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1. 

Tev jāmāk un jāvar 

Ļauno prom no sevis dzīt 

Katru sāpi aizbaidīt 

Tev jāmāk un jāvar 

Katru prieku piesaistīt 

Ar plašu smaidu dzīvi izbaudīt 

Tev jāmāk un jāvar  

Ļauno prom no sevis dzīt.  
M.Rudzāte 

 

 
 

 

10.klases Iesvētības 

Mārtiņdienas gadatirgus 
Lāčplēša diena 

Jaunsargi 
Lāčplēša diena 

Mūsu skolā e-klase 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Adventa liesmiņās raugoties, es jūtu 

svētku noskaņu. Šis laiks ir īpašs un svēts, 

tas manās acīs ir eņģeļu laiks. Tāda sajūta, 

ka tie mums visapkārt un viņu misija būtu 

ienest mūsos prieku, mīlestību, izkrāsojot 

ikdienu daudz, daudz gaišākās krāsās. 

Es Adventi pavadu mierīgi un klusi. 

Vainadziņu mēs veidojam tieši no egļu 

zariem, to skujas ir zaļas, simbolizējot 

mūžību. Četras svecītes deg, radot gaismu 

šai pasaulē. 

Tāpēc šis laiks ir garīgs, labo domu 

laiks. Laiks pirms ilgi gaidītajiem 

Ziemassvētkiem. 

Monika Rudzāte, 10.klase 

 

Intervijas  
Pasākumi 

Sporta ziņas 
Apsveikumi u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā numurā: 
 
Lāčplēša diena 
Mūsu skolā e-klase 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecā gada nogalē atskatāmies uz paveikto, esam gandarīti par 
sasniegto, izdarām secinājumus, savelkam plusus un mīnusus, 
radām svētkus, priecājamies, atrodam laiku nākotnes plānošanai.  

Paldies visiem, kas priecēja mūs ar sasniegumiem mācībās, sportā, 
olimpiādēs un konkursos un lika izskanēt skolas vārdam ar lepnumu 
novadā un valstī. 

 Paldies visiem, kas sagādāja jaukus tikšanās mirkļus Skolas 
salidojumā-75. Paldies pašvaldībai, visam skolas kolektīvam, 
vecākiem, absolventiem, draugiem un atbalstītājiem! 

Katrs gads nesīs pārmaiņas mūsu dzīvē, tā kā tās nav iespējams 
apturēt, iemācīsimies tās izmantot savā labā, jo mēs varam sasniegt 
daudz, ja paši gribam un ieguldām darbu un enerģiju visā, ko darām. 
Sapņosim un īstenosim sapņus! Vēlu visiem- 

 

Tad, kad nav sniega vai saules, 

Meklēsim gaišumu sevī, 

Jo uz šīs sirmās zemes 

Vienīgi mēs to spējam: 

Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi. 

Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs, 

Mīlēt nevis ar vārdu, bet sirdi…. 

(M.Svīķe) 

Lai Ziemassvētku laiks ved pretī sapratnei un cilvēcībai, 

lai dvēseles spēka pietiek visam gadam! 

Direktore- O.Spēka 
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Šajā numurā varēsiet izlasīt par pagājušajiem 

devītajiem un divpadsmitajiem, par Lāčplēša 

dienu un varēsiet uzzināt sasniegumus sportā. 

Vai ievēroji, kas pie mums skolā ir jauns? Nu, 

protams, daudz kas! Gan 1.klase, gan skolēni no 

citām skolām, gan skolotājas. Jā, pareizi - 

jaunsargi! Par viņiem mēs rakstām pirmo reizi.  

Es palūgšu baltajam enģelim, 

Kurš man tik pazīstams šķiet - 

Lai aiziet pie Tevis un palūko, 

Kā Tev šais Ziemassvētkos iet? 

Es palūgšu baltajam enģelim,  

Kurš man tik pazīstams šķiet - 

Lai pēc tumsas atnāk gaisma, 

Un projām vairs neaiziet! 

Priecīgus Jums visiem svētkus! Novēlu laimi, 

prieku, veselību, dzīvesprieku un gaišus un baltus 

Ziemassvētkus! Laimīgu, interesantu, sekmēm 

bagātu Jauno gadu! 
Redaktore Inese Korņejeva, 8.klase 

 2. 

Pagājušā mācību gada 9. un 12.klases  
turpmākās gaitas  

 
 

Mācības Zasas vidusskolas 10.klasē  turpina Zita Zaičenkova, 

Monika Rudzāte, Teiksma Rubene, Signe Rusiņa, Airisa 

Ģeidāne, Valdis Ancāns, Didzis Godļevskis, Ēriks Šušarins, 

Alvis Kazanausks.  

  Kristiāns Jānis Radiņš un Uģis Vasiļivs mācās Jēkabpils 

Valsts  ģimnāzijā. 

  Santa Stradiņa, Kaspars Iesalnieks un Mareks Geižāns 

mācās Jēkabpils 3.vidusskolā. 

  Erlands Jānis Cankalis mācās Rīgas Tehniskajā koledžā. 

 

 
 

  Madara Bērziņa mācās Rēzeknes Augstskolā. 

  Oskars Osmanis mācās Rīgas Tehniskajā koledžā. 

  Linda Nazarova mācās Rēzeknes tehnikumā. 

  Armands Ancāns mācās Valsts policijas koledžā. 

  Laura Ņikiforova audzina meitiņu Martu. 

  Armands Aizpurietis studē Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē. 

Informāciju apkopoja Airisa Ģeidāne,10.klase 

 

Puteklis : Ja es tevi kaitinu, tad kāpēc neiznīcini mani? 

Lupata : Ja es tevi iznīcinātu, tad man nebūtu darba! 

Puteklis : Ja tev nebūtu darba, tad tu būtu 

bezdarbnieks? 

Lupata : Ja es būtu bezdarbnieks, tad es būtu 

nelaimīga. 

Puteklis : Ja tu būtu nelaimīga, tad tu gulētu uz ielas? 

Lupata : Ja es gulētu uz ielas, tad man nebūtu, ko ēst. 

Puteklis : Ja tev nebūtu ko ēst, tad tu nebūtu tik resna 

kā tagad? 

Lupata : Ja tas viss notiktu, es tevi iznīcinātu! 

Puteklis : Tad man jāturpina tevi kaitināt! 

