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Šajā numurā: 
*Aktuālākie notikumi 

*Māmiņdiena 
*Pēdējais zvans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEICAM 9.UN 12.KLASI, 
IZSKANOT SKOLAS ZVANAM! 

 
 

 

Cik gan interesanti esam iekārtoti un 
kādām tik mācībām savā dzīves ceļā mums 
cauri  nav jāiziet. 

Rāpot, sēdēt uz podiņa, ēst ar karotīti, 
apgūt pirmos vārdus, palekties un nesāpīgi 
krist, aizstāvēt sevi, draudzēties. 

Pabeigt sagatavošanas klasi un tā katru 
gadu pa pakāpienam uz augšu. Citi šogad 
beigs pamatskolu, citi  vidusskolu. Katrs 
iegūstot savu dzīves pieredzi un atziņas.   

Taču svarīgākais ir, nezaudējot ticību, 
iet, darīt, mācīties un mainīt to, kas mūs 
pašus neapmierina. Pārvarot bailes, jo tās 
ir attīstības bremzētājas.  Bailes atvērt 
kādas jaunas durvis vai pateicībā aizvērt 
esošās,  palikt tepat vai uzsākt kaut ko 
jaunu, atstāt visu, kā ir,  vai pārmainīt 
esošo. Nebaidīties mēģināt un zaudēt, bet 
varbūt arī iegūt.  

Ne vienmēr darbojas – pats savas laimes 
kalējs, savas rītdienas noteicējs. Lai 
neiekristu lepnības lamatās, pastāvīgi sev 
jāatgādina, ka mūsu katra dzīvē ir kāds 
neizskaidrojams augstākais spēks, kurš 
mūs vada, atbalsta un virza. Ir 
nepieciešams atcerēties, ka kļūdu šajā 
pasaulē nav, ir tikai mācības.  

Saņemot kādu balvu, iepazīstot veiksmi, 
nevajadzētu nopelnus piedēvēt sev, bet 
dalīt tos ar Pasauli, pasakot “paldies” visiem 
saviem skolotājiem, kuri devuši  gudrību un 
zināšanas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un skolotāji ne vienmēr ir tikai skolā, tie ir gan vecāki, 
draugi,  kaimiņi, sveši cilvēki, pat dzīvnieki. 

Mēs visi savā starpā esam ļoti saistīti. Viena cilvēka prieks 
var citus ielīksmot, aizrautība- likt sekot līdzi, darboties 
komandā, veikt nozīmīgas lietas. Mēs neesam vieni. Mums ir 
šis laiks, vieta un cilvēki, un dzīves uzdevums. Mums ir droša 
aizmugure, stiprs plecs, sapratnes un ticības pilns skatiens. 
Mums jādzīvo šodien un jāveido rītdiena. 

9.,12. klašu skolēniem lai ir veiksme eksāmenos, lai prieks 
par iegūto apliecību, atestātu, lai tiek izdarīta pareizā izvēle, 
kur mācīties tālāk, ko darīt?! Lai atmiņā paliek paši skaistākie 
mirkļi un  satiktie cilvēki- skolotāji un tehniskie darbinieki 
Zasas vidusskolā! 

 Direktore O.Spēka 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sveic 1.klase 

 
 
 
 
 

*Sasniegumi 
*Sporta ziņas 
*Apsveikumi, vēlējumi 
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Sveiks, 
lasītāj! 

Vai esi jau 
pamanījis, cik 
ātri ir pagājis 
mācību gads ? 
Pēdējās skolas 
dienas, un 
varēsim sākt 
baudīt vasaru. 
Jau zied un ir 
noziedējušas 
pirmās puķes, 
skaistiem 
ziediem zied 
ceriņi, lidinās 
tauriņi un daba 
ir pamodusies. 

 

 2. 

12.klases pārdomas par vidusskolas gadiem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Mācoties vidusskolas pēdējās klasēs, sāku saprast, ko 
vēlos sasniegt nākotnē, un visus šos gadus mērķtiecīgi uz 
to tiecos. Šī skola man nozīmē ļoti daudz, man vienkārši 
patīk šeit atrasties draugu, atsaucīgu skolotāju kompānijā, 
piedalīties daudzajās ārpusstundu nodarbībās. Kopumā 
skola sniedz iespējas sagatavoties manai turpmākajai 
dzīvei. 

Saku lielu paldies šai skolai un ceru, ka vidusskola 
pastāvēs vēl daudzus gadus un kļūs par vietu, kur varēs 
atbraukt ciemos un priecāties par pozitīvajām atmiņām, kas 
ar to saistījās. 

Kadrija Minkeviča 
 

Kad saulīte spīd arvien spožāk, laiks kļūst 
siltāks, viss zied, putni čivina un darāmā ir ļoti 
daudz, bet neko negribas darīt, tad zini – ir atnācis 
pavasaris. Pavasaris ir tāds vieglprātīgs un 
bezbēdīgs gadalaiks. Reizē  ar pavasari atnāk arī 
mācību gada beigas skolā. Kāds, kas visu gadu 
cītīgi strādājis, to sagaida mierīgi un ar prieku, bet 
tam, kas gada laikā ir paslinkojis, tam gan pavasaris 
ir satraucošs. Un pavīd doma - nē, nākamajā gadā 
visu izdarīšu ļoti laicīgi. 

