (tie ir jāiesniedz personīgi vai pa pastu): 
 

1) aizpildīta pieteikuma anketa, kuru var atrast Vītolu fonda mājas lapā (anketa ir jāiesūta 
elektroniski, jo šādi kandidāts reģistrējas datu bāzē un apstiprina dalību konkursā); 

2) Curriculum Vitae (CV); 
3) motivācijas vēstule; 
4) kvalitatīva fotogrāfija (izmērā 3x4); 
5) 12. klases 1. semestra liecības kopija, kurai pievienotas mācību priekšmetu atzīmes, kuru 

apgūšana beigusies 10. un 11. klasē (Informātika, Psiholoģija, Biznesa ekonomikas pamati, 
Tehniskā grafika, Ģeogrāfija); 

6) informācija par ģimenes statusu – vecāku darba vietas, māsas un brāļi (kurā klasē mācās, 
kur studē vai strādā); 

7) izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālo stāvokli; 
8) 2 rekomendācijas – viena no skolas direktora (direktora vietnieka mācību darbā vai klases 

audzinātāja), otra – no pagasta sociālā darbinieka.  
Visbiežāk uzdotie jautājumi fondam: 
 

1) Kā tiek piešķirta stipendija? 
Fonda padomes sēdē tiek izskatīti pieteikumi un atlasīti kandidāti. Pēc atlases kandidāti tiek 
aicināti uz intervijām, pēc kurām fonda padomes sēdē tiek lemts par stipendijas piešķiršanu. 
Noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, bet pārējie paliek kandidātu sarakstā uz vienu 
mācību gadu. 

2) Cik liela ir stipendija? 
Tie ir 100-200 latu ik mēnesi no septembra līdz jūnijam (abus mēnešus ieskaitot). 

3) Kādi noteikumi ir stipendiātiem? 
Stipendija tiek piešķirta uz 1 mācību gadu un ar stipendiātu tiek slēgts līgums ar iespēju to 
pagarināt. Stipendiātam 2 reizes gadā jāiesniedz atskaite par mācību sesiju rezultātiem. 
PIEŠĶIRTĀ STIPENDIJA IR JĀATMAKSĀ, JA STIPENDIĀTS KĀDU NO LĪGUMA NOTEIKUMIEM NAV 

IZPILDĪJIS!! 
4) Kad ir jāiesniedz dokumenti? 

Pietikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 15. janvāra līdz 1. aprīlim.  

 

5) Vai Vītolu fonds piešķir stipendijas studijām ārzemēs? 

Nē, stipendijai drīkst pieteikties tikai 12-to klašu skolēni, kuri ir nolēmuši uzsākt studijas kādā 

no Latvijas augstskolām. 

6) Kā tiek rēķināta vidējā atzīme? 

Vidējā atzīme ir 12. klases 1.semestra vidējā atzīme, kurai pieskaitīti vērtējumi priekšmetos, 

kuru apguve ir beigusies 10. vai 11. klasē (Informātika, Biznesa ekonomiskie pamati, 

Ģeogrāfija, Psiholoģija).  

Turpinājums 9.lpp. 
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7) Vai ir iespēja pieteikties stipendijai, ja vidējā atzīme ir zemāka par 7,5 ballēm? 

Nē, Vītola fonda lēmums ir izskatīt tikai to kandidātu pieteikumus, kuru vidējā atzīme ir 7,5 

balles vai augstāka. 

8) Par kādu periodu jānorāda sasniegumi olimpiādēs un konkursos? 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos jānorāda par vidusskolas periodu.  

Vītolu fonda līdzekļi veidojas no privātpersonu, uzņēmumu un organizāciju ziedojumiem. Es 
saņemu stipendiju no “Latvija Statoil”, kas ir daļa no Statoil Fuel & Retail uzņēmuma, kas ir 
vadošais autotransporta degvielas tirgotājs Skandināvijā un Baltijā ar vairāk nekā 100 gadu darba 
pieredzi šajā nozarē. “Latvija Statoil” ir dibināts 1992. gadā un ir vadošais degvielas mazumtirgotājs 
Latvijā, kas piedāvā augstākās kvalitātes degvielu un servisa pakalpojumus. Statoil saviem klientiem 
pastāvīgi nodrošina  personīgu servisu un atbildīgi izturas pret vidi un rūpējas par ilgtspējīgu 
attīstību. Uzņēmums īpašu vērību pievērš ētikas un korporatīvās atbildības jautājumiem, tāpēc 
Statoil korporatīvā pārvaldība balstās uz kompānijas korporatīvajām vērtībām un ētikas vadlīnijām. 
“Latvija Statoil” ar Vītolu fondu sadarbojas kopš 2002. gada, un kopumā studentu stipendijām 
ziedots jau vairāk nekā 100 000 latu. "Latvija Statoil" atbalstāmās jomas ir pedagoģija, loģistika, 
ekoloģija un vides zinātne. 

