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Šajā numurā:
 

* Skolas zvanam izskanot 
* Koncerts māmiņām 

* Mis un Misters Zasa - 2017  

 

 
 
 
 

 
 

* Pasaku pēcpusdiena 1.-4.kl. 
* Sasniegumi 

* Intervijas 
* Apsveikumi 

1. 

Dzīve ir sapnis- vērs to par īstenību. 
Dzīve ir pienākums- pildi to. 

Dzīve ir spēle- spēlē to. 
Dzīve ir vērtība- saudzē to.  
Dzīve ir bagātība- taupi to. 

Dzīve ir mīlestība- baudi to! 
9., 12.klases jaunieši! Jums priekšā jaunības 
trauksmainās dienas, eksāmenu uztraukumi, 
pārbaudījumi sev pašiem un tuviniekiem, vēlāk arī 
izlaiduma skaistais mirklis, saņemot apliecību vai 
atestātu, balle un pārdomas, ko darīt tālāk. Es 
domāju, ka katrs no jums gribētu ielūkoties 
nākotnē, lai uzzinātu, kādi pārbaudījumi sagaida un 
kā tos vislabāk pārvarēt. Bet šodien man gribētos, 
lai jūs pakavētos pagātnē, paraudzītos atpakaļ un 
vēlreiz izbaudītu nesenos notikumus, paskatītos uz 
sevi no malas-kādi bijāt, ienākot skolas telpās 
pirmoreiz, ko esat sasnieguši šo gadu laikā, ko 
pierādījuši sev, kur kļūdījušies, novērtētu savu un 
daudzu cilvēku ieguldīto darbu. Man gribētos, lai 
Jūs pateiktos skolotājiem, kas mācīja jūs rakstīt, 
lasīt, domāt, sportot, būt radošiem, mīlēt, 
draudzēties un strādāt, pateiktos  darbiniekiem, kas 
rūpējās par jūsu labsajūtu, uzsmaidītu palikušajiem 
draugiem, jo viņiem viss vēl priekšā! Lai šodienas 
svinīgā svētku sajūta, savīdamās ar vieglām 
skumjām un nostaļģiju, kļūtu par lielisku ierakstu 
jūsu dzīves grāmatā! Skola, tik pierastā klase, sols, 
skolotāji, skolas autobuss, ēdnīca, sporta zāle, 
pasākumi, olimpiādes, sacensības utt. – tas viss 
paliks aiz muguras, bet dzīve turpināsies - 9.klases 

skolēnus aicinās  izlemt, vai turpināt  mācības 
vidusskolā 10.klasē vai labāk apgūt kādu arodu,  

9.klase ar klases audzinātāju Ivetu Kliģi 

bet 12.klases skolēnus  satikties salidojumos vai tāpat apciemojot 
savu skolu. Es jums novēlu veiksmi  eksāmenos, dzīvot ar degsmi, 
mīlēt, cīnīties un uzvarēt!                             Direktore Olita Spēka 

 
12.klase ar klases audzinātāju Baibu Gabranovu



 
 

   
 
 

Redaktora sleja 
    Zasas vidusskolas avīze 

 

 
“Street Warriors Zasa” 

 
 
 
 

 
 

 
 

Izskanējis Pēdējais zvans un 

 koncerts „Paldies tev, māt!” 

2. 

sacensības un citi svarīgi notikumi, 
bez kuriem skola nebūtu tik interesanta, piemēram, 
Valentīndiena, 12. klases žetonu luga, deju skates, 
koncerti, Māmiņdienas koncerts, 9.  un 12.  klases 
Pēdējais zvans.  
Šajā numurā jūs varēsiet izlasīt to visu un vēl daudz ko 
citu. 
Mēs gaidām skolas noslēguma dienu, kad varēsim visi 
pulcēties skolas zālē un noskatīties katras klases 
prezentācijas par to, ar ko bagāts bijis šis mācību gads. 
Apsveicu 4. klasi, jo viņiem jau izskanēja sākumskolas 
izlaidums. Uz 9. un 12. klases izlaidumu apsveikt savus 
draugus dosimies 10. jūnijā. 
Lai jums jauka un saulaina šī vasara! 

