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1. 

Adventes laiks 
man saistās ar 
Ziemassvētku 
gaidīšanu, 
 un tas ir kluss, 
cerību pilns laiks!  
 
Ziemassvētki man 
ir ģimenes svētki, 
kopā sanākšanas 
un dāvināšanas 
laiks! 
 

 
 
Ansis Amols,,   
8.klase 
 

 

 
Laura Briede, 

11.klase 
 
 
 
 

 
Man 
Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks 
saistās 
 ar  četrām 
Adventes 
nedēļām līdz 
Ziemassvētkiem.  
 
Un Ziemassvētki 
saistās ar 
pīrādziņu smaržu. 

Mūsu skolai – 75 
10.klases Iesvētības 

Mārtiņdienas gadatirgus 
Lāčplēša diena 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC JAUTĀJUMS 
Ar ko Tev saistās Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks? 
 

 

 
Adventes vainagu izstādē 

 

 
 

Megija Meļņika, 
6.klase 

 

Skolēni, skolotāji, darbinieki, 
vecāki un visi labie līdzcilvēki, 
lai Ziemassvētki atnāk ar 
mīļumu un pateicību Jums, lai 
dod cerību, ticību un spēku darīt 
labus darbus un galvenais – 
dzīvot! Lai Ziemassvētki ir 
pārdomu laiks, savas dzīves 
jēgas meklējumu un atrašanas 
laiks, kas rod iedvesmu sevis 
pilnveidošanai.  
Lai Jaunais 2015. gads atnes 
visiem veiksmi, veselību, prieku, 
laimi, saticību, labklājību un 
daudz brīnumu, ko veidosim ar 
savām rokām, prātu, darbu un 
talantu.  
Lai gaiši svētki jūsu mājās! 

Direktore Olita Spēka 

Rakstīt apsveikumus draugiem un paziņām, 
cept piparkūkas, rotāt eglīti, tomēr pašus 
svētkus sagaidīt nelielā ģimenes lokā. 

Pirmkārt, krāšņais 
Adventes vainags, kurā 4 
nedēļas pirms 
Ziemassvētkiem tiek 
aizdegta pirmā svecīte. 

Otrkārt, liela steiga, 
rosība, arī cenšanās visus 
iesāktos darbus pabeigt, 
ievērojot gadskārtējās 
paražas. 

Mūsu skolā e-klase 
Intervijas  

Sporta ziņas 
Apsveikumi u.c. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šajā numurā: 
 

  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No debesīm, no debesīm 
Krīt mirdzošs sniegs uz mājām, 
Un mirklis pārslai skropstās trīs, 
Un es jums lieku dvēseli pie 
kājām. 
Šai mirklī nevar, nedrīkst 
savādāk. 
No debesīm, no debesīm 
Nāk četras sveces mājās. 
Tās nesīs gaišumu un mieru sirdīs 
lies, 
Tās iedegs cerības, tās piedot lūgs, 
Un, lēni izdegot, tās svētīs mūs. 
No debesīm, no debesīm 
Krīt sniegs uz visām bēdām, sāpēm 
un redzēt, sajust, mīlēt ļauj 
Šo pasauli caur tālu sniega staru. 
No debesīm, no debesīm 
Nāk lielais mīlestības laiks.. 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.kl.veidotā 
pastkaste  

 
Rotājumi  

skolas 2.stāva gaitenī 

 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zasas vidusskolas avīze 2014. gada decembris 

           Vai esat jau pamanījuši, ka ir pagājis gandrīz viss 
1.semestris, kopš mēs visi ejam skolā un cītīgi 
uzkrājam zināšanas? Šajā avīzītē jūs varat izlasīt 
rakstiņus par svētkiem un dažādiem citiem 
pasākumiem. 
        Mūsu  skolai šogad ir nozīmīgs notikums - apritēja 
75 gadi, un tam par godu mēs visa skola uztaisījām 
lielo koku, kurā ir kaut kas no katra skolēna. 
         Kā arī mēs nevaram aizmirst pagājušos  
divpadsmitos un devītos, kurus mēs gaidīsim ciemos, 
kā arī novēlam veiksmīgu turpmāko dzīvi.  

Adventes laikā esam izrotājuši skolu ar skaistiem 
eņģeļiem logos, kā arī apskatījām Adventes vainagu 
izstādi. Šobrīd gatavojamies Ziemassvētku 
pasākumam un atzīmju likšanai. 

 Es novēlu Jums visiem labi mācīties un turpināt 
lasīt skolas avīzīti „Baltais Ceļš”! 

Avīzes redaktore  Inese Korņejeva, 7.klase 
 

 2. 

Pagājušā mācību gada 9. un 12.klases  

turpmākās gaitas  

 
 

• Sigita Butāne – Rīgas stila un modes profesionālā 
vidusskola –friziere 

• Daina Grandāne  -  Rīgas stila un modes profesionālā 
vidusskola – friziere 

• Arnis Kozuliņš – Jēkabpils Agrobiznesa koledža –
mazumtirdzniecības  komersants 

• Dāvis Mikus Matīss- Jēkabpils Agrobiznesa koledža- 
datorsistēmu tehniķis   

• Kristers Lapiņš – Saldus profesionālā vidusskola – 
ugunsdzēsējs/ glābējs  

• Kristaps Semjonovs – Ogres meža tehnikums – 
meža tehnikas operators  

• Sandis Gremze – Zasas vidusskolas 10.klasē   
• Emīls Kokins – strādā 
• Ģirts Rancāns – Zasas vidusskolas 10.klasē   
• Mārtiņš Vēveris – Zasa vidusskolas 10.klasē  

