
 

 

   

 
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zinību diena – jauns sākums! 
                          
                           Klāt septembris. 
                           Ar sasārtušiem vaigiem, 
                           uz skolu dodas  
                                pirmklasnieks. 
                           Ar soli svinīgu 
                           un rokās ziediem, 
                           ko savai skolotājai sniegs. 
                           Tam ceļā gadās 
                           kastaņi un zīles, 
                           tam sauleszaķis garām 
                               skrien. 
            Līdz galvā pazib vilinoša doma- 
            uz skolu iešu citudien! 
             
 

 

 
 

 

 

 

 
 

1.klase ar klases audzinātāju Andu Jurgeviču 

2018. gada septembris 
Iznāk kopš 1999. gada februāra  

    Zasas vidusskolas avīze Nr.6 (70) 

 

 

 

 
Šajā numurā: 

* Jauno mācību gadu uzsākot 
* Zīmju gleznas 

* Olimpiskā diena 
* Kociņu stādīšana Zasas parkā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pirmsskolas jaunumi 
* Rudens ekskursijas  

* Sporta ziņas 
* Intervijas 

* Apsveikumi 
 

 

1. 

    Tieši tā kā dzejolī, mūsu skolā Zinību dienā 

iznāca Buratino, kam ceļā „gadījās” viltīgie Lapsa 

un Runcis, kuri aicināja Buratino neiet uz skolu, bet 

doties viņiem līdzi uz Muļķu zemi un „iestādīt” tur 

savus zelta gabalus, lai no tiem izaugtu naudas 

koks! Labi, ka mūsu jaunie pirmklasnieki nenoticēja 

viltniekiem un labprāt pievienojās visiem pārējiem 

skolēniem, kuru šogad lielajā, baltajā skolā ir kļuvis 

krietni vairāk!  

     Pirmo skolas dienu vienmēr pavada jaunas 

apņemšanās un cerības, ka skolā veiksies labi, ka 

šajā mācību gadā gan katrs paveiks lielas lietas! 

Kā tas ir izdevies, pirmā skolā aizvadītā mēneša 

nogalē mēs jautājām mūsu jaunajiem 

pirmklasniekiem, mēģinot noskaidrot, kā viņi 

iejutušies skolā, kas patīk un varbūt arī nepatīk. 

    Skolā ļoti patīk Agnesei, it īpaši patīk tas, ka var 

uzzināt daudz ko jaunu; viss skolā patīk arī 

Samantai. Arī Rudītei un Leldei patīk mācīties, 

Justīnei patīk lasīt. Martai patīk vizuālā māksla (it 

īpaši taisīt taurentiņus), zīmēt patīk arī Karlīnai. 

Angļu valoda patīk Agnesei, Leldei, Madarai un 

Zitai. Sporta nodarbības skolā ļoti patīk Ivo, 

Madarai (it īpaši vingrošana), Zitai, Ievai (it īpaši 

skriet lielo apli), Gustavam, Renāram un Tomam, it 

īpaši spēlēt futbolu un trāpīt vārtos! Daži bērni 

atzīstas, ka mācīties viņiem gan ne visai patīk (Ivo, 

Gustavs, Renārs), toties lielākajai daļai skolēnu 

patīk spēlēties gan ar mantām klasē (Gitai, Dainai, 

     

 
 
 

 
 

1.klases skolēni un audzinātāja kopā ar 12-ajiem 
 

Pirmklasnieku stāstīto apkopoja Aiga Zvaniņa, 
foto no skolas arhīva 

 
 
 
 

Samantai, Justīnei), gan iet ārā starpbrīžos (Rudītei). Karlīna un 
Ieva labprāt skolā satiek savus radiniekus vecākajās klasēs, bet 
Renārs un Gustavs atzīst, ka viņiem patīk braukt ar traktoru! Gitai 
patīk sava skolotāja, bet Dainai patīk visi skolotāji un ļoti daudz 
palīdz internāta audzinātāji Gita un Juris. Internātā dzīvot, gulēt 
un spēlēties patīk gan Dainai, gan Gitai un Leldei. Daina un Lelde 
atzīst, ka vēl nav īsti pieradušas pie visa baltajā skolā un 
internātā, bet vairāki pirmklasnieki nav apmierināti ar to, ka viņus 
dažreiz apsaukā, dara pāri vai traucē gan daži klasesbiedri, gan 
skolasbiedri, it īpaši tie, kas mācās vecākajās klasēs!  Šī 
problēma noteikti ir jāatrisina!  
    Skolotāja Skaidrīte, kura audzina 1.klasi, par sevi un savējiem 
saka: „Man šis mācību gads ir īpašs! Atkal mācu 1.klasi. Bija 
pierasts, ka parasti klasēs ir apmēram desmit skolēnu. Un tāpēc 
pēc iepriekšējā mācību gada, kad manā klasē bija tikai 7 bērni, 
šis gads ir atšķirīgs, jo nu klasē ir 16 skolēni. Līdz ar to nākas 
veiklāk kustēties, skaļāk parunāt, ilgāk uzkavēties skolā, 
pusdienas paēst paātrinātā tempā, atrast simts un vienu 
pazaudētu lietu, parunāt pa telefonu ar satrauktajiem vecākiem, 
biežāk garāmejot iegriezties meiteņu tualetē vai garderobē, 
notraust asaru no bērnu vaidziņiem, samīļot kādu, papļāpāt par 
neko utt. Katru dienu ir kas jauns un interesants, nav vietas 
garlaicībai!” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     2018. gada septembris 

 

 