Lai nu kā - gads ir atkal paskrējis. Ar labiem 
darbiem, ar nedarbiem, ar sasniegumiem un 
vilšanos. Esam atkal skaisti dejojuši, sportojuši, 
dziedājuši, rīkojuši un vadījuši dažādus pasākumus. 
Esam par vienu gadu un dažiem centimetriem 
izauguši un daudz iemācījušies. 

Gribu teikt paldies par darbu skolēnu 
pašpārvaldei, klašu audzinātājiem, skolotājiem un 
visiem jums. Tikai kopā mēs varējām paveikt visus 
labos darbus. 

Lai jums jauka, silta, idejām pilna vasara! Lai 9. 
un 12.klasei izskan visskaistākais izlaiduma valsis 
un piepildās visi viņu nodomi! 

Lai mēs, atpūtušies, priecīgi un idejām bagāti, 
atgrieztos 1.septembrī! 

Lai jums jauka vasariņa!  Esi drošs un uzticies 
dzīves dabiskajai plūsmai! Esi pasaulē savā īstajā 
vietā, un tevī būs mierīga pārliecība, ka visu, kas tev 
vajadzīgs, tu saņemsi īstajā vietā un laikā. 

Skolotāja Inese Kalniškāne 
 

          Redaktora sleja   
  

 
 
Šajā numurā varēsiet uzzināt 
par dažādiem pasākumiem, 
piemēram, atskaites koncertu , 

 
 
 

    Nekad nebūtu domājusi, ka ir tik grūti atvadīties no tik 
pierastas vides, man šobrīd tā ir skola, kurā pavadīts 
ievērojams gadu skaits. Tajā viss šķiet tuvs, ka 
negribētos to atstāt- katra klase, gaitenis, valdošā 
atmosfēra, pieredzes bagāti skolotāji, zinātkāri skolēni, 
dažādi šeit notikušie pasākumi. Atmiņas par to es 
paņemšu tikai sev, man tās no visas sirds ir nozīmīgas. 

Kāpēc ieguvumus no šī laika sāku novērtēt tikai 
tagad?...ja tas būtu noticis agrāk… Ar nožēlu saprotu, ka 
būtu bijis citādāk, varbūt pat daudz labāk… 

Neatkārtojami liels paldies visiem skolotājiem, īpaši 
audzinātājai Maijai Lapiņai un pārējiem, kas veidoja 
neatņemamu daļu no skolas dzīves. Paldies visiem, kas 
bija ar mani šos gadus!                             

 Laura Briede 
Mācoties Zasas vidusskolā, es uzzināju to, ka šajā 

skolā var piedalīties daudzās aktivitātēs, piemēram, 
sporta, deju, mūzikas, teātra pulciņos un ,protams, 
piedalīties olimpiādēs un sacensībās. 

Varu teikt lielu paldies visiem skolotājiem, kas darīja 
visu, lai skolēns būtu kārtīgi izskolots un lai visi 
mājasdarbi būtu izpildīti. 

Mācoties šajā skolā, manas sajūtas bija pozitīvas, 
tāpēc novēlu visiem mācīties, darīt un tad viss sanāks. 

Aldis Korņejevs  
 

 

mūsdienu deju skati un sporta aktualitātēm. 
Protams, mēs sveicam 9.un 12.klasi Pēdējā 

zvanā un vēlam viņiem veiksmi eksāmenos un 
turpmākajās gaitās, lai gan ceram, ka 9.klase paliks 
vidusskolā. 

Lasiet avīzīti, un lai jums jauka un saulaina 
vasara!                              

 Inese Korņejeva, 8.klase  
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Visus šos trīs vidusskolas gadus es redzēju, 
cik daudz tiek dotas iespējas, lai katrs pilnveidotu 
sevi. Es gāju tur, kur jutu, ka man ir jāiet, un es 
lepojos ar sevi, jo to, ko varēju – izdarīju! Šīs 
iespējas deva skolotāji, un no katra skolotāja es 
paņēmu ne tikai zināšanas, kas bija dotas mācību 
stundās, bet arī to vērtību, kas noderēs dzīvē. 

Mūsu audzinātāja -gudra un stipra skolotāja, 
kas neatstāj vienaldzībā nevienu no mums.  

Vidusskolā man vienmēr patika talkas, kad tā 
enerģiski cilājot grābekļus, veidojot lapu kaudzes, 
atkritumus savācot, tiek sakopta skolas teritorija. 

Izejot caur šiem trim vidusskolas gadiem, 
sapratu, ka šobrīd esmu pilna ar enerģiju, ar 
gudrību, pilna ar pozitīvām emocijām un esmu 
iemācījusies nepadoties pie pirmā kritiena, esmu 
iemācījusies nostādīt mērķi un soli pa solim 
doties tam pretī, esmu sapratusi, kas es vēlos 
būt-tāpēc esmu gatava doties tālāk…  

Evija Korņejeva 
 

 
 

 

 3. 

SVEICAM DIVPADSMITOS!!! 
 

 
 

Lēciens pretī dzīvei! Mans lielākais lepnums ir par ZPD, ar kuru tiku līdz pat 
Rīgai un par to man jāpasakās sk. Baibai. Tieši viņa mani 
iekustināja uz šo darbu. Paldies klasesbiedriem par 
kopīgajiem brīžiem, par smiekliem un atbalstu. Man jūsu 
tiešām pietrūks! 