Lupata : Kāpēc tu mani kaitini, ko tev tas dod? 

Puteklis : Es tad varu te ilgāk padzīvoties. Jo ilgāk es 

te esmu, jo lielāka iespēja, ka tevi atlaidīs, tu būsi 

nelaimīga, tev nebūtu ko ēst, tu gulētu uz ielas un 

nebūtu resna. 
 

 

Redaktora sleja   
 

 

Sveiks,lasītāj! 

Ātri ir paskrējis 

pirmais mācību 

pusgads, un klāt jau ir 

gaiši, silti un dāvanām 

bagāti Ziemassvētki. 

Kā jau katru gadu, 

arī šogad mēs jums 

piedāvām mūsu skolas 

avīzi, kurā jūs varēsiet 

izlasīt, kā arī apskatīt 

visas aktuālākās lietas, 

kas ir bijušas pa šiem 

četriem mēnešiem.  

 

Lupata : Kāpēc tik liels akcents likts uz to, ka nebūšu resna? 

Puteklis : Tas tāpēc, ka tu tīrot esi aprijusi manus draugus un 

radus. Esmu palicis viens. Viss, kas man ir, esi tu, Lupata, 

manā pasē. Es nevaru paciest tavu klātbūtni. 

Lupatai palika žēl putekļa. Viņa atplēsa sev vēderu un no 

turienes izleca putekļa radi, bet kā viņai pašai tagad iet, to 

prasiet ielas putekļiem.  
 

Eva Strika, 12.klase 

 

 

Reiz dzīvoja 2 draugi - lupata un puteklis. 

Viņi nebija nekādi draugi. Draugu statuss 

viņiem bija ierakstīts pasē, bet nekas 

vairāk. 

Lupata : Tu mani kaitini, putekli! 
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Matemātikas 
skolotāja 
Irēna Tauriņa 
 

 
 

 3. 

Mācību 
pārzine Lolita 
Kakste 

Mūsu skolā -  jaunas skolotājas un jauni skolēni 
 

 

1.Kāds ir Jūsu 

iespaids par mūsu 

skolu ? Kas Jums 

šeit patīk? 
Noteikti, pozitīvs. 

Viss ir atkarīgs no 

pašas attieksmes.  
  

1.Kāds ir Jūsu iespaids 

par mūsu skolu? Kas 

Jums šeit patīk? 
Zasas vidusskolas 

darbošanos esmu iepazinusi 

daudzu gadu garumā, jo 

iepriekš strādāju kaimiņu 

skolā – Bērzgala 

pamatskolā. 

Abām skolām bija sadarbība gan pasākumu organizēšanā, gan 

skolotāju pieredzes apmaiņā  un dažādās citās jomās. Zasas 

vidusskola bija labi zināma un tāpēc arī šeit esmu ieradusies 

strādāt.   

Skolā man patīk skolēnu aktīvā darbošanās pasākumos. Esmu 

bioloģijas skolotāja un tāpēc īpaši jauka ir skolas apkārtne un 

skaistās puķes kabinetos. 

2.Kā saprotaties ar skolēniem un skolotāju kolektīvu? 
Skolēnus esmu iepazinusi tikai nedaudz, jo mācību stundas 

nevadu, izņemot veselības mācību 10.klasē. 

Skolotāji – jauki, radoši,  izpalīdzīgi. Cerams, ka visi, kopā 

strādājot, sapratīsim viens otru.  

3.Kas Jums patīk savā darbā?  
Skolā strādāt ir jauki, jo te katra diena radoša un pilna ar 

dažādiem notikumiem. Strādājot par direktores vietnieci 

mācību darbā, domāju, ka garlaicīgi nebūs.  

4.Jūsu novēlējums mūsu skolas kolektīvam! 
Skolēniem – būt draudzīgiem, pieklājīgiem, strādīgiem, labi 

mācīties un izbaudīt arī citus skolas dzīves labumus. 

Skolotājiem – veselību, izturību, vēlmi saprast citam citu. 

Neuztraukties par lietām, ko mēs nevaram mainīt. Lai visiem 

mums jauka sadarbība! 
Līga Tumša, Baiba Briede, Digna Soldatova, 6.klase 

 

1.klasē mācības uzsāka 8 skolēni:  

Endija Aleksejeva,  Daniels Austrums, Mārcis 

Gabranovs, Guntars Gremze, Raivo Mikušāns,  Sindija 

Minalto, Daniels Nikolajevs, Nellija Zarāne. Viņu klases 

audzinātāja ir Mairita Strika. 

 

 
1.klases kolektīvs pie pašu veidotās  

ziedu kompozīcijas 

Arī citās klasēs mācās skolēni, kas iepriekšējā mācību gadā 

mācījās citur. No Bērzgala skolas pie mums mācās Jānis 

Puriņš,  Jānis Lazdiņš, Ieva Lazdiņa, Līga Tumša, Sanita 

Tumša, Amanda Ņērbule.  No citām vietām -  Marta 

Demkova, Ginters Zavadskis. Jautāti, kas vislabāk patīk mūsu 

skolā, viņi atbild: 

- Tas, ka labas skolotājas un klases biedri. 

- Labas pusdienas. 

- Patīk skolas nosaukums. 

- Klases audzinātāja. ( 9.kl.) 
Aptauju veica 6.kl.meitenes 

Man ir jauki, atsaucīgi kolēģi, skolēni, kas manu 

ikdienu padara krāsaināku.  Man patīk, ka skolēni ir 

mērķtiecīgi, zinātkāri, ar savu viedokli, skolēni, kuriem 

ir svarīgs paša sasniegtais rezultāts.  

2.Kā saprotaties ar skolēniem un skolotāju 

kolektīvu? 
Manuprāt, labi. Uz šo jautājumu labāk varētu atbildēt 

paši skolēni.   

3.Kas Jums patīk savā darbā?  
Matemātika – tā ir zinātne, kas cauri gadsimtiem savos 

pamatos ir nemainīga, ar savu sakārtotu sistēmu. Tā 

likās man vispiemērotākā! 

4.Jūsu novēlējums mūsu skolas kolektīvam! 
Censties būt saskaņā ar sevi! Atrast laiku, lai ieklausītos 

viens otrā! Būt laimīgiem mirkļos , kuros spējam kādu 

iepriecināt! Lai izdodas sasniegt iecerēto! 