Zīmju gleznas Latvijas simtgadei 
 

Dzejas dienu ietvaros Zasas vidusskolas skolēni katru 
gadu veido dažādas kompozīcijas no ziediem un citiem dabas 

materiāliem. 14.septembra pēcpusdienā skolas priekšā katras 
klases skolēni veidoja Latvijas simtgadei veltītās zīmju 
gleznas no dažādiem dabas materiāliem. Kā populārākie 
līdzas ziediem šogad izrādījās graudi, ozolzīles un kastaņi. 
Vispirms katras klases skolēni izvēlējās, kādu latvju rakstu 
zīmi attēlot savā gleznā, tāpēc nācās nedaudz ieskatīties 
latviešu folklorā. Skolēni izvēlējās Zalkti, Laimas zīmi, Māras 
zīmi, Dieva zīmi, Ūsiņa zīmi, Māras ūdeņu zīmi, Austras koku, 
Dieva krustu, Saules ratu un citas zīmes, savukārt 9.klases 
skolēni visu zīmju gleznu centrā izveidoja simbolisku Latvijas 
kartes kontūru, atgādinot par mūsu valsts nozīmīgo 
gadskārtu.  

Divas nedēļas zīmju gleznas priecēja gan pašus skolas 
skolēnus, gan Zasas viesus, bet, arī novācot zīmju gleznas, 

tika atrasts lietderīgs pielietojums dažiem no sagādātajiem 
dabas materiāliem: kompozīcijās izmantotie graudi un 
ozolzīles nonāks pie meža dzīvniekiem, kuri varēs ar tiem 
pamieloties!  

     Baiba Briede, skolas arhīva foto         

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” 

2. 

14.septembrī Raiņa mājā-muzejā Berķenelē 
norisinājās skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš”, kas 
pulcēja Raiņa un Aspazijas daiļrades cienītājus no 
vairākām Latgales un Sēlijas reģiona skolām. No mūsu 
skolas sākumskolas grupu pārstāvēja 2.klases 

skolniece Sanita Gabranova. Viņa runāja Raiņa dzejoli 
„Lellīte slima” un Aspazijas dzejoli „Tāda es esmu”.  

Konkurence bija ļoti liela, bet bija iespēja paviesoties 
Raiņa bērnības un jaunības mājās, kā arī ieklausīties 
citu reģiona skolēnu runātajās dzejas un prozas rindās. 
No konkursa Sanita pārveda aizraujošas emocijas, kā 
arī Daugavpils novada Kultūras pārvaldes pateicības 
rakstu un brīnišķīgu pasaku grāmatu, kas rosinās vēl 
dziļāk iepazīt literatūru. Paldies Sanitai par 

piedalīšanos!  
 

  Sk. Andas Jurgevičas foto 

 

 
 

 

 

 



 
 

   
 

 

Intervijas ar skolēniem, kuri šajā mācību gadā pievienojušies Zasas vidusskolas saimei 
 

                                   
 

         2018. gada septembris  

   Savukārt, skaitliski vismazākā klase šajā mācību 
gadā mūsu skolā ir jaunā 10.klase. Cerams, ka šis 
skaits ir tikai pagaidām – jo pagājušā gada 
desmitie no pieciem skolēniem mācību gada 
sākumā ir „pieauguši” līdz astoņiem šogad, 
11.klasē!  
 
Atbild 10.klases skolēni Beāte Turkupole, Edijs 

Dambītis un Valērijs Puhaļskis 
 

1.  Uzreiz iepatikās, skola skaisti izskatās, te ir 
daudz cilvēku un ir interesanti (Edijs), pirmais 
iespaids ir labs, viss apmierina (Valērijs), diezgan 
normāls pirmais iespaids (Beāte). 
2. Ģeogrāfija (Beāte, Edijs, Valērijs), vēsture 
(Beāte, Edijs), kulturoloģija (Edijs, Valērijs), krievu 
valoda (Valērijs), sports (Edijs, Valērijs). 
3. Visi skolā iejutušies labi. 
4. Beāte pagaidām nedarbojas nevienā pulciņā, 
savukārt Edijs un Valērijs ir iesaistījušies ielu 
vingrotāju grupā. 
5. Šobrīd skolā apmierina viss, viss ir normāli, 
vienīgi internets ir pārāk lēns!  
 

 
 

Atbildes uz intervijas jautājumiem apkopoja  
sk. Baiba Gabranova, foto no skolas arhīva 

9. un 12.klases absolventu tālākās gaitas 
 

9.klases absolventi: Ruta mācās Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā; Evelīna mācās Ogres Valsts 
ģimnāzijā; Antra iestājusies Aizkraukles profesionālajā vidusskolā; Ilgvars izvēlējies mācīties LJA jūrskolā; Raivis V. 
mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā; Raivis Z. mācās Orges tehnikumā; Alvis mācās Rīgas Celtniecības koledžā, 
Kitija un Dita mācības turpina Zasas vidusskolā.  
12.klases absolventi: Valdis atrodas dienestā armijā; Airisa mācās par pavāru Dobeles Amatniecības un 
vispārizglītojošajā vidusskolā; Ēriks mācās par fotogrāfu Rīgas Stila un modes tehnikumā; Sanita apgūst biomedicīnas 
laboranta profesiju P.Stradiņa Medicīnas koledžā; Monika iestājusies LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē; 
Alvis apgūst automehāniķa profesiju Rīgas Valsts tehnikumā; Signe apgūst farmaceita palīga profesiju Rīgas 
1.Medicīnas skolā; Didzis strādā ārzemēs. 
    

         Informāciju apkopoja Kitija Paula Minkeviča un Dita Soldatova, skolas arhīva foto  

 

3. 