 
 

• Laura Aišpure– Ekonomikas un kultūras augstskola – 
Kultūras vadības fakultāte (budžeta grupa) 

• Sabīne Ozoliņa – Rīgā Latvijas Universitātē- Tieslietu 
fakultātē  (budžeta grupa, V.Vītola stipendija) 

• Ieva Kokina- Daugavpils Universitāte – Sākumskolas 
fakultātē (budžeta grupa ) 

• Dainis Kundziņš – Rīgā – Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumā – Restorānu pakalpojumu 
speciālists  (1,5 gadi ) 

• Aleksandrs Jākobsons – Jēkabpilī- Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā –Datortīklu un datorsistēmu  
administrēšanas fakultāte  

• Valērija Jākobsone – Jēkabpilī – Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžā – Grāmatvedības un finanšu 
fakultātē 

• Liene Minkeviča – strādā  
Inese Korņejeva, 7.klase 

 

 

 
Šogad skolas logu rūtīs 

nolaidušies šādi eņģeļi un 
virpuļo sniegpārsliņas, bet 

skolas foajē par svētku 
tuvošanos liecina draudzīgi 

Ziemassvēku vecīši ar 
dāvanu maisu. 

 
11.kl.foto no izdevuma 

„Taciņa” 

 

Redaktora sleja 

Sveicināti, 
lasītāji! 

Vēl viena svece 
vainagā. 

Lai spožā liesma 
deg 

Un silda Tavu 
sirsniņu, 

Par ticību tā deg. 
 

Dedz svētku 
eglē svecītes, 
Par saticību 

dedz, 
Par cerību, 

par mīlestību, 
Par Dieva dēlu 

dedz! 

Par siltumu, par 
prieku dedz, 

Par maizes klaipu 
dedz, 

Par mieru visā 
pasaulē, 

Par tuviniekiem 
dedz! 

Dedz baltas sveces 
eglītē, 

Ar pateicību dedz! 
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 3. 

Skolotāju diena 
 

Mūsu skolai - 75 
 

Septembrī izveidojām rudens ziedu saulīti 
 

Visa skolas kolektīva apsveikums – jubilejas koks   
 
 

 10.oktobrī notika Skolotāju diena, kuru vadīja 12.klase. Nebija tā 
kā katru gadu, šogad tā atšķīrās. Piemēram, ar to, ka sveikšana 
notika mācību stundu laikā. Linda Nazarova, Laura Ņikiforova un 
Armands Aizpurietis vadīja skolotājiem pasākumu skolas zālē, 
kamēr pārējie klasesbiedri un palīgi no 11.klases – Eva Strika, 
Evija Korņejeva, Aldis Korņejevs, Laura Briede, Kadrija Minkeviča, 
Kristīne Semjonova, Gints Avotiņš -  mācīja pārējos, bet 9.klases 
skolniece Airisa Ģeidāne mācīja 1.klasi. 
  Skolotājus izklaidējām ar dažādām atrakcijām, pārsteigumiem un 
apsveikumiem.   
  Viena no atrakcijām bija „Es mīlu Tevi, Latvija”, kurā skolotājiem 
tika iedota kastīte, kurā atradās „spridzeklis”, kurš pēc trim 
minūtēm varēja uzsprāgt, ja trīs minūšu laikā nevarēja atbildēt uz 
jautājumu.  Spēles beigās atskanēja „sprādziens”.  Šo atrakciju 
vadīja Linda.  
  Apsveikumus noklausīties varēja tikai skolotāji, jo katra klase gāja 
pa vienai uz skolas zāli un sveica.  
  Pie mums bija ieradušies arī ciemiņi, iepriekšējo gadu divas 
skolnieces – Laura Aišpure un Ieva Ģeidāne, kas arī vēlējās sveikt 
skolotājus svētkos. Viņas skolotājus iepriecināja ar skaistām 
dziesmām un ģitārspēli. 
   Noslēgumā skolotājiem bija iespēja arī noskatīties video, kurā 
bija vairāki sveicieni no bijušajiem skolēniem un deju kolektīva 
„Solis”.                                               Laura Ņikiforova, 12.klase 
 

 
4.klases apsveikums kopā ar jauno skolotāju Oskaru 

 
5.klase stundā pie Lauras Briedes   

 
Deja ar skolotājām 

 

 
Katra klase gatavoja arī apsveikumu skolai 

 

 
Drošākie skolas zēni dodas uzlūgt skolotājas uz deju 
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Skolotājai 
Inesei 

Kalniškānei -  
apbalvojums 
nominācijā 
„Skolotājs” 

 

 
 

 

 4. 

9. klases 
skolniekam 

Kristiānam Jānim 
Radiņam -  

apbalvojums 
nominācijā 
„Jaunietis” 

 

Apbalvojumi valsts svētkos  
 

 
par ieguldīto darbu rokdarbu, vizuālās mākslas 
mācīšanā, kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu, 
daudzveidīgu metožu izmantošanu stundās, sekmīgu 
skolēnu sagatavošanu konkursiem, olimpiādēm, tradīciju 
veidošanu, pasākumu organizēšanu skolā. 

Inese Zasas vidusskolā strādā no 1984.gada par 
vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāju, no 
2011. gada par direktora vietnieci audzināšanas jomā. 
Skolotāja ir talantīga, spēj strādāt pašaizliedzīgi, 
nerēķinoties ar savu laiku. Skolas noformējumi, izstādes 
top sadarbojoties ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem 
balstoties uz Ineses radošo izdomu un nenogurstošajām 
darba spējām. 