Gaišus un siltus Ziemassvētkus! 
Viktorija Bankova, 5.klase 

 
 

 

 

Skolas pasākumu TOP 5 

1. Pārgājiens 

2. Patriotisma nedēļa 

3. Mārtiņdiena 

4. Skolotāju diena 

5. 1.septembris 
 

 
 

 

 

Adventa laika TOP 3 

1. Semestra vidējā atzīme 7 

balles 

2. Labākais Popielas 

priekšnesums 

3. Skaistākais Adventa 

vainadziņš 
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 4. 

JAUNSARGI  
Šis gads mūsu skolā ir īpašs, jo darbību sāka jaunsargi. 

Jaunsargu vadītāja ir Lāsma Lūse. Neskatoties uz skolēnu skaitu 

skolā, jaunsargu nodarbībām pieteicās diezgan liels skaits. 

Jaunsargos piedalās skolēni no 4.-11.klasei. 

Jaunsargu nodarbībās ir iespēja apgūt dažādas iemaņas, 

piemēram, kā darboties ar kompasu, kā siet mezglus un, 

protams, arī fiziskās aktivitātes. Ir iespēja arī braukt uz dažādām 

nometnēm. Šovasar bija 2 nometnes: Oskara Kalpaka nometne 

un „Meža skola”.  

„Meža skolas” nometnē varēja  arī piedalīties  tie jaunieši, 

kuri nav jaunsargos. Es piedalījos visās nometnēs. Oskara 

Kalpaka nometne notika Madonas novadā Liepsalās, bet „Meža 

skola ” notika vecajā Sūnu pamatskolā. 

Rudens brīvdienās tika dota iespēja 4 jaunsargiem, kuri ir 16 

gadus veci, braukt uz nometni Lietuvā, kura norisinājās 22.-26. 

oktobrim. No Latvijas iespēja tika dota Jēkabpils instruktoram 

Normundam Pastaram sapulcināt 10 jaunsargus braucienam uz 

Lietuvu. Instruktors piedāvāja Lāsmai 4 vietas. Un Lāsma 

piedāvāja man un citiem, bet piekritu tikai es. 

Lietuvas jaunsargi mūs uzņēma ļoti sirsnīgi. Pirmajā dienā 

mūs sadalīja pa „vadiem”. Es biju 1.vadā. Kopā bija 4”vadi”. Un 

jau pirmajā naktī 1. vadam bija nakts dežūra no 23:00 - 01:00.  

Otrajā dienā mūs apmācīja, kā iet patruļā. Un, protams, tajā 

pat naktī 1. vads gāja patruļā. 

Trešajā dienā 1.vads un latvieši braucām uz pilsētu, jo mēs 

dzīvojām netālu no poligona un gulējām apsildāmajās teltīs. Mēs 

apskatījām Klaipēdu.  Nakts uz ceturto dienu arī neizpalika bez 

nakts piedzīvojuma. Tieši šajā naktī, kad bija jāpārgriež 

pulkstenis, mums naktī notika divas trauksmes. 

Ceturtā diena bija pēdējā diena Lietuvā, un tad gan brauca 

visi jaunsargi un instruktori uz delfināriju. Delfinārijā bija 

skaisti  - pusstunda delfīnu šova, burvīgi! 

Fantastiskas četras dienas ārpus Latvijas ar diezgan lielu 

slodzi un nogurumu, jo vēlu gājām gulēt un agri cēlāmies, bet 

bija jauki.  

11.novembrī 16 jaunsargi nodeva zvērestu. Ir liels prieks, ka 

ir iespēja piedalīties jaunsargos. 
Airisa Ģeidāne,10.klase 

 

Šī Mazā zeme - Latvija, 

Šī ir mana zeme - Latvija, 

Te zāle ir viszaļākā, 

Un debesis viszilākās. 

 

Tā putnu dziesmām apskaņota, 

Un ar Baltijas jūru apskalota. 

Cilvēki te nāk un iet, 

Bet man no šejienes neaiziet! 

 

Kaut uz mazu brīdi - ieklausies! 

Kaut uz mazu brīdi - atceries! 

Cik mūsu zeme - Latvija 

Daudz pārcietusi bija... 

 

Redzi! Cik daudz tautas nākušas, 

Un tā arī tās aizgājušas, 

Cik daudz kari bijuši, 

Cilvēki krituši, cietuši, 

Asarās slīkuši, 

Bet mēs lūdzām - un nesalūzām! 

 

Šī Stiprā zeme - Latvija, 

Mūžam mana - Latvija. 

Te zāle būs viszaļākā 

Un debesis viszilākās... 

Evija Korņejeva, 12.klase 

 

LATVIJAI - 97 

 

 
 

 

 

Mūsu skolas jaunsargi 

pēc zvēresta nodošanas 

un apliecību saņemšanas 

11.novembrī kopā ar 

vadītāju Lāsmu Lūsi 

Airisa -  saņemot jaunsarga 

apliecību 
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5. klase - saņemot apbalvojumu par 3.vietu 

 
7.klases skolnieks Raivis Vasiļivs veic veiklības 

pārbaudījumu 

Trešdien, 11.novembrī, notika 8.klases rīkotā Lāčplēša 
diena. 

No rīta 9:45 8.klases skolēni rādīja prezentāciju un stāstīja 
par Lāčplēša dienas vēsturi.  

Pēc 6.stundas klašu komandām bija sarīkota spēka un 
veiklības trase - pāriešana starp virvēm, čiekuru mešana, 
ievainotā pārnešana un citas. No 5.-12.klasei Mazo grupā no 
5.-7.klasei 1. vietu izcīnīja 6.klase. 2.vietu  - 7.klase un 
3.vietu - 5.klases komanda. 

 Lielo grupā 1.vietu izcīnīja 10.klase, kurai palīdzēja 
Sandis Gremze no 11.klases. 2.vietu izcīnīja 12.klase, kurai 
palīdzēja Liene Austruma no 9.klases un Ģirts Rancāns no 
11.klases. Un 3.vietu izcīnīja 9.klases puišu komanda. 

Lāčplēša dienas trasīte bija izdevusies, neskatoties un 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem. 

Pirms došanās uz Leimaņiem mūsu skolas jaunsargi deva 
zvērestu un saņēma jaunsargu apliecības. 