Skolēniem jautājām:  
1. Kāds ir pirmais iespaids par Zasas vidusskolu? 
2. Kādi ir Tavi mīļākie mācību priekšmeti? 
3. Kā esi iejuties/iejutusies šajā skolā? 
4. Kādos ārpusstundu pasākumos (pulciņos) Tu piedalies 
un kā Tev tas patīk?  
5. Vai Tu gribētu kaut ko ieteikt vai mainīt skolas ikdienā?  
 
   Šajā mācību gadā, līdz ar 1.klasi, skaitliski lielākā klase 
mūsu skolā ir devītie. Ar viņiem arī sākām:  
 

Atbild 9.klases skolēni Kristīne Vasjurina, Ieva Vuškāne, 
Linda Bizūne, Diāna Saja, Dāvis un Edijs Simkoviči 

 

1. Ļoti patika (Edijs), normāls iespaids (Diāna, Dāvis), diezgan 
normāls iespaids, pieklājīgi cilvēki (Ieva), sākumā nepatika, jo 
viss bija svešs (Linda), sākumā nepatika, bet ar laiku pieradu, 
internātā ir forši, un te ir labi skolotāji (Kristīne). 
2. Matemātika (Diāna), latviešu valoda, angļu valoda, 
mājturība, vizuālā māksla (Kristīne), vēstures stundas pie 
sk.Sarmītes (Kristīne, Ieva, Linda), ģeogrāfija (Linda), sports 
(Dāvis, Edijs), lai gan klasē ir arī skolēni, kuriem matemātika 
un sports nepatīk. 
3. Visi tagad jau iejutušies labi un sākuši pie visa pierast, lai 
gan sākumā šķita, ka ir negatīva attieksme gan no citu 
skolēnu, gan skolotāju puses (Kristīne), vai arī sākumā 
nevarēja atrast kādu kabinetu (Ieva). 
4. Gandrīz neviens pagaidām nav iesaistījies nevienā pulciņu 
nodarbībā, jo pie visa vēl jāpierod un ir par maz brīvā laika, 
vienīgi Edijs nodarbojas ar sportu, un viņam tas patīk. 
5. Šobrīd skolā viss apmierina (Ieva, Dāvis, Diāna, Kristīne), 
Linda gribētu biežāk vēstures stundas, Edijs gribētu biežāk 
sporta stundas; Kristīne gribētu, lai internātā būtu nornāls 
dators, televizors un interneta pieslēgums! 

 

 

 

 



 
 

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervijas ar skolēniem, kuri šajā mācību gadā pievienojušies Zasas vidusskolas saimei 

                     2018. gada septembris 

 

 

Atbild 2.klases skolēni Diāna Klaudija Vanaga un 
Mareks Zālītis 

 
1. Skolā patīk viss, ļoti patīk internātā (Mareks). 
2. Latviešu valoda, matemātika, vizuālā māksla (Diāna), 
sports (Mareks). 
3. Esam labi iejutušies gan skolā, gan klasē, nav nekādu 
problēmu. 
4. Dejoju tautiskās dejas, dziedu ansamblī, sportoju (Diāna, 
Mareks); apmeklēju mākslas skolas nodarbības (Mareks), 
piedalīšanās pulciņos ļoti patīk. 
5. Skolā viss apmierina, neko nevajag mainīt (Mareks), 
gribētu, lai tiek rīkotas disenes! (Diāna).  
 

 

 
Atbild 4.klases skolēni Viktorija Anna Poikāne, Amanda 

Radionova un Nikolajs Molotovskis 

 
1. Skolā patīk (Viktorija, Amanda), te ir labas skolotājas 
(Viktorija), bet sākumā nepatika, ka citi skolēni kaitina un 
apsaukā (Amanda, Viktorija), kā arī tas, ka tik agri sākas 
stundas (Nikolajs). 
2. Matemātika (Nikolajs, Viktorija), angļu valoda, 
dabaszinības un sports (Amanda, Viktorija), latviešu valoda, 
vizuālā māksla, sociālās zinības, mūzika, mājturība 
(Viktorija). 
3. Pagaidām vēl ir dīvaini, jo neesmu pieradis (Nikolajs), 
bail no visa jaunā, un skolotājus vēl visus nepazīstu 
(Viktorija), nevaru pierast, ka visi, it īpaši mazākie, kaitina! 
(Amanda). 
4. Dejoju tautas dejas (Amanda, Viktorija, Nikolajs), dziedu 
ansamblī (Viktorija), darbojos kokapstrādes pulciņā, kur ļoti 
patīk zāģēt (Nikolajs), apmeklēju mākslas skolu (Viktorija) 
un sporta skolas vieglatlētikas grupu (Amanda). Viss ļoti 
patīk!  
5. Gribētu, lai visi draudzējas! (Amanda), gribētu atrakciju 
laukumu pie internāta! (Viktorija), gribētu, lai te atlido 
citplanētiešu kuģis! (Nikolajs).  

 

  
Intervijas atbildes apkopoja sk. Baiba Gabranova, 

skolas arhīva foto 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

4. 