Redaktore Baiba Briede, 7.klase 

13. maijā skolas zālē pulcējās viss skolas kolektīvs, lai 
sveiktu 9. un 12. klašu skolēnus Pēdējā zvana dienā. 9. 
klase ir lielākā klase skolā - 16 skolēni, audzinātāja Iveta 
Kliģe un 12. klase mazākā - 4 skolēni, audzinātāja Baiba 
Gabranova. Smaržoja meijas un pavasara ziedi, un gaisā 
virmoja uztraukums, un skolēnu sejās bija priecīgs 
saviļņojums. 12. klases skolēni turpināja iejusties žetona 
izrādes “Pagrabiņš” tēlos, bet 9. klase ar pašu sacerētu 
dziesmu paldies teica un sveica skolotājus, audzinātājas, 
tehniskos darbiniekus un ielūdza uz izlaidumu 10. jūnijā 
plkst. 18.00.  

Skaistus vārdus un novēlējumus teica Zasas pagasta 
pārvaldes vadītājs J.Krūmiņš, skolas vadība un 
audzinātājas. Katra klase bija sagatavojusi apsveikumus. 
11. klase bija pārtapuši velniņos un dāvināja 12. klases 
audzinātājai žagarus, lai viņa pirms eksāmeniem vēl 
pagūtu iepērt savus skolēnus par neizdarītajiem darbiem, 
un veiksmes balonus ar uzdevumu - uzrakstīt savu 
vēlēšanos un kopā ar balonu palaist debesīs un ļoti cerēt, 
ka rakstītais piepildīsies. Protams, lai būtu enerģija, spēks 
un izturība sagatavoties un kārtot eksāmenus, katrai klasei 
tika dāvinātas tortes, un citi saldumi. 1.klases skolēni 
iezvanīja zvanu uz pēdējo stundu- klases stundu.  

Pēcpusdienā Zasas kultūras namā notika Zasas 
vidusskolas interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts 
“Paldies tev, māt!” Koncerta mērķis bija iepriecināt 
māmiņas un pateikties ģimenēm par veiksmīgu sadarbību- 
skolēns- skola- vecāki, parādīt, kāda ir skolēnu izaugsme, 
cik talantīgi ir bērni, kāds ir ieguldītais darbs. Koncerta 
scenāriju veidoja mūzikas skolotāja Velta Ziemele un kopā 
ar skolotājām- Daigu Ģeidāni, Andu Jurgeviču, Ingūnu 
Klaucāni, kultūras nama pašdarbību kolektīvu vadītājām 
Anitu Ķikuti, Ievu Ģeidāni. Koncerta veiksmīgā norisē 
iesaistījās klašu audzinātāji, apskaņošanu nodrošināja 
Arvis Ziemelis, Ansis Amols sadarbībā ar kultūras nama 
vadītāju Kristu Cankali.  

Skolēni bija sagatavojuši arī dāvanas savām 
māmiņām. Koncerta programmā bija dziesmas solistu un 
ansambļu izpildījumā, tautas un mūsdienu dejas, 
daiļlasītāju priekšnesumi, ģitāru, zvanu un klavierspēle. 
Visskaļākie aplausi tika mazākajam dalībniekam Danielam 
Ruško, kurš šogad startēja konkursā “Cālis 2017” 
Jēkabpilī, un lielajiem puišiem ielu vingrotājiem “Street 
Warriors Zasa” (Ģirts Rancāns, Ēriks Šušarins, Ansis 
Amols, Vadims Kuzmenko, Alvis Kazanausks). 
Koncerta nobeigumā tika pasniegtas pateicības par aktīvu 
darbu interešu izglītībā, sportā 9. klašu skolēniem Raivim 
Aišpuram, Raivo Aleksejevam, Ievai Austrumai, 
Haraldam Berkmanim, Diānai Dadeikai, Artim 
Godļevskim, Janai Kazanauskai, Inesei un Ivetai 
Korņejevām, Vadimam Kuzmenko, Lindai Līcei, Elvīrai 
Rudzātei, Dāvim Štālbergam un 12. klašu skolēniem- 
Mārtiņam Vēverim, Sandim Gremzem. 

Sestdiena - 13. maijs šajā garajā nedēļā Zasas 
vidusskolā bija svētku diena, kas dāvāja sirds siltumu, 
pozitīvas emocijas un smaidus. 