Pēc tam autobuss veda uz Leimaņiem, uz lāpu gājienu. 
Lāpu gājienā devāmies uz Leimaņu kapiem pie strēlnieka 
Mārtiņa Bērziņa kapa, brīvības cīnītāju piemiņai vīri dziedāja 
dziesmas un klausījāmies 12.klases  lasītos dzejoļus par 
Latviju.  Pēc tam devāmies uz Leimaņu kultūras namu, kur 
mūs pacienāja ar tēju un cepumiem. Pēc garās dienas 
autobuss visus aizveda uz mājām.  

Paldies par pasākumu Leimaņos Gintam Audzītim un 
8.klases skolēniem par organizēto pasākumu skolā! 

Inese Korņejeva, 8.klase 
 

5. 

 
Lāpu gājienā Leimaņos 

 

 

Z 

 
10.klases skolnieks Alvis Kazanavsks  

Patriotisma nedēļa 
Patriotisma nedēļā bija dažādas aktivitātes. Katrs varēja 

nēsāt svētku lentīti.  Viss iesākās ar Lāčplēša dienu. 

13. novembrī Valmieras estrādē Zasas vidusskolas 

“Sapņu komanda” – 9. klases skolēni Kārlis Spēks, Dagnis 

Mucenieks, Liene Austruma, Laura Korņejeva, Samanta 

Makovecka un Raivo Aleksejevs no 8. klases –  piedalījās 

patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”.  

16.novembrī notika Mārtiņdiena, kuru rīkoja 9.klase. 

Nākamajā dienā klubā bija Valsts svētku koncerts, kur 

uzstājās skolas ansamblis, tautisko deju dejotāji, starplaikos 

notika nelieli teātra fragmenti saistībā ar 18.novembri. Šajā 

koncertā apbalvoja aktīvākos novada dalībniekus, tai skaitā 

mūsu skolas 12.klases skolnieces – Eviju Korņejevu, 

Lauru Briedi; skolotāju Laimu Šnikeri, skolas pavārīti 

Ausmu Lūsi. Koncertā Leimaņos apbalvoja citus mūsu 

skolas un novada aktīvistus, tai skaitā skolotājus – Ingūnu 

Klaucāni, Daigu Ģeidāni, Jāni Kokinu, 12. klases 

skolnieci Evu Striku. Mēs ar viņiem lepojamies. 

Šajā svētku laikā arī skolā valdīja svētku noskaņa, 

skolā bija dekorācijas – latvju rakstu zīmes, kuras veidoja 

katrs skolēns.  

18.novembrī 8.un 9.klase ar audzinātājām brauca 

ekskursijā uz Rīgu, kurā apmeklēja  Salaspils Nāves 

nometni, Brāļu kapus, Vecrīgu, vēroja Valsts Svētku parādi, 

vakarā klausījās Valsts prezidenta svētku uzrunu un pašā 

vakarā Krastmalā skatījās Svētku salūtu.  

Dagnija Avotiņa, 9.klase  
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Septembrī mūsu skolēni aktīvi iesaistījās latviešu tautas 

izcilā dzejnieka Raiņa 150 gadu jubilejas atceres pasākumos. 

Mēs piedalījāmies dzejas pasākumos un veidojām kopīgo 

ziedu kompozīciju „Zili stikli, zaļi ledi”. 

10. un 11.septembrī mūsu skolas priekšā veidojām košas, 

saulainas, daudzkrāsainas ziedu kompozīcijas. Par kopējo 

nosaukumu izvēlējāmies Raiņa dzejas rindas no lugas „Zelta 

zirgs”: 

 „Zili stikli, zaļi ledi, 

Vidū balti sniega svārki, 

Zili stikli, zaļi ledi, 

Vidū bāli mēness vaigi, 

Zili stikli, zaļi ledi, 

Vidū gari saules mati.” 

5-6 gadīgie bērni veidoja bizbizmārītes, 1.klase - saulīti, 

2.klase – ceļu, 3.klase – ciparus, 4.klase – kamolus, 5.klase – 

zvaigzni, 6.klase – ceļu, 7.klase – kroni, 8., 9., 10., 11., 12.klase 

veidoja ledus kalnu. 

Visiem patika nofotografēties pie kopīgi veidotās 

kompozīcijas. 

 
 

10. septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika 

skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, uz 

kurieni devās 7.klases skolniece Evelīna Jumīte un 

4.klases skolnieks Raitis Daudzvārds kopā ar 

skolotāju Daigu Ģeidāni. Viņi ieguva atzinības par 

savu sniegumu. Evelīna uzstājās ar Aspazijas dzejoli 

„Nebēdne meitene” un fragmentu no Saulcerītes 

Vieses grāmatas „Pasaules dziesma”, bet Raitis 

skaitīja Aspazijas dzejoli „Nedrošais tiltiņš” un 

Raiņa dzejoli „Baltie ziediņi”. 

12.septembrī Zasas kultūras namā tika rīkots 

muzikāli poētisks koncertuzvedums “Dagdas skiču 

burtnīcas”, kurā izskanēja astoņu Latvijas jauno 

komponistu mūzikā interpretēti Raiņa dzejas 

lasījumi. Dzejoļus dziedāja Ieva Parša un Krišjānis 

Norvelis, klavieres spēlēja Aldis Liepiņš, altu – 

Pēteris Trasuns un trompeti – Jānis Porietis. 

Klausītājus patīkami pārsteidza dziedātāju 

spilgtais, skanīgais izpildījums. Mākslinieku 

sniegums ļāva iepazīt Raini kā daudzpusīgu 

personību. Rainim ir tuvi gadalaiki,  mīlestība pret 

dzimteni, Dagdas tēlā iemājo Raiņa personība. Šis 

koncertuzvedums skatītājiem sniedza lielisku 

māksliniecisko baudījumu un tuvināšanos Raiņa 

daiļradei. 
.  

 

DZEJAS MĒNESĪ 
 

18.semtembrī notika dzejas dienas Tadenavā. No 

Zasas vidusskolas brauca aptuveni 20 skolēni no 5.-

12.klasei. Tadenavā dzejniece Inese Zandere mūs 

iepazīstināja ar dzejoļu grāmatu „Garā pupa 2015”, kurā 

bija iekļauti arī jauno dzejnieku dzejoļi. Pēc ievada bija 4 

darbnīcas. Pie diriģenta Inta Teterovska un kora „Balsis” 

mēs dziedājām un izvingrinājām visus muskuļus. Nākamajā 

darbnīcā pie Rūtas Briedes bija jāzīmē komikss par Raini. 