Skolotāja veic lielu mērķtiecīgu darbu skolēnu 
estētiskajā audzināšanā un gaumes veidošanā, rosina 
skolēnu jaunrades spēju attīstību, iesaista pasākumu 
organizēšanā un vadīšanā. Vada skolas pašpārvaldes 
darbu. Skolotājas audzēkņi piedalās olimpiādēs un 
konkursos katru mācību gadu ar labiem rezultātiem. 

Šajā mācību gadā ir 12.klases audzinātāja. Iegulda 
darbu klases kolektīva stiprināšanā, redzesloka 
paplašināšanā, karjeras tēmu apguvē. Iesaistās pagasta 
dzīvē, sadarbojas ar kultūras nama darbiniekiem. Ir 
konkursa „Vedējs 2013” laureāte. Ļoti jauka, atsaucīga, 
sirsnīga kolēģe. 

 

 
Kādi ir Tavi iespaidi, emocijas, gandarījums, saņemot šo 
novērtējumu? 

Tas, ka mani jau izvēlējās šajā nominācijā bija pārsteigums. Tas 
bija patīkami, un šādas emocijas es nebiju piedzīvojis.  
Pastāsti par savu aktīvo darbu mācībās un ārpusstundu 
laikā! 

Es esmu piedalījies daudzās matemātikas olimpiādēs un divas 
reizes ieguvu trešo vietu. Dabas zinību olimpiādē otro vietu. 
Latviešu valodā un krievu valodā nav bijuši panākumi. Angļu 
valodas olimpiādē esmu ieguvis atzinību. Esmu piedalījies 
daudzās sacensībās, un ar komandu esam ieguvuši daudzas 
pirmās vietas un arī citas vietas. Dejās katru gadu esam ieguvuši 
pirmo vietu skatē.  
Saprotams, ka interešu ir daudz. Tomēr, kas no tā visa Tev ir 
vistuvākais? No mācību priekšmetiem un citām aktivitātēm. 

Man vistuvākais ir volejbols, jo šis sporta veids man patīk, 
aizrauj un piesaista.  
Klases audzinātāja Laima Šnikere par Kristiānu: 

Kristiāns labi dara to, kas skolēnam jādara - viņš labi mācās! 
Labo rezultātu pamats ir regulārs, apzinīgs darbs.  

 Jaunākajās klasēs aicināju Kristiānu piedalīties olimpiādēs – 
rezultāti bija ļoti labi. Tagad Kristiāns piedalās tik daudzās 
olimpiādēs, ka neiznāk laiks dabas zinātnēm. Domāju, ka 
matemātika ir vissvarīgākais mācību priekšmets. Tur Kristiānam 
veicas labi! Kristiāns paspēj ļoti daudz – gan dejo, gan sporto, pat 
pabeidzis mākslas skolu! 

Klasesbiedri par Kristiānu saka: 
Kristiāns ir gudrs, aktīvs, atrod laiku, kad iet uz sporta zāli un 

dejām. Dejo divos deju kolektīvos, pārstāv mūsu skolu vairākās 
olimpiādēs. Palīdz klasesbiedriem. Viņš ir viens no gudrākajiem 
skolēniem mūsu skolā. Kristiāns ir pelnījis šo apbalvojumu.                                                                                           

BCR 
 

 

12.klase par savu audzinātāju: 
* Skolotāja, dodot no sevis labāko, iedvesmo bērnus 
mācīties un kļūt radošiem, kā arī izpalīdz bērniem, kā vien 
var. * Viņa ir ļoti sirsnīga, laba, izpalīdzīga audzinātāja. 
Nevienam nevēl ļaunu. Vienmēr palīdzēs, kad tas būs 
nepieciešams. * Inese ir pati jautrākā un izpalīdzīgākā 
audzinātāja pasaulē, jo nav bijusi tāda reize, kad viņa 
mums nepalīdzētu kaut ko paveikt. * Skolotāja Inese ir ļoti 
radoša sieviete, viņai ir milzum daudz ideju, kuras viņa prot 
īstenot jebkurā vietā un laikā. Inteliģenta.  * Galvenokārt 
dzīvespriecīga, no šīs īpašības  arī izriet viņas visas 
pārējās īpašības – komunikabla, atsaucīga, interesējas par 
visu, kas notiek apkārt. 

Skolotāja Inese Kalniškāne:  
1.decembrī apritēja trīsdesmit gadi, kopš es strādāju šajā 

skolā. Vai tas ir daudz? Protams. Tas ir viss mans darba 
mūžs, kurš ir pagājis krāsojot, līmējot, griežot, karinot, 
rotājot un nodarbojoties ar citām lietām. Taču tas man 
patīk, tāpat kā man patīk šī baltā skola, šie tik dažādie un 
tomēr vislabākie skolēni pasaulē. Tāpēc arī nekad nav 
bijusi doma mainīt darba vietu. 

Un ja mums visiem kopā izdodas skolu sapost svētkiem 
un ikdienai un pašiem par to priecāties, tas ir liels 
gandarījums. 

Paldies jums visiem par jūsu darbu, par atbalstu, par 
sapratni un arī par valdības apbalvojumu! 

Un tā kā nāk Ziemassvētki un Jaunais gads, es jums 
visiem novēlu ne mirkli nenorimt: mācīties, dziedāt, dejot, 
sportot, radīt prieku citiem, draudzēties, būt paklausīgiem, 
dzirdīgiem un redzīgiem, radošiem, lai jūsu galvas ir pilnas 
ar jaukām idejām, esiet priecīgi un laimīgi, un, ja kas,  lai 
kaza jūs bada! 
 