Novēlu jums, klasesbiedri, piepildīt savus sapņus, tikt 
izvēlētajā skolā, atcerēties pagātni ar smaidu un ar 
pārliecību iet uz priekšu. Galu galā paldies audzinātājai par 
atbalstu, izturību, aizstāvēšanu un ceru, ka neesam Jūs 
galīgi nomocījuši un sagaidiet mūs ar smaidu pēc dažiem 
gadiem vai mēnešiem!                                     Eva Strika  

Zasas vidusskolā mācos jau četrpadsmito gadu. Tas ir 
liels dzīves posms, kurš drīz noslēgsies. Ir pienācis laiks 
sākt jaunu nodaļu manā dzīvē. 

Zasas vidusskola man paliks atmiņā ar pozitīvo. Šo 
gadu laikā esmu ieguvusi draugus un iepazinusi patiesu 
draudzību. Augot es nezināju, kur iederos. Ar skolotāju 
palīdzību es atradu sevi un sapratu, kas vēlos kļūt. 

Īpaši lielu paldies vēlos teikt audzinātājai, sk. Sarmītei, 
sk. Zitai un sk. Baibai par padomu došanu, kuri man 
noderēs tālākajā dzīvē. Paldies, ka smējāties kopā ar mani 
par pašas muļķībām. Ceru, ka es ar klasesbiedriem palikšu 
jums atmiņā tikai ar labo.                     Kristīne Semjonova 
 

 
Sveic 11.klase 

Ar maniem divpadsmitajiem vidusskolas 
gadus strādāt kopā bija viegli. Viņi bija 
draudzīgi, atsaucīgi, iniciatīvas bagāti. Strīdi 
nekad nebija ilgstoši, jo tikai noskaidrojot 
viedokļus, var nonākt pie laba rezultāta. 
Katram ir arī savas ēnas puses, bet kopējam 
darbam tas netraucēja. Lielu darbu paveicām, 
kopīgi sagatavojot žetonu vakaru. Kopīgi 
esam redzējuši gan Daugavpili, gan Ventspili, 
gan Tartu.  

Novēlu katram atrast savu īsto profesiju, 
savu laimi un lai veidojas piepildīta dzīve! 

Uz tikšanos salidojumos! 
Klases audzinātāja Maija Lapiņa 

Šajos vidusskolas gados ir piedzīvots tik 
daudz. Varu droši teikt, ka nenožēloju, ka te 
paliku. It īpaši šajos 3 gados es pārkāpu sev 
un savām bailēm pāri, es pilnveidojos kā 
cilvēks un iepazinu savas stiprās un vājās 
puses. 

 

Savā klasē. Stundu vada 1.klase 
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 5. 

 
Skolas valsis 

 

DEVĪTIE VIENMĒR IR DARBĪGI  
PĒC KOCIŅU STĀDĪŠANAS PARKĀ 

 

 
Sadraudzības vakarā kopā ar draugiem  
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 4. 

Fragmenti no 8.klases apsveikuma 
„Speciālizlaidums Zasas vidusskolas 9.klasei” 

 
Daira Minkeviča – erudīta, laba noformētāja, gudra, 
draudzīga, atsaucīga. Novēlu dzīvē sasniegt tos 
mērķus, kas klusībā nosaprausti. 
Dagnija Avotiņa – ļoti draudzīga meitene, vienmēr 
pozitīva, atbildīga, spēj paveikt daudzus darbus; laba 
tautisko un moderno deju dejotāja, sirsnīga. 
Laura Korņejeva – aktīva meitene, vienmēr ar 
smaidu; brīnišķīgas balss īpašniece, soliste; 
sportiste, stilīga, ar labu humora izjūtu. 
Agija Godļevska – gaumīga, ieturēta, 
noslēpumaina; sirsnīga meitene, jauka, atvētra, 
smaidīga; novēlu saglabāt savu individualitāti un stilu 
arī turpmāk! 
Samanta Makovecka – sportiste, dziedātāja, 
dejotāja, aktrise; ļoti, ļoti jautra, droša, visu pasaka 
acīs, ar viņu nekad nav garlaicīgi; novēlu smaidīt, jo 
smaids neko nemaksā, bet dod prieku sev un citiem! 
Liene Austruma – vienmēr palīdzēs, aizstāvēs 
savus draugus, ģimeni, pastāvēs par sevi, mīļa 
meitene ar savu spārnoto teicienu „Nav godīgi!” 
Sportiska, draudzīga, izpalīdzīga, gudra un, protams, 
trakais oposumiņš!  
Megija Štālberga – simpātiska meitene ar skaistiem, 
bieziem matiem; ar augstu atbildības sajūtu veic sev 
uzticētos pienākumus; jautra un čakla meitene. 
Klases audzinātāja Sarmīte Upeniece – lieliska 
skolotāja, ar labu humora izjūtu; vienmēr jūt mums 
līdzi un cenšas palīdzēt; uz skolotāju vienmēr var 
paļauties; nekur nav tādas skolotājas – best teacher 
ever! Šos gadus mēs neaizmirsīsim nekad! 
Raimonds Rancāns – simpātisks, puisis ar 
muskuļiem; kluss, bet ar iekšējo velniņu; viens no 
puišiem, kas aizrāvies ar vingrošanu pie stieņiem. 
Viarāku sienas avīžu „Taciņa” izgatavotājs. 