Direktore Olita Spēka 
 

Sveiks, lasītāj! 
 
Šis jaukais mācību 
gads nu ir aizvadīts, bet 
vēl atceros sniegu un 
vēso laiku, kas 
nedaudz ieilga, bet tūlīt 
jau būs vasara. Vēl 
dažas dienas un viss, 
šis mācību gads 
beidzas. 
Bet šajos dažos 
mēnešos bija daudz un 
dažādi pasākumi, 

Daniels Ruško - 
šogad startēja 

konkursā “Cālis 
2017”Jēkabpilī. 
Koncertā viņš 

dziedāja dziesmas 
,,Maza, ruda 

vāverīte”,  
„Jau gaisā smaržo 

pavasaris” un kopā ar 
māsu Evelīnu 

dziedāja dziesmu  
„Kur tu teci, gailīti 

mans?” 
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Vidusskolas deju kolektīvs 

 

Ģitāristu grupa: Jana, Alvis, 
Edgars, Vadims 

 
 

3. 

 
8.-9.klašu deju kolektīvs 

5 -6 gadīgo bērnu ansamblis 

5.-7.klašu deju kolektīvs 

1.-2. klašu deju kolektīvs, 
vadītāja Daiga Ģeidāne 



 
 

   
 

 
 

                                          Zasas vidusskolas avīze 

Kolektīvi Sasniegumi   
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”: 
     Jaunākā vecuma grupa 
     Vidējā vecuma grupa 
(vad.V.Ziemele ) 
 

 
III pakāpe 
II pakāpe 

1.- 2. klašu TDK „Dzirnupīte”                 
(vad.D.Ģeidāne) 
 

I pakāpe 

3.– 4. klašu TDK „Dzirnupīte” 
 

I pakāpe 

5. - 7. klašu TDK „Dzirnupīte” 
 

I pakāpe 

8.- 9. klašu TDK „Dzirnupīte” 
 

I pakāpe 

9. – 12. klašu TDK „Dzirnupīte” 
 

II pakāpe 

Mūsdienu deju konkurss (Just do it) 
                   8.-9.klase 
(vad.A.Jurgeviča) 

I pakāpe 

Mūsdienu deju konkurss  
( „M_CRAZY_B-BOY”) – 9.klase 
 

I pakāpe 

Mūsdienu deju konkurss 
(„Selfiegirls”) 
                    2.-4. Klase 

II pakāpe 

Mūsdienu deju radošais konkurss 
Latgalē (grupa „Just do it”) 
 

piedalīšanās 

Zēnu vokālistu konkurss 
(Edgars Kuzmenko -7.kl.) 
(vad.V.Ziemele ) 

I pakāpe 

Mis un Misters  Zasa 2017 

Mākslinieciskās pašdarbības skates 
2016./2017. m.g. 

 
 

 
 

24.februārī Zasas vidusskolā tika rīkots konkurss Mis un 
Misters Zasas vidusskola 2017. Šo pasākumu organizēja 
10.klase kā Valentīndienas pasākumu. Ar pasākumu tika 
atjaunota sena tradīcija – Mis un Mistera konkurss, kas tika 
organizēts pirms daudziem gadiem. 

Konkursā piedalījās dalībnieki no 5. – 12.klasei, kas bija 
uzvarējuši konkursa 1. kārtā, kas notika 16.februārī. Pirmās 
kārtas uzdevumi – puišiem bija jāatpazīst darbarīki, meitenēm – 
garšvielas, Erudītā atbildēja uz dažādiem izzinošiem un 
asprātīgiem jautājumiem, sporta zālē vajadzēja atspiesties, 
puišiem pievilkties pie stieņa, jāservē pāri volejbola tīklam, 
jāiemet bumba grozā. 

Konkursa finālā piedalījās Karolīna Kuzmenko, Raitis 
Daudzvārds no 5. klases, Elīna Girone no 6.klases, Baiba 
Briede no 7.klases, Antra Rubene, Kitija Paula Minkeviča, 
Raivis Zarāns no 8.klases, Ieva Austruma, Raivo Aleksejevs, 
Vadims Kuzmenko no 9.klases, Signe Rusiņa, Alvis 
Kazanauks no 11.klases, Sandis Gremze, Ģirts Rancāns no 
12.klases. 