 

 

Kristiāns 
ārpusstundu 
aktivitātēs:  

 
Volejbola 
komandā 

pirms 
sacensībām 

Kopā ar 
draugiem 

Lāčplēša dienas 
pasākumā  

Kalna pagastā 
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10.klases Iesvētības 
     Šī gada 17.oktobrī bija Iesvētības 10.klasei. Iesvētības 
bija gandrīz kā sacensības starp 10.klases skolēniem, jo, 
lai nopelnītu garšīgu launadziņu, vajadzēja sakrāt 
visvairāk punktus. 
   Sākumā 11.klase desmitos apģērba „zilos kostīmos” , 
tā, lai visi būtu vienādi un pamanāmi. Tad, kad viņus 
apģērbām, viņiem atlika tikai gaidīt starpbrīžus, kad bija 
vienmēr kāds pārbaudījums. 
   1.starpbrīdī  10.klase apģērbta formās. 2.starpbrīdī 
10.klasei bija jāiet uz skolotāju istabu un jāsaka: 
„Saldumus  vai izjokosim!” Kur viņi arī dabūja „ļoti 
garšīgas” šokolādes konfektītes.   
    Liela, balta bļoda, pilna ar ūdeni,  sīpoliem –atliek tikai 
izvilkt sīpolus ar mutes palīdzību ārā no bļodas- tas bija 
3.starpbrīdī 1.stāvā. Šo pārbaudījumu gandrīz visi arī 
paveica. 
    Savukārt  4. pārbaudījums notika ārā pie skolas. 
10.klasei pa vienam, ar aizsietām acīm, bija jāpārvar 
šķēršļi, kas bija likti viņu ceļā, pie tam vēl skrienot, kur 
paši vienpadsmitie bija kā šķēršļi.  Šo pārbaudījumu  
visātrāk veica Ģirts.  
   Nu ir klāt pusdienlaiks. 10-tos tur negaidīja dakšiņas, 
ēdamkarotītes un naži, bet gan tikai katram viena mazā 
tējkarotīte, un labu apetīti! Izrādījās, ka ar tējkarotēm10 – 
tie nebija gatavi ēst vai arī negribēja, tāpēc daži palika 
bez pusdienām.  
   Kā zinām, lai tiktu vidusskolā, vajadzīga laba redze, 
tāpēc pārbaudījumā bija redzes tests. Viņi ir malači, 
visiem laba redze! 
   Pārbaudījumi beigušies, punkti saskaitīti, tātad tie, kas 
bija palikuši bez pusdienām,  varēja ēst launagu. 
Launagā bija sojas mērces sula un noslēpumainas 
maizītes, kas desmitajiem „ļoti garšoja”. Pārbaudījumu 
uzvarētājiem Ģirtam un Sandim bija mazliet garšīgāks 
ēdiens. Izskatījās, ka visgrūtāk gāja ar sojas mērces 
dzeršanu!  
   Katram vidusskolēnam jāzina dažādi fakti, tāpēc 
desmitajiem tika uzdoti daudzi jautājumi. 
    Noslēgumā, kā jau katrās iesvētībās, desmitajiem ir 
jādod zvērests. Laikā, kad tika lasīts zvērests, daži 
11.klases skolēni tā kārtīgi iesvētīja 10.klasi, apberot tos 
ar miltiem, skaidām, graudiem – mazliet ūdens. 
   Pārbaudīti ar gudrību pilnie, kārtīgi iesvētītie desmitie -  
nu ir sveicināti vidusskolā! Veiksmīgu, panākumiem pilnu 
un aktīvu vidusskolu! 

Evija Korņejeva, 11.klase 
 

 5. 

 

      
10.klase kļūst par pilnvērtīgiem vidusskolēniem 

Fotogrāfijas izvēlējās Kadrija Minkeviča, 11.klase 

 
Lai 10.klase ir vienoti kā viena ģimene! 

11.klase Līvānos 
Šī gada 11. novembrī mūsu klasei tika dota iespēja 

piedalīties LIAA organizētajā projektā, kurā jauniešus 
iepazīstināja ar plaukstošiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbību 
kopumā. 

Plkst. 10:00, kad bijām noskatījušies Lāčplēša dienas 
prezentāciju, devāmies uz Līvāniem. 

Devāmies pa īsāko ceļu – ar Dignājas pārceltuvi pār 
Daugavu. Lielākā daļa mūsu klases brauca ar to pirmo reizi 
mūžā. 

Līvānos ieradāmies apmēram pusstundu agrāk, bet šī 
pusstunda pagāja, meklējot uzņēmumu LML jeb „Līvānu mājas 
un logi”. Ar organizatoru palīdzību veiksmīgi nokļuvām 
uzņēmumā tieši plkst. 11:00. Šīs 2 stundas, ko mēs tur 
pavadījām, pagāja nemanot. Mūs iepazīstināja ar uzņēmuma 
produktiem, tā darbu. Viņi ražo logus, durvis, margas u.c. lietas. 
Diemžēl tik slavenās Līvānu mājas viņi neražo jau otro gadu. 