Atbild 3.klases skolēni Evelīna Poļikova, Aleksandra 
Rūta Vasjurina, Jānis Borovskis un Igors Orlovs 

 

1. Patīk skola, it īpaši lielās skolas izskats (Evelīna, 
Igors), patīk klase un klasesbiedri (Rūta, Evelīna, Igors), 
patīk mācību stundas (Rūta) un skolas sporta zāle 
(Jānis). 
2. Sports (Rūta, Evelīna, Igors), angļu valoda (Rūta, 
Evelīna), matemātika (Jānis, Igors), mūzika (Rūta, Jānis, 
Evelīna), vizuālā māksla (Jānis, Evelīna), latviešu valoda 
(Evelīna).  
3. Viss kārtībā, nebija grūti iejusties (Rūta, Jānis, Igors), 
sākumā nesapratu, ka jāņem līdzi grāmatas uz internātu, 
bet citādi viss ir labi (Jānis). 
4. Dejoju tautas dejas (Rūta, Jānis, Evelīna, Igors), bet 
nepatīk to darīt (Jānis), dziedu ansamblī (Evelīna). 
5. Viss apmierina (Rūta, Igors), reizēm gribas, lai es būtu 
vienīgais klasē, jo klasesbiedri mēdz traucēt! (Jānis), 
gribētu internātā dzīvot istabiņā divatā! (Evelīna).  

 

 
 

Atbild 5.klases skolēni Agita Akmane un Gita 
Borovska 

 

1. Pirmais iespaids normāls (Agita), te ir ļoti draudzīgi 
cilvēki (Gita). 
2. Mājturība (Agita, Gita), matemātika, sports (Gita), 

vizuālā māksla (Agita). 
3. Esmu iejutusies ļoti labi (Gita), tā kā ir daudz jaunu 
klasesbiedru, vēl jāpierod (Agita). 
4. Dejoju tautas dejas un mūsdienu dejas, darbojos 
sporta skolas vieglatlētikas grupā (Gita), neesmu 
iesaistījusies nevienā pulciņā (Agita). 
5. Viss apmierina, neko nevajag mainīt (Agita), gribētu, 
lai pusdienās paši varētu izvēlēties, pie kura galda sēdēt! 
(Gita).  

 



 
 

   
 

 

Intervijas ar skolēniem un skolotājiem, kuri šajā mācību gadā pievienojušies Zasas 
vidusskolas saimei 

 

                                   
 

         2018. gada septembris  

 
Atbild 6.klases skolēni Katrina Frančeska Poikāne, 

Sindija Madara Zālīte un Adrians Poikāns   
 

1. Patika skolas izskats, tas, ka te ir apkārt dārzs un 
puķes, patika sporta laukums (Adrians), pirmais iespaids ir 
normāls (Katrina, Sindija). 
2. Patīk mājturība (Katrina, Sindija, Adrians), sports 
(Katrina, Adrians), vizuālā māksla (Sindija), angļu valoda, 
sociālās zinības, krievu valoda (Adrians). 
3. Esmu iejutusies labi, nav nekādu problēmu (Katrina, 
Sindija), sākumā bija mazliet grūtāk atrast visus 
vajadzīgos kabinetus, bet tagad jau viss ir kārtībā 
(Adrians). 
4. Dejoju tautas dejas (Katrina, Sindija), esmu pieteicies 
tautas dejām, bet man tur nepatīk (Adrians), dziedu 
ansamblī (Katrina), apmeklēju mākslas skolas nodarbības 
(Katrina, Sindija), darbojos sporta skolas vieglatlētikas 
grupā (Katrina), gribētu darboties sporta pulciņā – spēlēt 
futbolu (Adrians). 
5. Pagaidām mani viss apmierina (Adrians), internātā ir 
nepieciešams internets! (Katrina, Sindija).   
 

 

 
 

Skolotājiem jautājām:  
1. Kāds ir Jūsu pirmais iespaids par Zasas 
vidusskolu? 
2. Kas Jums šeit visvairāk patīk? 
3. Kā saprotaties ar skolēniem un kolēģiem? 
4. Jūsu novēlējums vai ieteikums skolēniem vai 
skolai!  
 

Atbild informātikas skolotājs Raivis Rasnačs: 

1. Iespaids pozitīvs. Patīkama gaisotne un jauki cilvēki 
visapkārt. 
2. Patīk mierīgā lauku atmosfēra. 
3. Cenšos nodibināt draudzīgu saikni ar ikvienu, ko 
satieku. 
4. Lai veiksme pavada skolas gaitās!   

 
 

5. 

Atbild 7.klases skolēni Eva Simkoviča un Kristaps 
Vasjurins 

(neiztaujājām Dāvi Rossinski, jo viņš jau te mācījās 
iepriekš un ir atgriezies atpakaļ mūsu skolā)  

 
1. Pirmais iespaids nebija ļoti pozitīvs, jo sākumā bija grūti 
saprasties ar klasesbiedriem, kuri apsaukā! (Eva), pirmais 
iespaids ir labs (Kristaps). 
2. Patīk sports (Eva, Kristaps), krievu valoda (Eva), angļu 
valoda, matemātika, informātika (Kristaps). 
3. Esmu iejuties ļoti labi (Kristaps), esmu jau pieradusi 
(Eva).  
4. Pagaidām neesmu iesaistījies nevienā pulciņa 
nodarbībā (Kristaps, Eva). 
5. Viss apmierina, neko nevajag mainīt! (Kristaps), 
pusdienas varētu būt garšīgākas! (Eva). 

 

 
 
 

Atbild 8.klases skolnieks Jānis Mārtiņš Brutāns   

 
1. Šī skola izskatās normālāk nekā iepriekšējā, kurā 
mācījos, man patīk šeit mācīties!  
2. Patīk krievu valoda, ķīmija, latviešu valoda, angļu 
valoda. 
3. Vēl ir nelielas grūtības sameklēt dažus kabinetus, bet 
citādi esmu jau pieradis un labi iejuties. Attiecības ar 
klasesbiedriem un skolasbiedriem ir labas. 
4. Dejoju tautas dejas, darbojos kokapstrādes pulciņā, un 
man patīk! 
5. Internātā noteikti noderētu interneta rūteris!  