Citā darbnīcā dzejnieki stāstīja par Raini un par dzeju, kā 

arī par saviem dzejoļiem, kas bija ļoti interesanti. Pēdējā 

darbnīca bija pie aktiera Romāna Bargā, kur mēs 

saģērbāmies un nofotografējāmies kopā ar Raini. Beigās 

koris „Balsis” mums sniedza mazu koncertiņu, kurš mums 

visiem ļoti patika, jo arī mēs piedalījāmies un varējām 

izkustēties. Pēdējo dziesmu „Saule, Pērkons, Daugava” mēs 

izpildījām kopā ar kori. Tā bija ļoti jauki un interesanti 

pavadīta diena Tadenavā! 

Dzejas mēnesī mums izdevās pagodināt dzejnieku 

Raini viņa jubilejas gadā, kā arī sevi bagātināt garīgi. 
Lita Kokina, Viktorija Bankova, Inese Korņejeva 

 

6. 

 

Lietuvā 
21. septembrī  -  atzīmējot Baltu vienības dienu - 4.-

6.klases un 7.-8.klases tautas deju kolektīvi brauca uz Juozo 

Tūbelio proģimnāziju, tā ir skola Lietuvā. 

No rīta, kad aizbraucām un iegājām viņu skolā, mazāko 

klašu kolektīvs bija sagatavojis nelielu priekšnesumu. Bija 

interesanti gan skatīties, gan klausīties. 

Tad ar autobusu mūs aizveda uz parku, tas bija liels un 

skaists, visapkārt bija koka skulptūras un neliela mājiņa, 

kuras nosaukums bija „Bibliotēka”. Tur bija saliktas dažādas 

grāmatas, kuras varēja lasīt tepat, jo apkārt bija salikti koka 

soliņi. 

Tad mēs braucām uz muižu. Mēs tur skatījāmies dažādu 

skolu kompozīcijas. Visas bija skaistas un izgatavotas no 

dažādiem materiāliem. 

Tad mūs sadalīja divās grupās. Viena grupa taisīja senāko 

Baltijā atrasto rotu, otra grupa gāja skatīties senas būdiņas, 

mājiņas, kā mala miltus un par visu, kas bijis senāk. 

Pretī muižai bija dīķis, un tur peldēja Lits un Lats, tie bija 

melnie gulbji. Viņi bija atvesti no Latvijas un tagad mitinās 

Lietuvā. 

Kad atgriezāmies, mums tur deva pusdienas - lietuviešu 

tradicionālo ēdienu cepelīnus. 

Pēc pusdienām bija koncerts. Mēs tur dejojām un 

dziedājām. Lietuvieši arī dziedāja un dejoja. Pēc koncerta 

viņi mums izrādīja savu skolu. Tā bija skaista, lielas klases 

un daudz skolēnu! 

Pēc tam braucām mājās. Man un daudziem citiem šī diena 

patika, jo bija piedzīvots un apskatīts ļoti daudz! 
Baiba Briede, 6.klase 
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 7. 

Koncerts „Līdz varavīksnei tikt” 
 

Mārtiņdiena 
 

Šī gada 16.novembrī skolā notika Mārtiņdienas gadatirdziņš, 

kuru organizēja 9.klase un audzinātāja Sarmīte Upeniece. 

9.klases skolēni bija iejutušies latviešu motoloģiskajos tēlos, kas 

ļoti labi izdevās. Lielā sieva – Rauls, Niks, Mazais vīrs – Laura, 

Vedējmāte – Liene, Nāve – Samanta, Skelets – Dagnija, 

Zvejnieks – Kārlis, Spoks – Raivis, Zirgs – Ginters, Lapsa – 

Daira, Čigāniete – Megija, Ezis – Raimonds, Gailis un Vistiņa – 

Ansis, Agija, Vilks – Jānis. 

Maskas bija ļoti labas. Skatītājiem bija iespēja piedalīties 

atrakcijās. Lielā sieva un Mazais vīrs meklēja sev jaunus 

dzīvesbiedrus. Lai kļūtu par Mazā vīra sievu, vajadzēja no 

skolas savākt 5 blondas meitenes un katrai uzdeva jautājumu. 

Kura meitene atbildēja nepareizi, tā palika spēlē, bet, kura 

atbildēja pareizi, izgāja no spēles. Tā nu ir sanācis, ka par Mazā 

vīra sievu kļuva Marta Grandāne ( 2.kl.). 

Lai kļūtu par Lielās sievas vīru, vajadzēja no skolas izvēlēties 

5 spēcīgākos puišus, un viņiem bija jāizpilda viens sporta 

vingrojums – izstieptās rokās turēt grāmatu maisiņus. Kurš 

izturēja ilgāk, tas kļuva par vīru Lielajai sievai, un tas bija Alvis 

Kazanausks ( 10.kl.). 

Pēc 9.kl.uzstāšanās varēja baudīt jauko gadatirdziņu un 

10.klases kafejnīcu, kas bija 1.stāvā, bet, kurš jau bija ātrāk 

sapircis tirdziņa labumus, varēja iet rotaļās un piedalīties 

atrakcijās ar 9.klases mitoloģiskajiem tēliem, un tur nopelnīja arī 

kādu labu balviņu. 

Man liekas – diena bija izdevusies! 
Laura Korņejeva, 9.klase 

 

 

 

Šī gada 22.oktobrī notika koncerts, atceroties Dziesmu un deju 

svētkus, kas notika vasarā. 

Koncertā dejoja 4 deju kolektīvi-1.-3., 4.-6.,7-8.,9-10.klašu. 

Mēs kopumā nodejojām labi, tā bija viena  liela deja. Un pēc 

tam katram kolektīvam vajadzēja parādīt, ko viņi vēl darīja, 

izņemot dejošanu. Mūsu 4.-6. deju kolektīvs rādīja,  kā mēs 

dziedam dziesmu. 7.-8.skaitīja dzeju,  ko viņi paši izdomāja. 1.-

3. runāja minjonu  valodā. Pašās beigas skatījāmies visas 

Dziesmu un deju svētku bildes un video. Šis koncerts bija 

izdevies un interesants. 