Pasākuma gaitā dalībnieki veica dažādus uzdevumus. 
Iepazīstināja ar sevi, sniedza priekšnesumu, klāja romantisku 
galdiņu divām personām, demonstrēja pašu darinātu 
netradicionālu tērpu, noslēgumā dejoja polonēzi. 

Pēc visiem pārbaudījumiem žūrija izvirzīja nominācijas. 
Baiba Briede – Mis Zasa 2017,  Sandis Gremze – Misters 
Zasa 2017 un Saimnieks 2017, Signe Rusiņa – Vice Mis 
2017 un Erudīcija 2017, Alvis Kazanausks – Vice Misters 
2017, Karolīna Kuzmenko – Modele 2017, Ģirts Rancāns – 
Prasmīgās rokas, Antra Rubene – Romantika, Elīna Girone 
– Prasmīgās rokas, Vadims Kuzmenko – Grācija 2017 un 
Modelis 2017, Ieva Austruma – Saimniece 2017 un Sports 
2017, Raivis Zarāns – Mūza 2017, Raitis Daudzvārds – 
Talants 2017, Kitija Paula Minkeviča – Grācija 2017, Raivo 
Aleksejevs – Romantiķis – 2017 un Erudīts 2017.  

Man ir liels prieks, ka mūsu skolā mācās tik radoši un 
talantīgi jaunieši, kuri māk parādīt sevi no labās puses. 

Monika Rudzāte, 11.klase 

4. 

3.-4. klašu deju kolektīvs 

Fināla uzvarētāji – 
 Baiba Briede – Mis Zasa 2017 un  

Sandis Gremze – Misters Zasa 2017 

Zvanu ansamblis 



 
 

   
 

 

 
 

Visa draudzīgā žetonu lugas ,,Pagrabiņš” komanda: 
Mārtiņš, Monta, Ģirts, Laura, Liene, Sandis, Agija, Ansis 
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28.aprīlī 6.klases skolēni organizēja pasaku 
pēcpusdienu 1.,2.,3.,4. klases skolēniem. Pasākumā 
aktivitātes bija saistītas ar pasakām un literatūru. Bija 
jāsakārto vārdi, lai izveidotos 3 pasaku nosaukumi. Pēc 
pasakas noklausīšanās vajadzēja pastāstīt, ko 
atcerējās. Vai bija viegli attēlot pasakas varoni, 
izmantojot izlozētos tērpus? Bija jāpadomā pasaku 
nosaukumi, kuros minēts vārds pasaka. Izrādās, ka tādu 
ir ļoti daudz. 

Pasākumu vadīja Marta un Santa, bet sagatavošanā, 
vērtēšanā piedalījās visa 6.klase. 

Visinteresantāk bija vērot, kā kāds no komandas 
pārģērbās par pasakas varoni. Lai pastāstītu par šo 
varoni vai notēlotu, vēl daudziem jātrenē drosme. 

No četrām jauktajām komandām uzvarēja komanda 
„Rudie runči”, kuras kapteine bija Egija Martinova. 

Pasaku pēcpusdienas beigās tika pasniegtas 
dāvaniņas gan klašu komandām, gan čaklākajiem 
grāmatu vērtētajiem Bērnu žurijā, gan skolas bibliotēkā. 
Paši čāklākie lasītāji ir Dace un Markuss Brutāni, 
Amanda Kontaņistova, Aiva Kokina. 

Lita Kokina, 6.klase 

Pasaku pēcpusdiena 

 
 

 

 
 
6.klases 
skolnieces Lita 
un Santa  
Rīgā Dzelzceļa 
muzejā Lielo 
lasīšanas 
svētku 
pasākumā, kas 
bija balva kā 
visčaklākajām  
Bērnu žūrijas 
grāmatu 
ekspertēm. 
 
 
 
 
 
6.klases 
skolniece Sanda 
Krustpils pilī 
konkursa 
„Lasītprieks” 
noslēguma 
pasākumā, kur 
varēja apskatīt 
un izmēģināt 
senos darba 
rīkus. 

5. 