Semināru vadīja Banku augstskolas profesore Dzintra 
Atstāja. Pārrunājām savas karjeras izvēles, un, protams, gardi 
paēdām. Es priecājos, ka iepazinu šo burvīgu profesori, jo viņas 
stāstītais lika aizdomāties. Viņa atļāva mums izteikties, pat, ja 
daži klasesbiedri nebija tik atsaucīgi runātāji. Viņa atļāva mums 
viņu izmantot kā konsultantu savās tālākajās karjeras gaitās un 
meklējumos. Man ļoti patika viņas teikums: „Es teikšu saviem 
Rīgas draugiem, ka man ir draugi no Zasas, no laukiem”. 

Tā kā bijām Līvānos, nolēmām apmeklēt arī Līvānu stikla 
muzeju. Atcerējos, ka kaut kad sen Zasas vidusskolā ciemojās 
stikla pūtēji. Jau tad man šī nodarbošanās likās kaut kas unikāls. 
Apbrīnojami, kā no medum līdzīgas masas var izgatavot dažādu 
krāsu un formu traukus. Žēl, ka par šo profesiju tagad varam 
uzzināt vien muzejā. Muzejā es atradu glāzes, kuru nosaukums 
bija mans vārds – Eva. Sajutos īpaša. 

Blakus stikla muzejam atradās arī amatniecības centrs. 
Taču tas tik lielu interesi neraisīja, jo tādu ekspozīciju biju jau 
redzējusi citur. 

Mājupceļā, kā jau lieliem bērniem, vajadzēja piebraukt pie 
veikala. Veikalā daži satika mūsu  skolas absolventus.  

Kā jau pēc ekskursijas minēju skolas direktorei, 
nenožēloju, ka piekritu doties šajā ekskursijā. Kaut gan par 
uzņēmēju nevēlos kļūt, šī bija laba pieredze, un tika gūtas 
jaunas zināšanas.  

Eva Strika, 

11. klase 

 

 

 
 

Pārceltuve 
Vandānos 
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Mārtiņdienas tirgus 

    
Skaistā čigāniete un čigāniete ar ģitāru 

    
Kafejnīcā „Pie Aldusjas” un mazie tirgotāji 

 
6.klases meiteņu priekšautu demonstrācija 

 
Sveicam Mārtiņu, Mārčus un Markusu! 

 
Mārtiņdienas čigāni 

Bilžu stāstu veidoja Airisa Ģeidāne, 9.klase 

 6. 

Lāčplēša diena un citi Patriotisma nedēļas pasākumi 
11.novembrī  8. klase gatavoja Lāčplēša dienas aktivitātes. No 

paša rīta astotie sagatavoja prezentāciju par Lāčplēšu dienas 
vēsturi.    Katru starpbrīdi skanēja strēlnieku dziesmas, kuras 
daudziem likās ļoti interesantas. Skola ar šīm dziesmām likās 
daudz dzīvāka.  

15:10 sākās vīrišķības stafete zēniem, kur bija dažādi uzdevumi: 
riepu velšana, zigzagu skrējiens, apslēptās lietas, mucu skrējiens, 
šķēršļu skrējiens, šaušana mērķī.  Daudzas skolotājas bija 
drosmīgas un pašaudījās ar kaķeni. Mēs apsveicam Ēriku 
Aizupieti, kurš bija vienīgais, kas trāpīja pa spaini ar akmeni. 

Pirms apbalvošanas mēs aizdedzinājām svecītes, lai „Staro 
Zasa!” 

Zēni uzvarētāji: Artis Godļevskis, Raivis Vasiļivs, Ēriks 
Aizupietis, Rauls Babāns, Sandis Gremze, Mareks Geižāns. 
No skolotājiem apbalvojumus saņēma skolotājs Jānis Kokins un 
skolotāja Sarmīte Upeniece (par pasākuma organizēšanu ar 
klasi). 

Vakarā ap 17:00 braucām uz svinīgo pasākumu Kalna pagastā. 
Pēc pasākuma visi nobaudījām garšīgu zupu. 

Šajā nedēļā skolā notika konkurss „7 gudrie”. Klašu grupas 
sacentās savā starpā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par 
Latviju. 3.-4.kl. uzvarētāji - 3.klase ( kapteinis Niks Balodis), 5.-
6.kl. grupā uzvarēja 6.klase (kapteinis Ilgvars Verbickis), 7.-8.kl. 
grupā uzvarēja 8.klase ( kapteinis Edijs Ņērbulis). 

Patriotisma nedēļa noslēdzās ar svinīgu koncertiņu skolas zālē 
un filmas „Vienīgā fotogrāfija” noskatīšanos.  

Laura Korņejeva, Dagnija Avotiņa, 8.klase 

 
 

 

 
Riepas velšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Gaismiņu iedegšana pie skolas 

  
8.klase – Lāčplēša dienas organizētāji 
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Pagarinātās 
dienas grupas 

skolotāja 

Baiba Jansone 
 

 
 

 

 7. 