 

SVEICAM 9.KLASI! 
 

Kārlis Spēks – aktieris, improvizētājs, apveltīts ar īpašu 
humora izjūtu; labs pasākumu vadītājs. Kā kaķis – 
jebkurā situācijā nokritīs uz kājām. Tiešs, vienmēr 
pateiks, ko domā. Patriotiski noskaņots jauneklis. 
Ansis Amols – ļoti labs sportists, pašaizliedzīgi veic sev 
uzticētos pienākumus, sevišķi, ja tie saistīti ar 
datortehniku; dažādu deju iestudētājs, „skolotājs” ( īpaši 
GANGNAM STYLE). Atraktīvs, ļoti izpalīdzīgs, idejām 
pārpilns. 
Dagnis Mucenieks – pieklājības un solīduma etalons; 
interesants cilvēks, spēj aizraut publiku, sasmīdināt ar 
savu otro personību Naidželu! Vienmēr pastāv par savu 
viedokli, nemaina to. 
Ginters Zavadskis – Ziemassvētku sniegpārsliņu dejā 
visskaistākā lēciena īpašnieks. Visu, ko domā, pasaka 
acīs, ir tiešs un godīgs, nav liekulīgs. Tikpat enerģijas 
pilns kā Samanta, ļoti sabiedrisks. 
Raivis Artūrs Leitietis – tehnika – tā ir viņa pasaule; 
pārgājienos un ikdienā labākais velosipēdu, mopēdu 
remontēšanā. Izpalīdzīgs, ar savu viedokli, tikai ne 
vienmēr pasaka. 
Jānis Gremze – labs aktieris un dejotājs; puisis ar labu 
galvu, matemātisko domāšanu; Janka, puisis ar īpatnēju, 
bet ļoti trāpīgu humoru. Atbildīgs, labs lielais brālis. 
Arvis Ziemelis – puisis ar savu humoru, stilu, dzīves 
uztveri. Optimists par visiem 150%. Pārzina mūzikas 
aparatūru, liek jautru, labu mūziku skolas ballītēs. 
Galvenais aģitators par mācību turpināšanu vidusskolā. 
Rauls Babāns – saimniecisks, tehnisks, patīk dažādi 
transportlīdzekļi. Jautrs, aktīvs un atraktīvs, patīk viss, 
kas ekstrēms un nedrošs. Erudīts jauneklis. Novēlu 
sasniegt iecerētās virsotnes un novērtēt savus spēkus 
tajās! 
Niks Butāns – bezgala atklāts, patiess jaunietis. Prot 
dāvināt ziedus. Datortehnikas un dažādas citas tehnikas 
pārzinātājs. Sportists, kādreiz arī dejotājs. Jautrs, 
interesants, ar labu humora izjūtu. Spēlē volejbolu, 
skrien krosu. 
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 6. 

 

 
Paši jaunākie izpildītāji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

 
Enerģiskie 1.- 2.klašu dejotāji 

Koncerts  
Šī gada 6.maijā Zasas kultūras namā notika 

koncerts māmiņām kopā ar bērniem no Lietuvas. 
Koncerta sākumā lietuviešu bērni mūs pārsteidza ar 

skaistām dziesmām un mūzikas instrumentu spēli, 
kas mums visiem ļoti patika un kas mūs visus 
priecēja. 

Turpinājumā sekoja mūsu pašu deju kolektīvu 
jautrās un skaistās gan tautiskās, gan mūsdienu 
dejas sk. Daigas un sk. Andas vadībā. 
 

 

māmiņām 
Vēlāk visi sveica 12.un 9.klasi ar skolas beigām un 

novēlēja veiksmi eksāmenos. 
Visi ar ļoti pozitīvām emocijām pameta kultūras namu, 

kur vēlāk notika balle un spēles, kas izskatījās, ka  
lietuviešiem ļoti patika. 

Kopumā šis koncerts bija prieka un labām emocijām 
pilns. 

Inese Korņejeva, 8.klase 
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 7. 

BAGĀTA DIENA – LIETUVIEŠU CIEMIŅI UN KONCERTS 
 

                 
Lietuviešu sniegums 

 

 
Mūsu 7. un 8.klase ar ciemiņiem pēc kopīgām sportiskām aktivitātēm 

 
Mūsu skolas ansamblis 
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 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

6. klase 
Baiba Briede  
Dana Pabērza  
Līga Tumša  
Aiga Zvaniņa  

7. klase 
Ilgvars Verbickis  
Kitija Paula Minkeviča  

8. klase 
Diāna Dadeika  
Kristaps Damenavskis  
Inese Korņejeva  
Iveta Korņejeva  
Linda Līce  
Elvīra Rudzāte  

9. klase 
Liene Austruma  
Dagnija Avotiņa  
Samanta Makovecka  
Daira Minkeviča  
Kārlis Spēks  

10. klase 
Monika Rudzāte  
Zita Zaičenkova  
Sanita Tumša  

11. klase 
Monta Gulbe  

12. klase 
Laura Briede  
Evija korņejeva  
Kristīne Semjonova  
Eva Strika  

 