 
Mūsu 12.klase – Sandis Gremze, Monta Gulbe, 

sk.Baiba Gabranova, Ģirts Rancāns, Mārtiņš Vēveris  
Žetonu vakarā 

 

 
 

Dažādi pasaku tēli 

Lielajos lasīšanas svētkos piedalījāmies kopā ar kaimiņu 
pagastu bibliotēku lasītājiem. No mūsu skolas piedalījās 
Markuss Brutāns, Mārcis Gaštols, Sindija Minalto, 
Daniels Austrums, Mārcis Gabranovs, Lita Kokina, Santa 
Rugaine, Megija Pabērza. 
Pasākuma laikā apmeklējām Dzelzceļa muzeju un Nacionālo 
bibliotēku, kur notika interesants pasākums. Bijām kopā ar 
visas Latvijas čaklajiem Bērnu žūrijas grāmatu ekspertiem. 
Mūsu skola šajā lasītprasmes pasākumā piedalās ceturto 
gadu. 
Turpretī Jēkabpils skolu bibliotekāru MA organizētajā 
pasākumā „Lasītprieks” piedalījās Sanda Rugaine ( 6.kl.) un 
Baiba Briede ( 7.kl.). 

Bibliotekāre Ģertrūde Avotiņa
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Mācību 
priekšmets 

 
Dalībnieki 

 
Sasniegumi   

Latviešu val. 
un literatūra 

Dita Soldatova  (8. kl.) 
 

atzinība

Dabaszinību 
neklātienes 
konkurss 

Pēteris Markovskis 
(5.kl.) 
Niks Daniels 
Balodis(5.kl.) 
 
Sanija Geižāne     
(5.kl.) 
 
Raitis Daudzvārds 
(5.kl.) 
 
Jānis Rancāns   (5.kl.) 
 
Lita Kokina  (6.kl.) 
 
Katrīna Ģeidāne  (6.kl.) 

1.vieta
 

1.vieta 
 
2.vieta 
 
 
atzinība 
 
atzinība 
 
 
1.vieta 
 
3.vieta 

Latviešu val. Egija Martinova  (4.kl.) 2. vieta
 

Soc. zinību 
konkurss 

Egija Martinova   (4.kl.) atzinība

 
Bioloģijas 
konkurss 
„Ieskaties 
dabā” 
(1. kārta) 

Baiba Briede       (7.kl.) 
 
Dana Pabērza      (7.kl.) 
 
Ilgvars Verbickis   
(8.kl.) 

uzaicināta uz 
 2. kārtu 
uzaicināta uz 
2.kārtu 
uzaicināts uz 
2.kārtu 

Bioloģijas 
konkurss 
„Ieskaties 
dabā” 
(2. kārta) 

Baiba Briede        
(7.kl.) 
 
Dana Pabērza      (7.kl.) 
 
 

2. vieta
 
atzinība 

Atbild 3.klases skolnieks Markuss Brutāns  
( vidējā atzīme: 9,37 ) 

1. Mācībām veltu apmēram 20 minūtes. 
2. Mīļākie mācību priekšmeti ir matemātika un sports. 
3. Brīvajā laikā spēlējos ar ģimeni vai lasu grāmatas. 
4. Piedalos dejās, kristīgajā mācībā un ansamblī. 
5. No skolas pasākumiem vislabāk patika Sniega diena.  
6. Esmu piedalījies skatuves runas konkursā, kristīgās 
mācības olimpiādē, deju un ansambļu skatēs. 

Atbild 11.klases skolniece  Monika Rudzāte ( vidējā atzīme: 8,25 )
 
1. Mācībām es veltu tiešām ilgu laiku, vienmēr viss jāpaspēj izdarīt 
laikā, lai arī paspētu padarīt saimniecības darbus mājās. 
2. Man patīk mācību priekšmeti, kuros var radoši izpausties, -  
literatūra un vizuālā māksla. 
3. Savu brīvo laiku es pavadu pie dabas, man nepatīk sēdēt mājās 
starp četrām sienām. Relaksējos, klausoties nomierinošu mūziku, 
piemēram, klavierspēli. 
4. Iesaistos skolas avīzē ,,Baltais Ceļš”, šajā pulciņā es varu 
izpausties. 
5. Valentīndienas pasākums – Mis un Misters Zasas vidusskola, 
kurā valda sacensības gars un var redzēt katra skolēna talantus. 
6. Neesmu braukusi uz olimpiādēm, varbūt tādēļ, ka es jūtos par 
sevi nedroša. 