 

 
 
 

Atbildes uz intervijas jautājumiem apkopoja  
Dita Soldatova un sk. Baiba Gabranova,  

foto no skolas arhīva 
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 Intervijas internātā  

 

 
 

 
 

 

 
Dzīve internātā 

 
   Šobrīd Zasas vidusskolas internātu par savām otrajām mājām sauc 33 mazāki un lielāki Zasas vidusskolas 
audzēkņi, sākot no pavisam mazajiem pirmsskolas 6gadniekiem un beidzot ar desmitajiem, kuri var daudz palīdzēt 
mazajiem ikdienā gan praktiski, gan ar padomu. Internāta istabiņas pēc remonta un sagādātajām mēbelēm kļuvušas 
daudz mājīgākas, un internāta audzinātāji, naktsauklīte un pavārītes dara visu iespējamo, lai bērni un jaunieši šeit 
justos kā mājās. Tagad tikai no katra paša atkarīgs, vai izdosies notvert un paturēt „māju” izjūtu! Sarunās ar internāta 
iemītniekiem mēģinājām noskaidrot, kāda ir dzīve internātā, un, tāpat kā skolas intervijās parādās internāta tēma, tā 
arī internātā, neapšaubāmi, nekur nepazūd skola un mācības. Lūk, daži viedokļi: 
   Beāte: Es ļoti lepojos ar savu klases audzinātāju, jo ar viņu var labi saprasties un viņa ir laipna. Sākumā nevarēju 
saprasties ar dažām skolotājām, bet jau esmu pieradusi, un ļoti ceru, ka šo skolu pabeigšu veiksmīgi! 
   Edijs (10.kl.): Man ļoti patīk Zasas vide. Man ļoti patīk tas, ka ieguvu dažus jaunus draugus. Man nepatīk tas, ka 
pusdienās reizēm dod tikai zupu! 
   Valērijs: Paldies pavārītēm, kas mūs garšīgi baro! Mani viss šajā skolā apmierina. Centīšos veiksmīgi mācīties arī 
turpmāk. 
   Eva: Man patīk skolotāji, kuri mani māca, jo viņi ir saprotoši, laipni, izpalīdzīgi. Internātā mani viss apmierina, jo te ir 

uztaisīts skaists remonts un ir silti!  
   Audzinātāja Gita: Patīkami, ka esam atgriezušies savā bijušajā skolā, un ceram, ka ar savu darbu varēsim dot kādu 
labumu Zasas vidusskolai!  
 
  Informāciju un intervijas atbildes apkopoja sk. Baiba Gabranova, foto no skolas arhīva     

6. 

Uz tiem pašiem jautājumiem atbild skolotāji – internāta audzinātāji Gita un Juris Ratnieki, tikai, ņemot vērā 
internāta specifiku, arī atbildes ir daudz plašākas:  
 

1. Tā kā esam Zasas vidusskolas absolventi (Gita šeit mācījās no 1.-11.klasei, Juris tikai vidusskolā), Zasas 
vidusskola visu laiku bijusi mūsu redzes lokā, - esam priecājušies par katru sasniegumu un labo ziņu no savas skolas, 
un ir prieks, ja varam kaut kādā veidā dot arī savu artavu skolas attīstībā un izaugsmē; tāpat ir sāpējusi katra 
problēma un negatīvā ziņa, kas nākusi no Zasas vidusskolas. Skolotāju sastāvs, šķiet, mainījies par kādiem 50%; vēl 
strādā vairāki no tiem skolotājiem, kas arī mūs mācīja, bet nevienam no skolotājiem nevaram neko pārmest, jo viņi visi 
daudz darījuši mūsu labā, lai mēs varētu iegūt kvalitatīvu izglītību, ja vien reizēm pašiem nebūtu pietrūcis uzcītības. Ja 
salīdzina ar mūsu skolas laikiem, skola, šķiet, kļuvusi mazāka, gan tīri telpiski (piemēram, kādreizējie augstie griesti 
pēc remontiem vairākās klasēs kļuvuši krietni zemāki), gan arī emocionālā nozīmē, jo, kļūstot pieaugušiem, mainās arī 
mūsu uztvere.  
2. Neapšaubāmi, ka šeit visvairāk patīk Zasas vidusskola un parks, kas abi kopā veido Zasas seju! Patīk strādāt ar 
bērniem, ir gandarījums, ka varam būt klāt tiem bērniem, kuriem šobrīd jāpārdzīvo tik lielas pārmaiņas. Mēs mīlam 
bērnus, un tāpēc ir jāstrādā skolā, lai arī tas ir smags darbs un bieži ir ļoti grūti „atslēgties”, jo pēc darba dienas skolā 
nekad nevar tā vienkārši izmest no galvas visu, kas attiecas uz darbu, taču tāda ir mūsu darba specifika.  
3. Ejam gan pie skolotājiem, gan skolēniem ar „atvērtu sirdi”. Ar bērniem saprotamies izcili, lai arī, protams, bērniem, 
kas mitinās internātā, ir savi niķi un kaprīzes, jo katrs cilvēks ir savādāks, tomēr beigu beigās vienmēr tiekam galā. 
Nav tā, ka mums nav problēmu, - problēmas ir vienmēr un, ja sēdēsi rokas klēpī salicis, nekas pats no sevis nenotiks, 
tāpēc ir vienkārši jārisina esošās vajadzības, jo vienmēr jau atkal rodas jaunas vajadzības. Neapšaubāmi, ka pēc 
viena mēneša skolā mēs vēl nepazīstam visus skolas skolēnus, taču varam droši apgalvot, ka bērni ir pieklājīgi, 
piemēram, no rīta, ieejot skolā, mūs sveicina arī skolēni, kuri nedzīvo internātā, un attieksme gan no skolēnu, gan 
skolotāju puses ir laba. Baro mūs ļoti labi!  
4. Mēs novēlam Zasas vidusskolai daudz, daudz bērnu! Un novēlam visiem stāstīt, cik te ir forša vide, lepoties ar to, 
ka mācies šeit! Nav noslēpums, ka Zasas vārds gan ir ticis pabružāts, taču mums visiem vajadzētu to spodrināt, 
panākt, lai neviens neteiktu, ka šeit ir slikti! Nepieciešams visai sabiedrībai stāstīt, ka šeit ir laba vieta, kur katram no 
mums ir iespējas pilnveidoties!    
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7. 