SASNIEGUMI 
SKOLAS LABĀKĀ LIECĪBA 

Vidējā atzīme 7 balles un vairāk 
 

1.klase 
Endija Aleksejeva 
Daniels Austrums 
Mārcis Gabranovs 
Guntars Gremze 
Raivo Mikušāns 
Sindija Minalto 

2. klase 
Mārcis Gaštols 
Markuss Brutāns  
Aiva Kokina  

3. klase 
Uvis Aleksejevs  
Arturs Gatis Avotiņš  
Ginters Godļevskis  
Egija Martinova 
Līva Nagle  
Leons Nikolajevs  

4. klase 
Sanija Geižāne  
Megija Pabērza  
Raitis Daudzvārds  
Niks Daniels 
Balodis  
Jānis Rancāns  

5. klase 
Marta Demkova 
Katrīna Ģeidāne  
Lita Kokina 
Ilgona Pudža 
Sanda Rugaine 
Santa Rugaine  
 

Konkursi, skates 
2015./2016. m.g. 

 
 Kolektīvi Vid. p-

tu 
skaits 

Iegūtie 
punkti 

Sasniegumi    

 Vokālās mūzikas 
konkurss „Balsis” 

 

40 37.3 II pakāpe 

 1.- 3.klašu TDK 
„Dzirnupīte” 

 

39.4 41.5 I pakāpe 

 4. – 6. klašu TDK 
„Dzirnupīte” 

 

39.4 42.5 I pakāpe 

 7. -8. klašu TDK 
„Dzirnupīte” 

 

39.4 41.7 I pakāpe 

 10. – 12. klašu 
TDK „Dzirnupīte” 

 

39.4 40.2 I pakāpe 

 Mūsdienu deju 
konkurss (Just 

do it) 
 

22.3 
Maks.p-
tu skaits 

-25 

24 I pakāpe 

 1.-4. klašu koru 
konkurss 

„Tauriņu balsis” 

maks. 
punktu 
skaits-

50 

29.3 III pakāpe 

 
 

Krista Cankale: - Šis bija pirmais gads, kad man bija 
iespēja piedaīties šāda veida konkursā, jo arī laikā, kad 
pati mācījos, šādas iespējas man nebija. Jaizteic milzīgs 
prieks par dalībniekiem, to centību un piedalīšanos. Lai kā 
arī katram gāja, tomēr ikkatrs ir uzvarētājs, jo ir piedalījies. 
Vēlu arī turpmāk veiksmīgus startus un lai viss izdodas, 
galvenais ir ticēt un tad viss izdosies! 

15.februārī Salas kultūras namā novadu skatuves runas 
konkursā trešo pakāpi ieguva: Sindija Minalto, Jānis 
Upenieks, Viktorija Bankova, Lita Kokina.  Otro pakāpi 
ieguva: Egija Martinova, Evelīna Jumīte, Laura 
Korņejeva, Evija Korņejeva, Mārcis Gabranavs. Pirmo 
pakāpi izcīnīja: Endija Aleksejeva. Paldies skolotājiem, 
kas sagatavoja skolēnus šim konkursam, - Mairitai 
Strikai, Andai Jurgevičai, Ģertrūdei Avotiņai, Zintai 
Naglei!  

Kitija Paula Minkeviča, Evelīna Jumīte, 7.klase 
 

Skatuves runas konkurss 
Skolas konkursā piedalījās: 1.klase - Endija  Aleksejeva - 

1.vieta,  Sindija  Minalto -  1, Mārcis Gabranovs  -2.vieta, 
Raivo Mikušāns - 3.vieta, Nellija Zarāne - 3.vieta. 2.-3.klase - 
Egija Martinova - 1.vieta, Jānis Upenieks  - 1.vieta, Līva Nagle  
2.vieta, Estere Saviča  3.vieta, Markuss Brutāns  3.vieta, 4.-
6.klase - Lita Kokina  1.vieta,  Raitis Daudzvārds  1.vieta,  
Baiba Briede  1.vieta,  Vikitorija Bankova  2.vieta,  Raivo 
Savičs 2.vieta, Mārcis Putns  3.vieta, Dāvis Rossinskis, Aiga 
Zvaniņa  3.vieta, 7.-9.klase - Evelīna Jumīte  1.vieta,  Laura 
Korņejeva   2.vieta, Dagnija Avotiņa  3.vieta, 10.-12.klase - 
Evija Korņejeva  1.vieta,  Sanita Tumša 2.vieta  Aldis 
Korņejevs  2.vieta, Laura Briede  2.vieta, Eva Strika 3.vieta. 

Par skolēnu uzstāšanos skatuves runas konkursā izsakās 
žūrijas pārstāves.  

Skolotāja Baiba Gabranova: - Patika tas, ka daudzi skolēni 
vēlējās un spēja runāt dzejoļus. Bija rūpīgi domājuši par dzejoļa 
izvēli. Prata piesaistīt auditorijas uzmanību gan ar dzejoļa saturu, 
gan savu izteiksmi un mīmiku. Atbalstīja citus skolēnus, gan 
uzmanīgi klausoties, gan balsojot par savu „simpātiju’’. 