1.Cik ilgu laiku tu velti mācībām? 
2.Mīļākie mācību priekšmeti. 
3.Kā tu pavadi savu brīvo laiku? 
4.Kādos pulciņos tu piedalies? 
5.Kurš no skolas pasākumiem tev vislabāk 
patīk? 
6. Nosauc, kādās olimpiādēs, konkursos tu esi 
piedalījies (-usies)!  

 

6. 

Mācīties ir svarīgi 
Intervijas ar skolēniem, kas 1.semestrī sekmēs izvirzījās priekšgalā 

Skatuves 
runas 
konkurss 

Endija Aleksejeva  
( 2.kl.) 
 
Mārcis Gabranovs  
(2.kl.) 
 
Markuss Brutāns     
(3. kl.) 
 
Līva Nagle             
(4.kl.) 
 
Uvis Aleksejevs    
 (4. kl.) 
 
Laura Korņejeva 
(10.kl.) 

II pakāpe
 
 
III pakāpe 
 
 
III pakāpe 
 
 
III pakāpe 
 
 
III pakāpe 
 
 
II pakāpe 
 

Dabaszinību 
konkurss 
(6. kl.) 
 

Niks Daniels Balodis 
                             (5.kl.)   
          

atzinība

Mājturība un 
tekstilteh- 
noloģijas 

Sanija Ģeižāne     (5.kl.)  
              
Baiba Briede         
(7.kl.) 
                       

1.vieta
 
1.vieta 

Kristīgā 
mācība 

 
Markuss Brutāns    
(3.kl.) 
 

 
atzinība 
 

 
Informāciju sniedza direktores vietniece  

mācību darbā Lolita Kakste 

Olimpiādes, konkursi 
2016./2017. m.g. 

Atbild 7.klases skolniece  Baiba Briede 
( vidējā atzīme: 8,6 ) 

1. Tas ir atkarīgs no mājasdarbu daudzuma, bet 
apmēram 90 minūtes. 
2. Mani mīļākie mācību priekšmeti -  mājturība, 
sports, matemātika, bioloģija un daudzi citi. 
3. Daudz ko interesantu, kā arī lietderīgu. 
4. Es piedalos tautas dejās, ansamblī, kristīgajā 
mācībā, skolas avīzē. 
5.Skolotāju diena, Ziemassvētku pasākums, 
Valentīndiena, atskaites koncerts, olimpiskā diena. 
6. Es šogad esmu piedalījusies matemātikas un  
mājturības olimpiādēs, krosā, vieglatlētikā, 
orientēšanās, dabas zinību konkursā. 

 



 
 

   
 

 

Sporta ziņas 

 
         2017. gada janvāris - maijs 

8.aprīlī notika Lāses Kausa izcīņa, kas notika Rīgā. 
Meiteņu komanda izcīnīja 15.vietu, bet zēnu komanda 6.vietu. 
Meiteņu komandā spēlēja Inese Korņejeva, Iveta Korņejeva, 
Diāna Dadeika, Dana Pabērza,  Marta Demkova, Jana 
Kazanauska, Antra Rubene, Katrīna Ģeidāne. Zēnu 
komandā spēlēja Raivo Aleksejevs, Raivis Aišpurs, Raivis 
Vasiļivs, Ilgvars Verbickis, Alens Niks Ļapustins, Egīls 
Austrums. 

25. aprīlī notika pavasara kross, kur Raivo Aleksejevs un 
Baiba Briede izcīnīja 1.vietas.  

3.maijā notika vieglatlētikas sacensības. Stafetē Zasas 
komanda izcīnīja 2.vietu. Komandā startēja Linda Līce 
(9.klase), Diāna Dadeika, Elvīra Rudzāte (9.klase), Baiba 
Briede (7.klase).  Baiba Briede 1500m izcīnīja 2.vietu. Elvīra 
Rudzāte 1500m izcīnīja 3.vietu. Raivo Aleksejevs 1500m 
izcīnīja 1.vietu.  Sacensībās piedalījās arī Katrīna Ģeidāne 
(6.klase), Marta Demkova, Antra Rubene, Mārcis Gremze 
(6.klase). 