6. klases 
audzinātāja un 
krievu valodas 

skolotāja  Anna 
Ņikitina 

 

Mūsu skolā -  jaunas skolotājas 
 

 

 
 

Skaitlis: nepāra 
Diena: lietaina  
Horoskops: peldošs 
Krāsa: pasteļtoņi 
Gadalaiks: ziema 

Kur jūs agrāk strādājāt? 
Pāles pamatskolā, „SL ideju darbnīca”, „Izglītības centrs 
„BUTS””. 
Vai jūs esat iejutusies skolas dzīvē?  
Laikam jau varētu teikt, ka jā. 
Kā jums patīk Zasas vidusskolā? 
Tīri tā neko… man patīk parks un rotaļu laukums, kas 
nemaz laikam nav skolas teritorija. 
Ko jūs ieteiktu Zasas vidusskolas audzēkņiem? 
Augt lieliem un stipriem..klausīt mammas, tētus, 
skolotājus, bet izbaudīt arī bērnību un jaunības 
dullumu.                                         

    
 

 

 
 

Skaitlis: 7 
Diena: piektdiena 
Horoskops: Strēlnieks 
Krāsa: zaļa 
Gadalaiks: vasara 
Dziesma: patīk daudzas 
dziesmas 
 

Filma: patīk detektīvi, liriskas 
komēdijas, piedzīvojumu filmas 
Gads, kurā dzimusi: 1973. 
Nepatīkamākā diena: lietainās 
dienas 
Mīļākais ēdiens: šašliks, sautēti 
dārzeņi 

 

Pirmais iespaids par Zasas vidusskolu. 
Ļoti pozitīvs. Pārsteidza skolas atrašanās skaistā vieta. Skolotāju 
kolektīvs ir jauks, radošs, izpalīdzīgs. Aktīvi, jautri, interesanti un 
zinātkāri skolēni. 
Nosauciet iepriekšējas darba vietas. 
Vairāk nekā 10 gadus nostrādāju skolā: par krievu valodas 
skolotāju un literatūras skolotāju un sociālo pedagogu. Pusotru 
gadu strādāju par sociālo darbinieci. 
Kas Jums patīk savā darbā? 
Patīk darbs ar jauniešiem. Skolā strādāt ir jauki, jo te katra diena 
radoša un pilna ar dažādiem notikumiem. 
Novēlējums kolektīvam, skolēniem šajā mācību gadā. 
Skolēniem un skolotājiem novēlu veselību un izturību, 
centību un vēlmi saprast vienam otru! 

Intervēja Dita Soldatova, 6. klase 
 

Dziesma: melanholiska 
Filma: „Lepnums un 
aizspriedumi” 
Gads, kurā dzimusi: 
neatkarības gads 
Mīļākais ēdiens: saldējums 
 

 

Skolu absolvēju 2005.gadā. Klases audzinātāja bija 
Iveta Dābola. 
2.Kur Jūs mācījāties pēc mūsu skolas 
absolvēšanas? 
Rīgas Stradiņa universitātē par audiologopēdu. 
3.Kas Jums skolas laikā vislabāk patika, mācoties 
mūsu skolā? 
Patika dažādi skolas pasākumi, pārgājieni, sporta 
dienas. 
4.Kuri bija mīļākie mācību priekšmeti? Kāpēc? 
Daudz tādu nebija. Bet viens no mīļākajiem 
priekšmetiem bija sports. Bija doma mācīties arī par 
sporta skolotāju. Taču vēlāk domas mainījās.  
5.Kas Jums patīk savā darbā? 
Patīk tas, ka ir darbs ar bērniem, ka varu viņiem palīdzēt 
un iemācīt pareizi runāt. Priecājos par katru pozitīvu 
rezultātu. 
 

 

6.Vai Jūs strādājat vēl citur? Kur? 
Vēl strādāju Jēkabpilī, PĪI „Kāpēcītis” par logopēdu. 
7.Cik daudz mūsu skolas bērnu apmeklē logopēda 
nodarbības? Kā norit šīs nodarbības? 
No 1.-4.klasei. Logopēdijas nodarbības apmeklē 10 skolēni. 
Nodarbības notiek gan individuāli, gan arī nelielās grupās. 
Pirmsskolas grupā logopēdu apmeklē 12 bērni. Nodarbības notiek 
individuāli. 
8.Jūsu novēlējums Ziemassvētkos: 
Novēlu katram mieru un saticību ģimenē, lai piepildās visas 
cerības. Priecīgus svētkus!                                         

  BCR 
 

Skolas logopēde 
Agnese Rubene 

Šajā mācību gadā mūsu 
skolā strādā jauna 
logopēde. Viņa ir mūsu 
skolas absolvente.  
1.Jūs esat absolvējusi 
Zasas vidusskolu. Cik 
sen tas bija? Kas bija 
klases audzinātāja? 
 

Skolas pasākumu TOP 5 
1. Ziemassvētki 
2. Lāčplēša diena 
3. Skolotāju diena 
4. 1.septembris 
5. Mārtiņdienas 

gadatirgus 
 

 
 

 

Ziemassvētku pārsteigumu 
TOP 3 

1. Liecībā augstāka 
atzīme nekā cerēts 

2. Kaut kas labs un 
neticams 

3. Daudz, daudz labu 
dāvanu 
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           19.septembrī no mūsu skolas uz Sēlijas novada 

skolēnu sporta spēlēm Jaunjelgavā devās 24 skolēni. 4.-
5.kl. grupā startēja Alens Niks Ļapustins, Roberts 
Rāviņš, Egīls Austrums, Baiba Briede, Katrīna 
Ģeidāne, Elīna Girone. 6.-7.kl.grupā- Diāna Dadeika, 
Megija Meļņika, Inese Korņejeva, Raivo Aleksejevs, 
Raivis Aišpurs, Vadims Kuzmenko, 8.-9.kl. grupā- 

Kaspars Iesalnieks, Dagnis Mucenieks, Mareks 
Geižāns, Liene Austruma, Santa Stradiņa, Agija 
Godļevska, vidusskolas grupā- Laura Briede, Evija 
Korņejeva, Madara Bērziņa, Sandis Gremze, Aldis 
Korņejevs, Armands Ancāns. Mūsu 6.-7.kl. grupas 

sportisti ieguva 3.vietu, bet 4.-5.kl. grupas dalībnieki - 

pārsteiguma balvu. 
Stafešu skrējienā medaļas ieguva: Inese Korņejeva, 
Megija Meļņika, Diāna Dadeika, Vadims Kuzmenko, 
Raivo Aleksejevs, Raivis Aišpurs. 
 