Krišjānis Valters – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides 
zinātnes studiju programmas 1.kursa students 

  

Ekskursija uz Daugavpili 

21.novembrī mūsu 5.klase brauca ekskursijā uz Daugavpili. Mēs izbraucām 9.00 un bijām atpakaļ 
16.00. Ceļā uz Daugavpili skolotāja Iveta mums pastāstīja par dažādām ēkām, kurām mēs braucām 
garām. Pastaigā pa Daugavpili mēs redzējām Daugavpils universitāti, rakstnieka Raiņa pieminekli. 
Populāra Daugavpils satikšanās vieta ir strūklaka, kurā attēlota meitene ar lilijas ziediem. Tad mēs 
gājām uz teātri ‘’Pauks un Šmauks”, kas bija interesants un mazliet smieklīgs. Pēc teātra mēs gājām 
uz muzeju, kurā mēs redzējām dažādas senas lietas, piemēram, vecu laiku ratus, naudas zīmes, 
ieročus un citas interesantas lietas. Pēdējā telpa likās visinteresantākā, tajā varēja apskatīt dažādus 
izbāzeņus, piemēram, vilku, lapsu, dažādus putnus un ūdens radības. Pēc muzeja mēs aizbraucām 
līdz ‘’Sventes’’ muižai, kur agrāk filmēja seriālu ‘’Neprāta cena”. Gandrīz visai klasei patika teātrī 
‘’Pauks un Šmauks’’, arī muzejā visiem patika monētas un izbāzeņi. Tāda bija mūsu ekskursija 
Daugavpilī. 

Inese Korņejeva, 5.klase 

 

Turpinājums no 8. lpp. 

Kā novēlēt Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu! tuvāko un tālāko valstu 
valodās. 

 

Albāņu valodā - Gëzuar Krishtlindjet e Vitin e Ri! 
Angļu valodā - Merry Christmas and Happy New 
Year! 
Baltkrievu valodā - З Новым годам i Калядамi! 
Igauņu valodā - Häid Jõule ja õnnelikku uut 
aastat! 
Franču valodā - Joyeux Noël et bonne année! 
Vācu valodā - Frohe Weihnachten und ein 
frohes neues Jahr! 

Grieķu valodā - Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο Ετος! 
 
 

Itāļu valodā - Buon Natale e felice anno nuovo! 
Portugāļu valodā - Feliz Natal e próspero ano novo! 
Krievu valodā - С Рождеством Христовым и С 
наступающим Новым Годом! 
Lietuviešu valodā - Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų! 
Spāņu valodā - ¡Feliz Navidad y próspero año 
nuevo! 
Zviedru valodā - God jul och gott nytt år! 
Turku valodā - Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarılar 
dileriz! 
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Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 

Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 

Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 

Kā melodijai, kura sirdī šalc. 

Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 

Lai dienu skrejā tas pie Tevis trauc! 

/A.Āre./ 

Daudz laimes skolotājai 

Indrai Gaugerei 60 gadu jubilejā! 

 

„Baltā Ceļa” redkolēģija: 
 
Redaktore: Liene Minkeviča (11.kl.) 
Datorsalikums: Kārlis Timpa (JAK 2. Kursa students) 
 Korespondenti: Dagnija Avotiņa (6.kl.), Airisa Ģeidāne (7.kl.), Evija 
Korņejeva ( 9.kl.), Inese Korņejeva (5.kl.), Laura Korņejeva (6.kl.), Kadrija 
Minkeviča (9.kl.), Laura Ņikiforova (10.kl.), Dita Soldatova (4.kl.), Lauma 
Valērija Ugrika (4.kl.), Sabīne Ozoliņa (11.kl.) 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  
 
Sūtiet mums savas pārdomas, ieteikumus, pateicības, apsveikumus un to, 
ko vēlaties, lai publicējam! Rakstiet mums uz e-pastu 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/  
http://zasasvidusskola.lv/index/baltais_cels/0-15 

 
 

 

Novēlam Tev pārsteigumu, kas rada prieku, 

Prieku, kas rada iedvesmu; 

Iedvesmu, kas iepriecina draugus, 

Draugus, kas sagādā pārsteigumus! 

10 gadu jubilejā sveicam 

Baibu Briedi! 

15 gadu jubilejā sveicam 

Kadriju Minkeviču un Eviju Korņejevu! 
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Laimi kā zilu pasaku,  

Smieklus kā pavasara lietutiņu,  

Spītību kā ūdens burbuli,  

Savaldību kā akmens krūzi, 

Burvību kā pasakās,  

Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni! 

aizvadītajā 18 gadu jubilejā sveicam 

Kristiānu Pētersoni! 

 

Apsveicam jubilārus! 

 

Pasmaidīsim! 

Locījumi 6.klasē 

Unisons – ko? 

Informatīvs – ar ko? 

Sonisons – kur? 

Vonisons - -! 

Ģeninatīvs – kā? 

Nogatīvs – kur? 

Nokatīvs (?) 

Anonīms – kur? 

Inteliks – ko? 

Nikotīns – ar ko? 

 

Šogad Zasas vidusskolas skolēni Latvijai 
tradicionālo apsveikumu vietā dzimšanas dienā 
uzdāvināja tās papīra miniatūras ar vēlējumiem un 
saviem labajiem darbiem Latvijas labā. Lūk, daži 
citāti no tiem: 
"Iztīrīt Latviju no ļauna!" 
 
"Es Latvijai varu dot dziesmas, dejas, smaidu un 
vēl daudz un dažādas lietas, bet tas ir nieks 
salīdzinājumā ar to, ko Latvija ir devusi man." 
 
"Lai jūsu mājās ienāk vienotība un saskaņa!" 
 
"Manos spēkos ir Latviju kopt un saudzēt 
Un no visas sirds cienīt un mīlēt!" 
 
"Tu esi bijusi ar mani priekos un bēdās!" 
 
"Es Latvijai dāvinu lielu torti un dāvanu - kastē 
paslēptus labus cilvēkus!" 

Sabīne Ozoliņa, 11.klase 

 

Latvijas dzimšanas diena 

mailto:halle19@inbox.lv
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
http://zasasvidusskola.lv/index/baltais_cels/0-15