Ingūna Klaucāne: - Jau vairākus gadus esmu piedalījusies 
Skatuves runas konkursā Zasas vidusskolā. Katru gadu jūtu līdzi 
bērniem, kuri piedalās šinī pasākumā, jo zinu, ka tas ir satraukts 
un atbildīgs notikums katra konkursanta dzīvē. Vienmēr priecājos 
par tiem, kuri dzejoli ir iemācījušies pilnībā no galvas, bet ar 
interesi klausos arī tajos bērnos, kuri pieturās pie grāmatas savai 
„drošībai”. Patīk to bērnu sniegums, kuri savā repertuārā meklē 
dažādību-vienu gadu dzejolis nopietns, nākamajā gadā pilns 
humora. Varu uzteikt skatītājus-mūsu skolēni ir labi klausītāji, 
tāpēc tiem, kuri uzstājās, ir atbalsts. Man ir patiess prieks par 
uzvarētājiem, kuri piedalās startējot tālāk. 
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                                                                                                                                               9. 

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos 
 

  Dalībnieki Sasniegumi 
Bioloģija Laura Briede (12. kl.) atzinība 
Vēsture Kārlis Spēks (9.kl.) 

 
Daira Minkeviča(9.kl.) 

2. vieta 
 

atzinība 
Matemātika Megija Pabērza (4.kl.) atzinība 
Soc. zinību 
konkurss 

Niks Daniels Balodis 
(4.kl.) 

1. vieta 

Angļu val. Aiga Zvaniņa    (6.kl.) atzinība 
Matemātika Baiba Briede     (6.kl.) 3. vieta 

Angļu valoda Kārlis Spēks         (9.kl.) atzinība 
Vizuālā māksla Baiba Briede        (6.kl.) atzinība 

Zemgales 
novada atklātā 
matemātikas  

olimpiāde 

Baiba Briede        (6.kl.) 
 

atzinība 

Dabaszinību 
konkurss 

Baiba Briede        (6.kl.) 
 

3.vieta 

Bioloģijas 
konkurss 

”Pazīsti savu 
organismu” 

 
Laura Briede      (12.kl.) 

 
atzinība 

Kristīgā 
mācība 

Egija Martinova    (3.kl.) 
Megija Pabērza    (4.kl.) 

2. vieta 
3. vieta 

Mājturība un 
tekstilteh- 
noloģijas 

 
Baiba Briede        (6.kl.) 

 
Kitija Paula Minkeviča 

(7.kl.) 

 
2.vieta 

 
atzinība 

 

       

 
Mūsu skolas jaunsargi  Kārlis, Vadims, Alvis, 
Signe, Samanta, Digna, Ilgvars, Deniss pirms 

došanās pārgājienā 

          Ģenerāļa kauss 
23.-29.maijam notika Latvijas Veselības 

nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros Zasā 25.maijā 
notika Ģenerāļa kauss. Tās ir sacensības, kas 
saistītas ar dažādām izdzīvošanas 
elementiem. Tajās  bija divas daļas, pirmajā 
daļā startēja septiņas komandas no skolas un 
otrajā daļā piedalījās septiņas komandas no 
Sēlijas novada (Aknīste, Ilūkste, Jēkabpils, 
Krustpils, Rite, Nereta „Kaķīši”). Dažādās 
disciplīnas tiesāja Zasas vidusskolas 
jaunsargi. 

 Šajā kausā bija dažādas šķēršļu joslas. 
Viss sākās  ar riņķa stafeti, tad bija jāskrien uz 
Gaisa pārceltuvi, kur tiesneši bija Alvis un 
Ilgvars. Kad tika izieta gaisa pārceltuve, pēc 
tam bija jāskrien uz avotiņu, kur bija vēsturiski 
jautājumi. Atbildes uz jautājumiem uzskaitīja 
Kitija. Tālāk, skrienot par parku, bija jāšauj ar 
gaiseni. Tiesāja Lāsma. Pēc šaušanas katrai 
komandai bija jāskrien līdz mīlestības bērzam, 
kur viņus gaidīja nākamais uzdevums - 
nestuves. Tiesāja Airisa. Tad bija jāskrien uz 
priekšu, kur gaidīja Samanta ar kubu, kas bija 
jānostiprina, un jāiziet šķēršļu josla. 
Cukurkalniņā gaidīja Monta ar šķēršļu joslu, 
kuras nosaukums bija „Aklās vistiņas”. 
Pārskrienot pāri Mīlestības tiltiņam, bija jāmet 
granāta. Tiesāja Digna. Pēc granātu mešanas 
bija jāskrien līdz āra trenažieriem, bija jāveic 
dažādi vingrinājumi. Tiesāja Signe. Tad bija 
jāskrien uz Zaļo klasi, kur gaidīja Kārlis ar 
dažādiem uzdevumiem par dabu.  

Sēlijas novada uzvarētāju komandas tika 
apbalvotas ar diplomiem un medaļām.  
Kopumā tika labi pavadīts laiks. 

Airisa Ģeidāne, 10.klase 

 
        Mūsdienu deju skate  

Šī gada 13.aprīlī meitenes no 7.,8. un 9.klases devās uz 
mūsdienu deju skati Daugavpilī, jo bija ieguvušas 1.pakāpes 
skatē Biržos. 