 
 

 

 8. 

Olimpiskā diena un trenažieri 
       26. septembrī notika Olimpiskā diena. Tajā piedalījās visa 
skola. 
       Pie internāta tika atklāti jaunie trenažieri, kuri tika nosaukti 
vārdos - Marts, Jūlijs un Augusts. Katram trenažierim devām 
vārdu un izvirzījām krustvecāku. Garākā trenažiera Jūlija 
krusttēvs ir skolotājas Jānis Kokins, slēpošanas trenažiera Marta 
krustmāte - skolotāja Iveta Aišpure, trenažiera Augusta krustmāte 
– skolotāja Inese Kalniškāne. 
       Tālāk turpinājās ikgadējais sporta komplekss, kurā piedalījās 
arī sagatavošanas grupiņa. Pēc tam mazajiem (sagatavošana – 
3. klase) notika stafetes, bet lielajiem (4.-12. klasei) notika 
skriešanas sacensības. Tālāk visiem bija jāatgriežas stundās, bet 
diena tomēr bija iesākusies pozitīvi un sportiski! 

Lauma Valērija Ugrika un Kitija Paula Minkeviča, 6.klase  
 

Sporta ziņas 
 

 
Mūsu skolas komanda Jaunjelgavā 

 
Trenažieru izmēģināšana 

 
Jaunie trenažieri 

 
5-6 gadīgie bērni, 1.kl. un skolotājas Olimpiskajā dienā 

Septembra beigās Zasas vidusskolas skolēni 
piedalījās krosā. Kross notika Jēkabpilī Mežaparkā. Zasas 
vidusskola pēc kopējā punktu skaita ierindojās 1.vietā. 
Godalgoto medaļu ieguvēji krosā bija: Kaspars 
Iesalnieks ar iegūto 2.vietu, Santa Stradiņa ar iegūto 
3.vietu un Raivo Aleksejevs ar iegūto  3.vietu. 

Arī šogad Zasas  vidusskolas zēni devās uz 
sacensībām futbolā. Viņi izcīnīja 2.vietu. Komandā 
spēlēja Kaspars Iesalnieks, Mareks Geižāns, Alvis 
Kazanausks, Vadims Kuzmenko,  Erlands Jānis 
Cankalis, Uģis Vasiļivs, Kristiāns Jānis Radiņš, Raivo 
Aleksejevs, Rauls Babāns un Kārlis Spēks. 

20.novembrī  sporta spēlēs basketbolā 1998.-
2001.gadā dzimušajiem zēniem mazo skolu grupā mūsu 
skolas zēni izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Mareks 
Geižāns (spēlē gūti 20 punkti), Dagnis Mucenieks (12 
p.), Kristiāns Jānis Radiņš (11 p.), Kaspars Iesalnieks 
(8 p.), Raivo Aleksejevs (6 p.), Uģis Vasiļivs (3 p.), 
Erlands Jānis Cankalis (2 p.).  

 
 

 

 Informāciju 
apkopoja Iveta 
Korņejeva, 7.klase 

 
 

 
Volejbols ar 
Viļakas novada 
komandu 
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Mūsu skolā  

e-klase 
 

 
 

 

9. 

22.novembrī noskatījāmies jauno, spilgto animācijas filmu 
„Zelta zirgs” (pēc Raiņa lugas motīviem) 

 

Dažādas aktualitātes. Arī atskats uz senākiem notikumiem 
 

 
e- klases plusi un mīnusi 

 Aptauja  
 
 
Plusi: 

Skolēni: var redzēt atzīmes, sevišķi, ja esi mājās 
slims. Vecāki var redzēt visas atzīmes. Var ieraudzīt 
atzīmes ātrāk, pirms skolotāja tās pasaka. Vismaz nav 
jāraksta dienasgrāmatā. 

Skolotāji:  labāk pārredzams nekā parastā žurnālā, 
pārbaudes darbu analīze ātrāk. Kā vecāks zinu, kādas 
atzīmes ir bērnam. Viss ir kārtībā. No skolotāju un vecāku 
viedokļa ir labi, ka viss ir laikā un pietiekama informācija. 
Sekmju izrakstus ir ātrāk sagatavot. Ir ērti un ātri var 
savadīt stundas, ir pārskatāmi. Vecāki un skolēni daudz 
ātrāk uzzina vērtējumus, ērti ievadīt gan stundas, gan 
mājasdarbus. 

Direktore: informācija zināma vecākiem un 
skolēniem, uzdotais un atzīmes tiek ierakstīts 
dienasgrāmatā. Es domāju, ka ļoti ātri būs sagatavotas 
liecības, jo tas tiks izdarīts elektroniski. Varam plānot, ka 
nākotnē būs katrā klasē savs dators. 

Mīnusi: 
Skolēni: Nav viss par brīvu, var paskatīties tikai 

pusi, kas uzdots. Ja tu izlabo atzīmi, vecā tāpat redzama. 
Jāmaksā. Var redzēt piezīmes un sliktās atzīmes. Vecāki 
var visu redzēt. 