Baiba,  Līga, Aiga 

 

Pie Elīnas, Līvas un Sanijas varēja nopirkt ļoti garšīgas vafeles 

un biezpiena mājiņas 

 

 

 

 

9.klase maskās 

 

 

 

Skolotāju diena 
 Šī gada 2.oktobrī skolā ieradās nākotnes bērni, lai pārbaudītu 

skolotāju zināšanas un prasmes. Tā kā pārbaudei vajadzēja notikt 

stundu laikā, nākotnes bērni palūdza 12., 11. un dažus no 

10.klases aizstāt skolotājus uz 2 stundām.  

5.-6. gadīgos skoloja Zita Zaičenkova un Monika Rudzāte 

(10.kl). 1.klasi - Signe Rusiņa (10.kl.). 2.klasi - Eva Strika 

(12.kl.). 3.klasi Monta Gulbe (11.kl.). 4.klasi  - Airisa Ģeidāne 

(10.kl.). Latviešu valodu mācīja Kadrija Minkeviča (12.kl), 

matemātiku - Kristīne Semjonova (12.kl.), bioloģiju - Laura 

Briede (12.kl.), fiziku - Ģirts Rancāns (11.kl.), ģeogrāfiju un 

vēsturi - Mārtiņš Vēveris (11.kl.), sportu – Sandis Gremze 

(11.kl.), direktora ādā iejutās un kārtību uzturēja Aldis Korņejevs 

(12.kl), toties skolotājus pārbaudīja Evija Korņejeva (12.kl.) un 

Jurita Groma (11.kl.).  

Jaunie skolotāji bija apmierināti ar stundām, jo lielākā daļa 

skolēnu bija atsaucīgi un aktīvi piedalījās jauno skolotāju 

uzdotajos pārbaudījumos. Protams, bija arī nemiera cēlāji, bet viņi 

netraucēja stundas darbus. Runājot par skolotāju pārbaudījumiem, 

Evija saka, ka bija skolotāji, kuri bija ļoti aktīvi un kuri cītīgi 

koncentrējās erudītam. Bija arī jautājumi, kuri izraisīja diskusijas, 

piemēram, kādu ātrumu lidojot spēj sasniegt gulbis. Skolotājiem 

patika arī otrs konkurss – skatoties video kadrus, jāuzmin filma, 

dziesma vai jāpazīst kāda slavenība. 

Skolotāju dienas izskaņā skanēja pateicības vārdi un novēlējumi 

skolotājiem. Tika sniegti arī ziedi un dziedātas dziesmas.  

Kopumā skolotāju diena bija izdevusies. Novēlam visiem 

skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem panākumiem pilnu 

mācību gadu, izturību un labu veselību!                   12.klase 
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25.septembrī bija sporta diena jeb Olimpiskā diena. Tur 

piedalījās visa skola un sagatavošanas klasītes. Šī gada temats 

bija basketbols. Bija vingrošana, pēc tam - basketbols. Vajadzēja 

mest bumbu grozā. Pēc visām iekštelpas aktivitātēm varēja iet 

skatīties, kā 9. un 8.klase spēlēja futbolu. Beigās mēs 

nofotografējāmies pie pašu veidotās ziedu bumbas. 

Pēc sporta dienas gājām pārgājienā. Visi devās tālu. Kad 

atnāca, visi bija piekusuši. Pēc nelielas atpūtas gāja kurināt 

ugunskuru. Tur cepa desiņas, kartupeļus un vārīja zupas. Kad 

viss bija pagatavots, šķīvi ēdiena aiznesa žūrijai, lai izlemj, kuras 

klases ēdiens ir visgardākais. Pēc visa bija dažādi konkursi, kā 

rudens modes skate, skolotāju pārģērbšana. Tālāk bija pats 

šaušalīgākais - Spoku trase, kurā klases sacentās, kuri būs 

pirmie. Un visjautrākais bija tas, ka spoki bija mūsu pašu 

skolotāji,  kuri biedēja un deva simboliskas pēdiņas. Komandai 

vajadzēja savākt 10 pēdas. Pēc visas šīs skriešanas sporta zālē 

bija diskotēka un arī konkursi. Vienā konkursā mēs, atdarinot 

doto nosaukumu, centāmies uzminēt, kas tas ir. Otrais konkurss 

bija par augiem, bija jāuzmin koku lapas un augi. Diskotēkas 

laikā daudzi jau bija noguruši un gribēja iet gulēt. Daudzi aizgāja 

un daudzi vēl palika. No rīta, kad visi bija izgulējušies, sakopa 

savas telpas un  brauca mājās. 

Es vēlētos kaut šis pārgājiens būtu nedēļu garš un varētu 

darīt daudz un dažādu lietu.  Aiga Zvaniņa, 6.klase 

12.klase: - No visiem rudens pārgājiena konkursiem mums 

vislabāk patika „Nakts orientēšanās”. Šajā pārbaudījumā varēja 

sajust klases saliedētību un uzticēšanos. Kad kādam sāpēja kāja, 

pārējie palīdzēja tikt uz priekšu un atbalstīja. Šogad bija 

interesants jauninājums – spoki! Pat mūsu Kristīne bija 

pārvērtusies par spoku. Bija tādi spoki, kuri bija  ļoti labi 

iejutušies tēlā un spēja nobiedēt. Klupdami, krizdami meklējām 

pavedienus, smējāmies un aizmirsām par lielo nogurumu, kurš 

bija pirms orientēšanās. Mums nebija galvenā uzvara, bet gan 

prieks kopā būt. Apzinājāmies, ka kopā jāpavada vairs tikai šis 

gads, tāpēc centāmies izpriecāties un nedomāt par sacensību. Tā 

nu noskrējām 2. un bijām ļoti apmierināti!  

 

Olimpiskā diena un  rudens 
pārgājiens 

10.klases Iesvētības 
Šajā mācību gadā, uzklausot Montas ideju, izlēmām 10.klases 

iesvētību pasākumu organizēt visas nedēļas garumā: no 12. līdz 

16.oktobrim. Katrai dienai paredzējām „iesvētāmajiem” konkrētu 

tēlu, kuru vajadzēja saglabāt visas mācību dienas garumā, un dienas 

beigās kādu interesantu uzdevumu.  
Pirmdien 10.klases skolēniem bija „jāmaina dzimums”, t.i., 

meitenēm jātop par zēniem un otrādi. Meiteņu vīrišķīgos tēlus 

papildināja ūsas, savukārt zēni lieliski izskatījās kleitās/svārkos un 

atbilstošos aksesuāros. Kā atraktīvākos „dzimumu maiņas” tēlus 

atzinām Moniku un Didzi. Pēc stundām desmitos gaidīja pirmais 

nopietnais – sportiskais – uzdevums skolas sporta laukumā: sadalīti 2 

komandās un sasaistītām rokām un kājām, viņi mēģināja pārvietoties 

pa sporta laukumu un spēlēt futbolu, bumbas vietā izmantojot 

kāpostgalvu. Bija jautri (vismaz skatītājiem) un, protams, uzvarēja 

draudzība!    
Otrdienas uzdevums: iejusties Akmens laikmeta pārstāvju tēlos, kā 

aksesuāru mācību piederumu pārnēsāšanai izmantojot spaini. 