Maijā notika četrcīņa. Tajā piedalījās Marta Demkova, 
Ilgona Pudža, Elīna Girone, Santa un Sanda Rugaines, 
Katrīna Ģeidāne, Santis Griķupelis (individuāli izcīnīja 
3.vietu). 

Orientēšanās sacensībās Baiba Briede izcīnīja 2.vietu, 
Elvīra Rudzāte – 3.vietu. 

Peldēšanas sacensībās piedalījās Dana Pabērza  
(3.vieta), Raivis Zarāns, Elvīra Rudzāte (1.vieta), Megija 
Pabērza, Karolīna Kuzmenko, Santis Griķupelis, Egīls 
Austrums. 

20.maijā notika starpskolu sacensības. Tajās mūsu 
skolas meitenes izcīnīja 2.vietu. Komandā spēlēja Marta 
Demkova, Ilgona Pudža, Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, 
Santa Rugaine, Dana Pabērza, Līga Tumša. 

Visiem aktīvajiem sportistiem un viņu skolotājiem vēlu 
lielisku atpūtu vasarā! 

Iveta Korņejeva, 9.klase 

 
 

7. 

Šī gada 9.februārī Ābeļos notika Lāses Kausa 
izcīņa. Meiteņu komanda izcīnīja 1.vietu. Komandā 
spēlēja Inese Korņejeva (9.klase), Iveta Korņejeva 
(9.klase), Diāna Dadeika (9.klase), Dana Pabērza 
(7.klase),  Marta Demkova (6.klase), Jana Kazanauska 
(9.klase),  Antra Rubene (8.klase). Zēnu komanda 
izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Raivo Aleksejevs 
(9.klase), Raivis Aišpurs (9.klase), Raivis Vasiļivs 
(8.klase), Ilgvars Verbickis (8.klase), Alens Niks 
Ļapustins (6.klase), Egīls Austrums (5.klase).  

16.februārī notika Lāses Kausa izcīņa vidusskolas 
grupā. Komandā spēlēja Dagnis Mucenieks, Alvis 
Kazanausks, Sandis Gremze, Mārtiņš Vēveris, Raivis 
Vasiļivs, Ilgvars Verbickis. 

Vēl februāra beigās Zasā notika starpskolu 
sacensības volejbolā. Meitenes izcīnīja 2.vietu. 
Komandā spēlēja Karolīna Kuzmenko (5.klase), Megija 
Pabērza (5.klase), Santa Rugaine (6.klase), Sanda 
Rugaine (6.klase), Ilgona Pudža (6.klase), Elīna 
Girone (6.klase), Katrīna Ģeidāne (6.klase). Zēni 
izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja Raitis Daudzvārds 
(5.klase), Egīls Austrums (5.klase), Mārcis Gremze 
(6.klase), Mārcis Putns (6.klase), Raivo Savičs 
(5.klase), Uvis Aleksejevs (4.klase).  

7.martā Zasā notika starpskolu sacensības. 
Meitenes izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja Inese 
Korņejeva, Iveta Korņejeva, Diāna Dadeika, Dana 
Pabērza, Marta Demkova, Jana Kazanauska, Antra 
Rubene, Līga Tumša (7.klase). Zēnu komanda izcīnīja 
1.vietu. Komandā spēlēja Raivo Aleksejevs, Raivis 
Aišpurs, Raivis Vasiļivs, Ilgvars Verbickis, Alens 
Niks Ļapustins, Vadims Kuzmenko (9.klase). 
 
 

,,Lāses Kausā” meiteņu komanda:  
1.rindā no kreisās:  

Dana Pabērza, skolotāja Iveta Aišpure, Diāna Dadeika. 
2.rindā no kreisās:  

Katrīna Ģeidāne, Antra Rubene, Inese Korņejeva, Lāsēns, Jana 
Kazanauska, Iveta Korņejeva, Marta Demkova. 

Zēnu komanda:  
1.rindā no kreisās: Egīls Austrums, Alens Niks Ļapustins. 