Mūsdienu deju skatē meitenes dejoja Elvisa Preslija dziesmu 
„Mazliet vairāk sarunu’’. Daugavpilī ieguvām pateicību par 
piedalīšanos. Mazliet pietrūka līdz 3.pakāpei, bet nākamgad 
mēģināsim dejot vēl labāk un tad varbūt arī iegūsim kādu vietu. 

Varējām skatīties citus deju kolektīvus un mācīties no 
kolektīviem, kuriem bija kāda pakāpe. Cerēsim uz panākumiem 
nākamgad. Liels paldies skolotājai Andai Jurgevičai, kas mūs 
māca.                                                                     Inese, 8.klase  
                               Mūzikas konkurss „Balsis’’ 

2016.gada 26.februārī notika skolu vokālo ansambļu 
konkurss ‘’Balsis’’, kurā piedalījās arī Zasas 5.-9. klašu vokālais 
ansamblis. Mēs dziedājām divas ļoti jaukas dziesmas „Dziedat, 
meitas vakarā’’ un mūsu mūzikas skolotājas Veltas Ziemeles 
komponēto dziesmu „Tēvzemei’’. Šajā konkursā mēs ieguvām 
34,3 punktus un tā ir 2. pakāpe. Mēs ļoti priecājamies par iegūto 
pakāpi. Mēs ceram, kad nākamajā gadā mums veiksies vēl 
labāk.                                                        Aiga Zvaniņa, 6.klase 
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10. 

 

 

 
4.- 5.klašu dejotāji  

4.klase  

 
Pirmsskolas vecuma bērni un skolotājas Lieldienu pasākumā 

 

 

 

 
 

Sadraudzības vakars. 
8., 9., 10.klase un 

ciemiņi 
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11. 

SPORTA ZIŅAS 
  

 

Zēnu grupā 1.vietu izcīnīja Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas 
komanda, 2.vietu izcīnīja Aknīstes vidusskolas komanda, 
3.vietu izcīnīja Krustpils pamatskola, bet 4.vietu izcīnīja 
Zasas vidusskolas komanda. 

11.martā notika dambretes sacensības. Tajās piedalījas 
pamatskolas komanda un vidusskolas komanda. 
Pamatskolas komandā dambreti spēlēja Laura Korņejeva, 
Jānis Gremze, Kārlis Spēks un izcīnīja 2.vietu. 
Vidusskolas komadā spēlēja Eva Strika, Sandis Gremze, 
Alvis Kazanausks un izcīnīja 3.vietu. 

10.maijā notika pedēšanas sacensības. Uz sacensībām 
devās Dana Pabērza, Elvīra Rudzāte, Vadims 
Kuzmenko, Haralds Berkmanis, Ēriks Šušarins, Dāvis 
Rossinskis, Sanita Tumša, Karolīna Kuzmenko, Megija 
Pabērza, Santis Griķupelis, Ginters Zavadskis. 1.vietu 
izcīnīja Dana Pabērza, 3.vietu Elvīra Rudzāte.  

21.aprīlī notika vieglatlētikas sacensības. Tur skolēni 
skrēja stafetes, grūda lodi, leca augstlēkšanu, leca 
tāllēkšanu, meta šķēpu un skrēja 100 m, 600 m, 1500 
metru skrējienus. Zēnu komandā stafeti skrēja Raivo 
Aleksejevs, Vadims Kuzmenko, Dagnis Mucenieks un 
Arvis Ziemelis. Zēnu komanda izcīnīja  2.vietu. Meiteņu 
komandā stafeti skrēja Diāna Dadeika, Linda Līce, Agija 
Godļevska, Liene Austruma. Meiteņu komanda izcīnīja  
2.vietu. Lodi grūda Vadims Kuzmenko, Samanta 
Makovecka, Alvis Kazanausks, Sandis Gremze. 3.vietu 
izcīnīja Sandis Gremze un Vadims Kuzmenko. 
Augstlēkšanu leca Liene Austruma, Inese Korņejeva, 
Raivo Aleksejevs, Vadims Kuzmenko, Arvis Ziemelis. 
2.vietu izcīnīja Liene Austruma. 100 m skrēja Linda Līce, 
Signe Rusiņa, Diāna Dadeika un 2.vietu izcīnīja Diāna 
Dadeika.  600m skrēja Elvīra Rudzāte, Baiba Briede, 
Liene Austruma. 3.vietu izcīnīja Liene Austruma. 1500m 
skrēja Raivo Aleksejevs un izcīnīja 2.vietu. Šķēpu meta 
Alvis Kazanausks un izcīnīja 2.vietu. Tāllēkšanu leca 
Signe Rusiņa, Agija Godļevska, Diāna Dadeika. 3.vietu 
izcīnīja Signe Rusiņa. 

Pavasara krosā 2.vietu ieguva Raivo Aleksejevs un 
Liene Austruma. 

Iveta Korņejeva, 8.klase 
 

 
Raimonds, Ģirts, Ansis – puiši, kuru brīvā laika 

nodarbošanās – ielu vingrošana un dažādi 
spēka vingrinājumi 

Šī gada 2.februārī Zasā notika Lāses 
Kausa izcīņa zēniem.  1.vietu izcīnīja Zasas 
zēnu komanda. Komandā spēlēja Raivo 
Aleksejevs, Dagnis Mucenieks, Raivis 
Vasiļivs, Ilgvars Verbickis, Jānis Gremze, 
Vadims Kuzmenko, Ansis Amols.  