Desmitie bija īpaši centušies: zvērādas, rotaslietas un meiteņu frizūras 

pārspēja pat mūsu spilgtākos priekšstatus par to, kā viņi varētu 

izskatīties! Mūsuprāt, vislabāk tas izdevās Zitai un Ērikam. Otrdien, 

pusdienu starpbrīdī, desmitos gaidīja arī īpašais muzikālais 

uzdevums: pusdienās uz ēdnīcu vajadzēja iet dziedot dziesmas, kam ir 

kāda saistība ar ēšanu. Starp citu, pusdienu starpbrīži bija arī iespēja 

mūsu desmitos apbrīnot bērnudārza bērniem un visiem pārējiem, kas 

iegriežas pagastmājā. Diemžēl daži desmitie izlēma no šī uzdevuma 

izvairīties, no skolas izkļūstot pa logu!  
Trešdien skolā valdīja ielu stils: desmitie bija kļuvuši par gotiem, 

pankiem un metālistiem, melnos toņus apģērbā, spilgtos matus un 

metāliskos aksesuārus papildinot ar melniem atkritumu maisiņiem 

mācību piederumu pārnēsāšanai. Spilgtākie trešdienas tēli bija Signe 

un Alvis. Pēcpusdienā – mākslinieciskais uzdevums skolas vestibilā: 

tur tapa skolas karogs – vienīgi krāsas uz papīra drīkstēja uzklāt tikai 

ar saviem deguniem! Karogā desmitie attēloja gan savus uzskatus par 

mūsu skolas svarīgākajām vērtībām, gan atstāja piemiņu paši par sevi 

un savu klasi.  
Ceturtdien skolā atkal vēdīja vēstures elpa: desmitie bija iejutušies 

seno grieķu un romiešu tēlos. Šo uzdevumu viņi bija uztvēruši ļoti 

nopietni: bija padomāts ne vien par laikmetam atbilstošiem tērpiem, 

bet arī matu sakārtojumu un aksesuāriem, starp kuriem varbūt mazliet 

dīvaini izskatījās mūsu ierosinātās spilvendrānas mācību piederumu 

pārnēsāšanai. Lieliski šo uzdevumu izpildīja Teiksma, Airisa un arī 

skolotāja Laima, kura katru dienu centās visos uzdevumos būt kopā ar 

saviem audzēkņiem! Savukārt ceturtdienas uzdevums – sportiskais 

uzdevums skolas sporta zālē – desmitos mazliet satrieca, jo tas bija ar 

„rozīnīti”: metot šautriņas dalībniekiem bija jānosaka, kādu ēdamu 

vai dzeramu lietu viņiem „laimēsies” nobaudīt. Neapšaubāmi, ka 

viņiem garšoja auzu pārslu biezputra ar sojas mērci, suņu barība, 

sīpoli, ķiploki, jēlas olas un speķis! Izrādījās, ka arī starp līdzjutējiem 

no citām klasēm ir drosmīgie, kuri vēlējās izpildīt tādu pašu 

uzdevumu.  
Piektdienu bijām ieplānojuši jautru un priecīgu, tāpēc arī 

pārvērtības notika hipiju stilā: desmitie izskatījās koši, puķaini un 

krāsaini, kas vislabāk bija izdevies Sanitai un Valdim. Jautrā stilā 

savu „sodu” saņēma tie desmitie, kas nebija piedalījušies kādā no 

nedēļas uzdevumiem: zēniem vajadzēja apnest meitenes ap skolu uz 

rokām. Tikpat jautru bijām domājuši arī iesvētību galveno notikumu 

pēc stundām – vidusskolēnu zvēresta nodošanu pie skolas ar „nelielu” 

slapināšanu un nosmērēšanu. Tomēr, šķiet, bijām pārlieku aizrāvušies 

ar ūdeni, miltiem un kečupu – katrā ziņā skolas sporta zāles dušas 

nespēja „glābt” situāciju un laikam arī desmito vecāki nebija sajūsmā. 

Taču, neskatoties uz visu, zvērests tika nodots, un tagad Zasas 

vidusskolēnu pulkam ir pievienojušies vienpadsmit atsaucīgi un 

aizrautīgi jaunieši, kas noteikti lepojas ar savu skolu un turpinās nest 

tās labo vārdu tālāk!  
Organizētais iesvētību pasākums mums ļāva saprast, ka vislabāk 

viss izdodas tad, ja to veic saliedēti – visi kopā: gan organizējot, gan 

arī izpildot uzdevumus, tāpēc skolotāji varēja priecāties, ka tajā 

nedēļā skolā bija gan visi desmitie, gan vienpadsmitie. Brīnišķīga bija 

ideja organizēt pasākumu visas nedēļas garumā un iekļaut pasākuma 

norisē praktisku pierādījumu tam, ka protam pielietot skolā iegūtās 

zināšanas un prasmes, un vēl lieliskāk bija tas, ka desmitās klases 

audzinātāja visos uzdevumos bija kopā ar savējiem! Lai tagadējiem 

desmitajiem izdodas vēl labāks iesvētību pasākums nākamajā gadā, 

kad, cerams, mūsu skolā būs jauna un tikpat aizrautīga 10.klase!                                                   
11.klase 

 
 
 

8. 

Šī rudens pārgājiena noslēpumainais 

pārsteigums – spoki... 

 
Pārgājiena Modes skate 
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Šī gada 17.septembrī Zasas vidusskolas skolēni piedalījās 

Sēlijas novadu skolēnu sporta svētkos Ilūkstē.  

Veiklības stafetē izcīnīja 2.vietu. Komandā piedalījās 

Raitis Daudzvārds, Egīls Austrums, Alens Niks 

Ļapustins, Sanija Geižāne, Katrīna Ģeidāne un Elīna 

Girone. 