2.rindā no kreisās: 
 Raivo Aleksejevs, Raivis Vasiļivs, Raivis Aišpurs, Ilgvars Verbickis, 

skolotājs Jānis Kokins.  



 
 

   
 
 

APSVEICAM! 

 
  

2017. gada janvāris - maijs

            Avīzes redkolēģija: 
Redaktore: Baiba Briede (7.kl.) 
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija  
Avīzes veidotāji: Airisa Ģeidāne (11.kl.), Dita Soldatova (8.kl), Inese 
Korņejeva (9.kl.), Iveta Korņejeva (9.kl.), Laura Korņejeva (10.kl.), Kitija 
Paula Minkeviča (8.kl.), Monika Rudzāte ( 11.kl.), Līga Tumša ( 7.kl.), 
Sanita Tumša ( 11.kl.), Aiga Zvaniņa ( 7.kl.). 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

Avīzi var iegādāties par ziedojumiem 
Mūsu avīzi var lasīt mūsu skolas mājas lapā 

http://zasasvidusskola.wix.com/zasa un Jēkabpils novada mājas lapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  
 

 
      Rīta rasā smeltas krāsas, 
     Varavīkšņu celtas sētas. 
     Pāri tikt un neapstāties,  
     Paveikt visu, pilnveidoties! 

 
       10 gadu jubilejā sveicam 
 
Madaru Grišāni un  Mārci Gaštolu! 

 
Lai viss, ko vēlies – piepildās, 

Lai viss, ko dari – izdodas, 
Lai viss, ko gribi – sasniedzams! 

 
15 gadu jubilejā sveicam 

 
Ilgvaru Verbicki, Alvi Raivo 

Godļevski, Raivi Vasiļivu, Raivi 
Zarānu, Antru Rubeni, Kitiju Paulu 

Minkeviču! 
 

Pārsteigumu, kas rada prieku, 
Prieku, kas rada iedvesmu; 

Iedvesmu, kas iepriecina draugus, 
Draugus, kas sagādā pārsteigumus! 

 
18 gadu jubilejā sveicam 

        
      Signi Rusiņu,  Airisu Ģeidāni, 
Ēriku Šušarinu, Didzi Godļevski, 
Sanitu Tumšu! 

 
 

Lai vienmēr ir ko citiem dot, 
Lai vienmēr ir ko samīļot, 

Lai vienmēr ir kāds, kura dēļ 
Nav it nekā no sevis žēl. 

 
50 gadu jubilejā sveicam 

skolotāju Ģertrūdi Avotiņu! 
 

60 gadu jubilejā sveicam 
skolotāju Maiju Lapiņu! 

 

 

Lai vienmēr Tu tā cauri ietu 
Šai dzīvei, visu uzveicot, 
Un galvu, pilnu domu spietu, 
Pret sauli augstu paceļot! 
                        /Valdis Grēviņš/ 
 
Apsveicam 9.un 12.klasi 

izlaidumā! 
 

********************* 
Visi mīļi aicināti  

uz 9. un 12.kl.izlaidumu 
10.jūnijā plkst.18.00 
Zasas kultūras namā! 

 
 

VISIEM LASĪTĀJIEM  
NOVĒLAM 

 
interesantu, piedzīvojumiem 

bagātu, jautru vasaru! 
 

Uz tikšanos jaunajā  
mācību gadā!

Lai jums visiem jauka, darbīga un radoša vasara un lai iznāk laiks 

8. 

salikt pagātni pa 
plauktiņiem, 
sakārtot domas, 
nosvērt labo un slikto, 
nomazgāt spārnus, 
apzāģēt spīta radziņus, 
satikties ar sirdsapziņu, 
piezvanīt dvēselei un 
apjautāties, 
kā klājas, 

 

pārbrist nevaļas grāvjus, 
padzert tēju ar nokavētajiem 
saullēktiem, 
ieskatīties patiesībai acīs, 
un smaidīt kā vienmēr, 
kā nekad ... no SIRDS. 

 
Skolotāja Inese Kalniškāne 

 

4.klasei! 
Ja vien katrs mēs spētu 
Zvaigzni no debesīm paņemt 
Un ielikt to sirdī savā, 
Lai laimē staro. 
 
Ja vien katrs mēs spētu... 
 
Jauku, saulainu vasaru! 

3.klase 
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