  15.septembrī visā pasaulē norisinājās Pasaules Lielā talka, kurā talku organizētāju apvienība “Let’s Do It! World” 
aicināja cilvēkus visapkārt zemeslodei uzsākt pārmaiņas ceļā uz tīrāku pasauli. Arī Latvijas Lielās talkas organizatori 
aicināja cilvēkus būt atsaucīgiem un šajā dienā iesēt koka sēkliņu vai iestādīt kociņu, kā arī atstāt vēlējumu Latvijai un 
pasaulei nākamajos 100 gados. Šim aicinājumam atsaucās arī mūsu skola, un 14.septembrī mēs sagatavojām savus 
vēlējumus Latvijai un vēstījumus nākamajām paaudzēm un devāmies uz parku stādīt skolas sagādātos kociņus – četras 
jaunas liepiņas.  
    Katrai jaunajai liepiņai bija sava stādītāju komanda. Vispirms savu liepiņu Zasas parkā iestādīja pirmsskolas grupiņu 
audzēkņi, tad stafeti pārņēma sākumskolas klašu skolēni, kuri nebija skubināmi darboties un ļoti labprāt strādāja gan ar 
lāpstām, gan lejkannu, aplaistot jauno stādiņu. Līdz ar liepiņu viņi zemē ieraka arī savu visu kopīgi parakstīto vēlējumu 
Latvijai. Pamatskolas skolēni izveidoja gan atsevišķus vēlējumus Latvijai, gan kopīgu vēstījumu nākamajām paaudzēm, 
izsakot cerību, ka arī pēc simts gadiem Zasā vēl dzīvos latvieši un pastāvēs Zasas vidusskola! Visi vēlējumi un kopīgais 
vēstījums tika ievietoti „laika kapsulā” un ieraksti zemē kopā ar jauno kociņu. Arī vidusskolas posma skolēni aizrautīgi 
iestādīja savu liepiņu, aplēja to un, tāpat kā pārējie skolas skolēni, kopīgi nofotografējās. Pie jaunajiem kociņiem tika 
piestiprinātas norādes par to stādītājiem, un informācija par šo akciju kopā ar fotogrāfijām tika ievietota Lielās talkas 
mājaslapā, norādot vietu, kur tikuši iestādīti jaunie kociņi.  
   Cerams, ka liepiņas izaugs lielas un stipras un tās nenolauzīs vienaldzīgie, kuriem nav svarīga ne Latvijas šodiena, ne 
mūsu kopīgā nākotne! Kas zina, varbūt šie kociņi izauguši piedzīvos nākamo Latvijas simtgadi!            
  
      Kitija Paula Minkeviča, skolas arhīva foto 

 

 

 Cerību tiltiņa atklāšana Zasas parkā 
 

   21.septembrī mūsu skolas 7., 8. un 9.klases skolēni piedalījās vēl viena jauna tiltiņa atklāšanā Zasas parkā. Līdz šim 
uz nelielo saliņu, kas nodēvēta par Cerību saliņu, veda vien pāri pārmests koka stumbrs, kas nebija visai drošs, tāpēc 
pagasta pārvalde parūpējās, lai šī situācija tiktu uzlabota, un meistars Ojārs Ģeidāns izveidoja oriģinālu tiltiņu, kas arī 
tika nosaukts Cerību vārdā.  
   Tiltiņa atklāšanas pasākuma sākumā jauniešiem bija jāpiedalās aizraujošā erudīcijas konkursā par Zasas parku un 
tiltiņiem, par pareizajām atbildēm iegūstot simboliskas balvas. Tad visi jaunieši uzkāpa uz tiltiņa, lai pierādītu, ka tas ir 
pietiekami izturīgs un drošs. Galu galā jaunieši būs tie, kas arī nākotnē turpinās staigāt pa Zasas parka takām un 
tiltiņiem un noteikti aicinās šurp arī savus draugus un paziņas. Pasākuma noslēgumā jaunieši izspēlēja nedaudz 
pārveidotu pazīstamo rotaļu „Mēs ejam, mēs ejam pa [Dzirnupītes] tiltu”, kā arī nobaudīja pagasta pārvaldes sagādātos 
saldumus.  
   Novēlam, lai Cerību tiltiņš ilgi kalpotu visiem Zasas parka apmeklētājiem un piepildītu savā nosaukumā ietverto!  
 