 
 

 

9. 

Ceturtdiena. 

Desmitie 

iejutušies seno 

grieķu un 

romiešu tēlos. 

Kā katru dienu, 

kopā ar saviem 

audzēkņiem ir 

skolotāja Laima. 

Vēstures 

skolotāja 

Sarmīte ir 

sajūsmā par 

vēstures 

iedzīvināšanu 

tērpos un tēlos. 

 

Sporta ziņas 

 

Vēl septembrī mūsu skolēni 

piedalījās arī starpnovadu 

Rudens krosā Jēkabpilī, kur 

2.vietu izcīnīja Raivo 

Aleksejevs (8.kl.). 

Oktobrī Futbola sacensībās 

1999.g. dzimušiem un 

jaunākiem komandā spēlēja 

Dagnis Mucenieks (9.kl.), 

Kārlis Spēks (9.kl.), Raimonds 

Rancāns (9.kl.), Rauls Babāns 

(9.kl.), Niks Butāns (9.kl.), 

Vadims Kuzmenko (8.kl.), 

Raivo Aleksejevs (8.kl.), Ēriks 

Aizupietis (8.kl.) un Haralds 

Berkanis ( 8.kl.), kuri izcīnīja 

3.vietu. 
 

 Decembrī mūsu skolas puiši piedalījās basketbola 

sacensībās, kurās izcīnīja 3.vietu. Komandā spēlēja Raivo 

Aleksejevs (8.kl.), Vadims Kuzmenko (8.kl.), Dagnis 

Mucenieks (9.kl.), Raimonds Rancāns (9.kl.), Ginters 

Zavadskis (9.kl.), Ilgvars Verbickis (7.kl.) un Raivis 

Vasiļivs (7.kl.). 
Iveta Korņejeva, 8.klase 

 

 
 Meitenes tapušas par zēniem, zēni – par meitenēm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ielu stils: desmitie kļuvuši par gotiem, 

pankiem un metālistiem - melnie toņi apģērbā 

 

 

Desmitie  kļuvuši par gotiem, pankiem un 

metālistiem 



 

 

 

 

 

 

 

Zasas vidusskolas avīze 2015. gada septembris - decembris 

 
No saules, no laimes, no prieka 

Kaut mazu daļiņu, bet katru dieniņu!!! 

10 gadu jubilejā sveicam 

Niku Balodi, Raiti Daudzvārdu, Pēteri Markovski, Uvi 

Aleksejevu, Leonu Nikolajevu,  Raivo Saviču! 
...................................................................... 

Lai Tev vienmēr jautra oma, 
Priecīgs prāts un gudra doma, 
Lai Tev vienmēr pietiek spara 

Darīt to, kas jāpadara! 
15 gadu jubilejā sveicam 

Niku Butānu, Ēriku Aizupieti, Vadimu Kuzmenko, 

Raimondu Rancānu, Raivi Leitieti! 

..................................................................... 
Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 

Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst! 

18 gadu jubilejā sveicam 

Kadriju Minkeviču, Eviju Korņejevu! 

  10. 

Bērnu un jauniešu žūrija 2015 

Arī šogad mūsu skolas bibliotēkas 40 lasītāji piedalās 

Bērnu un jauniešu žūrijā 2015.  

        
Šobrīd vismīļākās grāmatas no Bērnu un jauniešu žūrijas 

ir: R.Dž.Palasio „Brīnums”, D.Sabitovas „Cirks lādītē”, 

ko iesaka līdere grāmatu lasīšanā, 5.klases skolniece Lita 

Kokina. Viņa ir izlasījusi pavisam 15 Bērnu žūrijas 

grāmatas. Arī Viktorija Bankova ir līdere šajā lasīšanā – 

izlasītas 14 grāmatas.  K.Olsones grāmatu „Stikla bērni” 

iesaka izlasīt Inese un Iveta Korņejevas. 

Kas interesants šajās un citās grāmatās, nāc uz bibliotēku 

un uzzini! 

Čaklākos lasītājus gaida novērtējums pavasarī – 

Bibliotēku nedēļā. 

Lai arī Tev grāmata ir labs draugs, ar kuru kopā var tik 

daudz ko izjust, uzzināt, atklāt, saprast... 
Skolas bibliotekāre Ģertrūde Avotiņa 

 

 
 

„Baltā Ceļa” redkolēģija: 

Redaktore: Inese Korņejeva (8.kl.) 

Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija, Inese 

Korņejeva 
Avīzes veidotāji: Dagnija Avotiņa (9.kl.), Viktorija 

Bankova ( 5.kl.), Baiba Briede ( 6.kl.), Airisa 

Ģeidāne (10.kl.), Evelīna Jumīte ( 7.kl.), Lita 

Kokina ( 5.kl.),  Evija Korņejeva (12.kl.), Iveta 

Korņejeva (8.kl.), Laura Korņejeva (9.kl.), Kadrija 

Minkeviča (12.kl.), Kitija Paula Minkeviča (7.kl.), 

Līga Tumša ( 6.kl.), Aiga Zvaniņa ( 6.kl.). 

Konsultante: skolotāja Ģertrūde Avotiņa  

Avīzes iegādāšanās par ziedojumiem 

Mūsu avīzi var lasīt mūsu skolas mājas lapā 

http://zasasvidusskola.wix.com/zasa  un Jēkabpils 

novada mājas lapā 

Piedalījāmies labdarības akcijā "Sasildi sirsniņu!" 

Vācām dāvaniņas sociālās aprūpes nama " Mežvijas" 
(Leimaņu pagasts) iemītniekiem, kā arī 15.decembrī 
sniedzām koncertu, iepriecinot šos cilvēkus. 

 

Uz tikšanos Ziemassvētku pasākumā Zasas kultūras namā 

18.decembrī plkst.14.00! 

 

Jautras, interesantas ziemas brīvdienas! Lai katram ir savs 

Ziemassvētku brīnums! Un Jaunais gads lai nāk ar cerību 

piepildīšanos, veselību, sirsnību, sapratni un mīlestību! 

 

 

Ziemassvētki – mīļuma, pārsteigumu, 

prieka laiks... 

Viena no skolotāju zeķītēm, kura ik 

dienas piepildījās ar mīļiem 

pārsteigumiem 

http://zasasvidusskola.wix.com/zasa