16.februārī Zasā notika Lāses kausa izcīņa 
meitenēm. Šajās sacensībās 1.vietu izcīnīja 
Zasa meiteņu komanda. Komandā spēlēja 
Iveta Korņejeva, Inese Korņejeva, Laura 
Korņejeva, Samanta Makovecka, Liene 
Austruma, Diāna Dadeika, Antra Rubene. 
2.vietu izcīnīja Mežāres pamatskola, bet 
3.vietu izcīnīja Ābeļu pamatskola. 

3.martā Ābeļos notika Lāses Kausa 
izcīņas 2 posms meitenēm un zēniem. 
Meiteņu grupā 1.vietu izcīnīja Aknīstes 
vidusskola, 2.vietu izcīnīja Zasas visusskola, 
bet 3.vietu izcīnīja Mežāres pamatskola. 
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Saules zelta piebiruši 

Visi mazi pudurīši. 
Būt tādam saulainam 

Tavam dzīves gājumam! 

10 gadu jubilejā sveicam  
Līvu Nagli, Jāni Upenieku, Zandu Vasiļivu, Artūru 
Gati Avotiņu, Ginteru Godļevski, Egiju Martinovu 

un Viktoriju Martinovu! 
...................................................................... 

Laime lai pati 
Atļauj sev brīvi 
Skaistāko sapni 

Pārvērst par dzīvi! 

15 gadu jubilejā sveicam 
    Janu Kazanausku, Ivetu un Inesi Korņejevas, 
Dāvi Štālbergu! 

..................................................................... 
Lai griežas kā griezdamies 

Tavs dzīves rats, 
Savas laimes kalējs 

Esi tu pats... 

18 gadu jubilejā sveicam 
Montu Gulbi, Sandi Gremzi, Ģirtu Rancānu! 

20 gadu jubilejā sveicam 

Aldi Korņejevu! 
 

  

 12. 

Dalība un rezultāti  
grāmatu lasīšanas pasākumos 

Lasītprasmes veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu, 
vecāku žūrija 2015:  Izcilība  visčaklākajām lasītājām: 
Litai Kokinai ( 17 grāmatas), 5.kl., Viktorijai Bankovai (17), 
5.kl. Čaklākās lasītājas: Aiva Kokina ( 7), 2.kl., Karolīna 
Kuzmenko ( 7), 4.kl., Santa Rugaine ( 6), 5.kl., Krista 
Rjabece (5), 4.kl., Ruta Kokina (5), 7.kl.  

ATZINĪBA: Sindija Minalto (4), 1.kl., Viktorija Martinova 
(4), 3.kl., Ilgona Pudža (4), 5.kl., Dāvis Rossinskis (4), 5.kl., 
Mārcis Putnis (4), 5.kl., Evelīna Jumīte (4), 7.kl., Endija 
Aleksejeva (3), 1.kl., Mārcis Gabranovs (3), 1.kl., Markuss 
Brutāns (3), 2.kl., Estere Saviča (3), 2.kl., Uvis Aleksejevs 
( 3), 3.kl.,Katrīna Ģeidāne (3), 5.kl., Sk.Zinta Nagle,  
Sk.Iveta Kliģe, Sk.Inga Jumīte.  

PATEICĪBA: Daniels Austrums (2), 1.kl., Jānis Zariņš 
(2), 3.kl., Antra Rubene (2), 7.kl., Inese Korņejeva (2), 8.kl., 
Iveta Korņejeva (2), 8.kl., Airisa Ģeidāne (2), 10.kl. 

Skolas bibliotēkas grāmatu čaklākie lasītāji 
1. ieta:  Markuss  Brutāns  (2.kl.), izlasītas 62 grāmatas; 2. 
vieta: Evelīna Jumīte  (7.kl.) 38 grāmatas; 3. vieta : Aiva 
Kokina (2.kl.), 29 grāmatas, Estere Saviča (2.kl.) 28 
grāmatas, Viktorija Bankova (5.kl.) 27 grāmatas. 
Atzinība : Sindijai Minalto ( 1.kl.) 21 grāmata, Lita Kokina 
21 grāmata, Dāvis Rossinskis (5.kl.) 17 grāmatas, Santa 
Rugaine ( 5.kl.) 16 grāmatas, Daniels Austrums (1.kl) 11 
grāmatas. 

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.), Dita 
Soldatova (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 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  

 
 

 

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot: 
Sava laime katram pašam jāatrod, 

Savi draugi katram pašam jāsatiek, 
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg, 

Katram pašam marta saulē jāatkūst 
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst. 
Katram pašam jārūgst līdzi raugam - 

Tikai tā par cilvēkiem mēs augam. 
 

9. un 12.klasi sveicam izlaidumā! 

Visiem novēlam priecīgu, jautru, 
bagātu, ar sapņu piepildījumu 

vasaru!!! 

Tiksimies jaunajā mācību gadā!!! 

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

 

9.un 12.klase visus gaidīs uz savu izlaidumu 

11.jūnijā plkst.18.00 Zasas kultūras namā 

http://zasasvidusskola.wix.com/zasa
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
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