       Līga Tumša, skolas arhīva foto     



 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 

                        Pirmsskolas jaunumi                                                                    2018. gada septembris  

                                           Leļļu teātris  
       
    14.septembrī pirmsskolas un sākumskolas skolēniem bija 
iespēja apmeklēt leļļu teātra izrādi „Draudzības skola”. 
     Izrādes varoņi – Suns, Pele, Pūce un Kaķis – mācīja 
bērniem, kā draudzēties un nepakļauties tam, ko citi domā un 
runā par taviem draugiem. Suns un Kaķis bija patiesi labi 
draugi. Pele izstāstīja Sunim pasaku par to, kā suns ar kaķi 
sanaidojušies, lai pati varētu tikt pieliekamajā kambarī pie 
visiem labumiem. Tad Suns ar Kaķi sanaidojās, un Kaķis 
aizbēga uz mežu, kur Pūce pamācīja Kaķi, ka, ja esi 
sastrīdējies ar draugu, tad vajag atklāti izrunāties un 
atvainoties. Kaķis atgriezās mājās, salīga mieru ar Suni un 
pārmācīja gan savu mājas Peli, gan izķēra arī visas peles 
apkārtnē, lai tās turpmāk nesanaidotu savā starpā labākos 
draugus. Tā viņi kopīgi nosargāja gan savu draudzību, gan arī 
pieliekamā saturu!  
    Tā kā šī bija muzikāla leļļu teātra izrāde, bērni varēja 
izbaudīt daudzas jaukas dziesmas un arī dziedāt tām līdzi. 
Izrāde bija interesanta un pamācoša. 
   
  Mārcis Gabranovs, skolas arhīva foto            

 

  

 
 
 
 

 

     
 

 
 

8. 

 

Septembra aktivitātes pirmsskolā 

 

   Šis septembris atnesis mums pārmaiņas ierastajā pirmsskolas dzīvē – nu 2 pirmsskolas grupu vientā mums ir 3:    
1,5-3 gadīgo bērnu grupa ar skolotājām Elgu un Natāliju un auklītēm Lolitu un Anitu; 4-5 gadīgo bērnu grupa ar 
skolotājām Ingūnu un Ievu un 6 gadīgo bērnu grupa ar skolotāju Maiju un auklīti Daci, kas šogad mācības apgūst jaunā 
kabinetā (pagasta pārvaldes ēkas 2. stāvā, kur iepriekš bija sēžu zāle). 

   Pirmajās septembra nedēļā bērni iepazīstas ar telpām, mācās draudzēties viens ar otru, kārtot rotaļlietas un pierast 
pie dienas režīma, kā arī apgūst drošības un kārtības noteikumus, un, protams, apgūst un nostiprina „burvju vārdus”: 
„Labrīt!”, „Labdien!”, „Paldies!”, „Lūdzu!” un, protams, arī „Piedod!”  Mācās pastāstīt par sevi, savu ģimeni un savām 
mājām un gatavo dāvaniņas saviem tētiem, sagaidot Tēvu dienu. Zina, kā rudenī jāsaģērbjas, lai nesaslimtu, un kas vēl ir 
jāievēro, lai būtu vesels. 

   Atsaucīgi piedalījāmies arī lielās skolas organizētajās aktivitātēs: veidojām savas zīmju gleznas, iestādījām liepiņu un 
vingrojām Olimpiskajā dienā. 

   Rudentiņš – bagāts vīrs! To zina visi, arī pirmsskolēni! Šajā mēnesī aktīvi, interesanti un garšīgi tika apgūtas 
zināšanas par rudens ražu – gan zīmējot un gleznojot, gan aplicējot, gan veidojot no plastilīna, pat verot un šujot. 28. 
septembrī, turpinot jauki iesākto tradīciju, atzīmējām ražas novākšanas svētkus – Miķeļdienu! Šogad lielākās grupas 
apciemoja pašus mazākos, kur tikām sagaidīti ar rudenīgiem dzejolīšiem, kopīgi gājām rotaļās un priecējām mazos ar 
tautasdziesmām un 2 pasaku izrādēm – tautas pasaku  „Kukulītis”, ko izspēlēja 5 gadnieki un M. Stārastes „Dārzeņi” – 6 
gadīgo bērnu izpildījumā, kam sekoja arī rudens labumu nogaršošana.  

 
                                                               Sk. Maija Gabranova, foto no autores arhīva 

    

 



 
 

   
 

 

 
 

                                   
 

         2018. gada septembris  

6.klases skolēni piedalās Meža ekspedīcijā 
 

   Tikko bija iesācies jaunais mācību gads, kad 6.klasei jau priekšā stāvēja pirmais pārbaudījums: piedalīšanās Latvijas 
Valsts mežu izsludinātajā Meža ekspedīcijā. Pirms tam dabaszinību stundā cītīgi mācījāmies par mežu: gan skatoties 
izglītojošus video, gan pildot mums atsūtīto mājasdarbu. 7.septembrī agri no rīta devāmies ceļā uz Kalupi Daugavpils 
novadā. Pēc ceļā pavadītās pusotras stundas ieradāmies mežā pat par agru! Sagatavojām zīmītes ar saviem vārdiem, un 
bijām gatavi doties mežā. Ekspedīcija pa mežu ilga mazliet vairāk kā divas stundas. Tās laikā pabijām desmit stacijās, kur 
mūs gaidīja LVM darbinieku sagatavotie uzdevumi, piemēram, vajadzēja noteikt, kuriem no produktiem, kas ielikti maisiņos, 
ir kaut kāda saistība ar koksni. Liels bija mūsu pārsteigums, kad izrādījās, ka tie ir gandrīz visi, pat ziepes un aspirīna 
tabletes! Iepazinām mežu, uzzinājām, ko pēta meža zinātne, kādu profesiju pārstāvji strādā mežā, kā pareizi kopt 
jaunaudzes, praktiski pamēģinājām noteikt koku skaitu noteiktā apgabalā, kā arī izmērīt koku augstumu, vecumu, pH līmeni 
augsnē, iespējamos meža kaitēkļus; uzzinājām arī, kur Latvijā var patīkami atpūsties dabā. Ekspedīcijas noslēgumā piknikā 
uzcepām un apēdām līdzi paņemtās desiņas un siera maizes un, protams, atceļā iebraucām arī veikalā Līvānos. 
Apmierināti ar garo dienu dabā, atgriezāmies atpakaļ skolā. Paldies šoferītei Vaļai par vizināšanu! Vienīgais, kas mums vēl 
jāmācās, ir būt pacietīgākiem un uzmanīgākiem klausītājiem! 
                   Egija Martinova, skolas arhīva foto     

 

 

 

 
 

 
 
 
      

9. 