Skolotāji:  sporta zālē vajadzīgs jauns dators, jo 
starpbrīdī nevar visu paspēt pierakstīt. Pie šīs sistēmas 
vēl jāpierod. Ir problēmas, ja nav sava datora. Katram 
skolotājam nav pieejams dators. Lēns dators, un dažkārt 
„niķojas” gan dators, gan internets. Skolēni neredz daudz, 
ja nepērk savu ģimenes paku. Traucē, jo pārāk daudz 
darba. Daudz kas ir par maksu. 

Direktore: visiem nav pieejams internets, tāpēc tie 
bērni un vecāki izmanto dienasgrāmatu papīra formātā.  

Paldies skolotājiem un skolēniem, kas izteica savu 
viedokli par e-klases plusiem un mīnusiem. 

Aptauju veica Elvīra Rudzāte un  
Ieva Austruma, 7.klase  

 

 

 
Skolotāji un tehniskie darbinieki ekskursijā Rokišķos 

 
3.klases septiņi gudrie – viena no uzvarētājām komandām 

Patriotisma nedēļā 

 
Daudzi mūsu skolas skolēni apmeklēja Dzejas dienu 

pasākumu 
 

 
Lauma un Diāna Dzejas dienās Tadenavā, tiekoties 

ar mūziķiem Renāru Kauperu un Goran Goru 
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Apsveicam jubilārus! 

Veselību stipru,  
Allaž gaitu ņipru,  
Brīnišķīgu omu,  

Tūkstoš labu domu.  
Garlaicību nepazīt,  

Visus darbus padarīt! 

10 gadu jubilejā sveicam  
Viktoriju Bankovu, Dāvi Rossinski, Robertu 
Rāviņu,  Mārci Gremzi, Raiti Daudzvārdu! 

...................................................................... 
Lai vienmēr Tev bites čakluma pietiek  

Un ozola izturības,  
Lai dienas kā saulainas vizbules zied  

Un pelēkas nav nevienas! 

          15 gadu jubilejā sveicam 

    Santu Stradiņu, Kristiānu Jāni Radiņu, Dagniju 
Avotiņu, Megiju Štālbergu, Moniku Rudzāti, Alvi 
Kazanausku, Kasparu Iesalnieku, Valdi Ancānu! 

..................................................................... 
Laimi, kas nebeidzas, 

Mirkļus, kas dara bagātāku, 
Darbu, kas spēcina, 

Uzvaru, kas iedvesmo, 
Veiksmi, kas nepamet! 

         18 gadu jubilejā sveicam          
Aldi Korņejevu, Gintu Avotiņu, Lindu Nazarovu! 
........................................................................ 

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulekšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 

Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 

Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts! 

60 gadu jubilejā sveicam skolotāju Jāni Kokinu! 

........................................................................   

LEPOJAMIES 
ar Jēkabpils novada pašvaldības 

apbalvojumu  saņēmējiem valsts svētkos: 
ar Kristiānu Jāni Radiņu (9.klase) nominācijā 
„Jaunietis”, ar skolotāju Inesi Kalniškāni 
nominācijā „Skolotājs”, ar Ingu Gutbergu 
nominācijā „Pašvaldības un valsts iestāžu 
darbinieks”. 

   

  

  10. 

 

 
Bērnu un jauniešu žūrija 2014 

Arī šogad mūsu skolas bibliotēkas 37 lasītāji piedalās Bērnu un 
jauniešu žūrijā 2014. No 2. klases piedalās Viktorija Martinova, 
Uvis Aleksejevs. No 3. klases - Raivo Savičs, Jānis Zariņš, 
Karolīna Kuzmenko, Jānis Rancāns, Niks Balodis, Pēteris 
Markovskis. No 4. klases - Lita Kokina, Santa un Sanda 
Rugaines, Viktorija Bankova, Ilgona Pudža, Elīna Girone, 
Mārcis Putns. No 5. klases -  Baiba Briede, Digna Soldatova, 
Megija Bankova, Edgars Kuzmenko, Enija Groma. No 6. klases - 
Ruta Kokina, Evelīna Jumīte, Antra Rubene, Dita Soldatova, 
Deniss Bankovs. No 7. klases - Inese un Iveta Korņejevas. No 8. 
klases - Dagnija Avotiņa un Laura Korņejeva. No 9. klases - Zita 
Zaičenkova, Santa Stradiņa, Alvis Kazanausks, Airisa Ģeidāne, 
Monika Rudzāte, Teiksma Rubene. 

Šobrīd vismīļākās grāmatas no Bērnu un jauniešu žūrijas ir: 
E.Uspenskis „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”, U.Auseklis 
„Man ir runcis Francis”, M.Rungulis „Lapsu kalniņa mīklas”, 
L.Tungala „Daudzpusīgais ronis”. 

Veiksmi turpmākajā lasīšanā! 
Ruta Kokina, 6.klase 

 

 
 

 

 
„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

Redaktore: Inese Korņejeva (7.kl.) 
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija 
Korespondenti: Dagnija Avotiņa (8.kl.), Airisa Ģeidāne (9.kl.), Evija 
Korņejeva (11.kl.), Iveta Korņejeva (7.kl.), Laura Korņejeva (8.kl.), 
Kadrija Minkeviča (11.kl.), Kitija Paula Minkeviča (6.kl.), Laura 
Ņikiforova (12.kl.), Dita Soldatova (6.kl.), Lauma Valērija Ugrika (6.kl.), 
Ruta Kokina ( 6.kl.) 
Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

Avīzes iegādāšanās par ziedojumiem 
Mūsu avīzi var lasīt Jēkabpils novada mājas lapā 

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  
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