Ekskursija uz „Avārijas brigādes” atrakciju parku 
   20.septembrī 2. un 3.klases skolēni devās uz „Avārijas brigādes” izklaides parku. Apskatījām „Avārijas brigādes” pilsētiņu, 
izstaigājām dinozauru taku, kur varēja aplūkot dinozaurus, kas kustināja astes un rūca, un izbaudījām visdažādākās 
atrakcijas. Tur bija daudz karuseļu: viens bija ar ķēdēm, un tas griezās tik ātri, ka ķēdes pletās uz sāniem! Viens karuselis 
bija slīps: greižoties tas cēlās augšā, un mēs, augšā nokļuvuši, protams, spiedzām! Bija arī nelieli karuselīši, kuri griezās 
lēni, piemēram, tādi ar vairākiem vagoniņiem: kad nospieda pogu, vagoniņš pacēlās gaisā, ja atlaida pogu, - vagoniņš 
nolaidās lejā. Pabijām atrakcijā ar gaismas lāzerieročiem: ap galvu katram bija stīpa ar kupoliņiem sarkanā un zilā krāsā; ja  
trāpīja pa kupoliņu, tas dalībnieks izstājās. Vēl tur bija bāzes ar zaļām kastēm, kur varēja atjaunot enerģiju un atgriezties 
spēlē. Ja kādam trāpīja, tad pistole vairs nešāva. Braukājām arī ar mašīnītēm ar pedāļiem pa laukumu, tikai vajadzēja 
piesprādzēties, lai būtu droši. Pa mašīnīšu trasi varēja braukt pa vienam vai pa diviem. Tur bija visādas trases, pa kurām 
varēja staigāt un arī šļūkt ar virvēm. Vēl bija atrakcija, kur bija jāvelk augšā spilveni, tad jāiesēžas un jākrīt lejā! Mums  bija 
iespēja paēst un apmeklēt divus veikaliņus: vienā bija ēdamas lietas, bet otrā varēja iegādāties suvenīrus un visādas 
mantas. Man vislabāk patika lāzerieroču kari. Laiks bija ļoti jauks, vienīgi bija mazliet vējains, tāpēc nedarbojās ūdens 
atrakcijas. Visi bijām ļoti draudzīgi. Autobusā, protams, darījām arī blēņas! Skolotāja Daiga bija paņēmusi divas čipsu 
pakas, kastes ar sviestmaizēm un gurķus un tomātus, savukārt mūsu skolotājai Andai bija līdzi tostermaizes, ar kurām viņa 
labprāt dalījās. Ekskursija bija patiešām aizraujoša!  
     Sanita Gabranova, sk. Andas Jurgevičas un Daigas Ģeidānes foto  
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10. 

 

     21.septembrī Zasas vidusskolas skolēni piedalījās Olimpiskās dienas norisēs. Kā katru gadu, Olimpiskā 
diena tiek organizēta, lai popularizētu Olimpiskās vērtības: draudzību, cieņu un izcilību. Šajā gadā Olimpiskās 
dienas devīze ir „Teniss vieno!”, lai padarītu Olimpisko sporta veidu – tenisu – pazīstamāku arī skolēiem. 
Pēdējos gados par tenisu Latvijā ir interesējušies visi, lielākoties pateicoties Latvijas tenisa zvaigznēm Aļonai 
Ostapenko un Anastasijai Sevastovai. Arī viens no Olimpiskās dienas radošajiem uzdevumiem jaunāko klašu 
skolēniem bija zīmēt savu tenisa zvaigzni.  
    Mūsu skolas skolēni, sākot no pirmsskolas vecākajām grupiņām, piedalījās Olimpiskajā rīta vingrošanā.  
Vingrošanas kompleksu skolēni jau bija apguvuši sporta stundās. Sporta skolotāja un trenere Iveta Aišpure 
iepazīstināja skolēnus ar tenisu, tā piederumiem un spēles noteikumiem, un tad vingrošana varēja sākties! 
Skolēni bija tā aizrāvušies, ka labprāt atkārtoja vingrojumu kompleksu pat trīs reizes.  
    Sportiskās aktivitātes turpinājās vēl visu nedēļu „Eiropas Sporta nedēļas” ietvaros, kas mūsu skolā 
noslēdzās ar Sporta dienu 28.septembrī visām klašu grupām.  
    No rīta sportoja 1.-4.klašu skolēni. Sporta skolotājas bija sagatavojušas vairākas stafetes. Visus skolēnus 
sadalīja četrās jauktajās komandās. Vienā no stafetēm bija jāskrien pāri soliem ar frisbija šķīvīti un bumbiņu; 
otrā stafetē ar tenisa raketi bija jāvada bumbiņa cauri barjerai un apkārt konusam; vēl vienā stafetē bija 
jāpārnes dažādu krāsu bumbiņas savas komandas riņķī. Vēl viens uzdevums bija mest ar mīksto bumbu pa 
konusiem. Pēc tam sekoja apbalvošana un kopīga fotografēšanās. 
    Pēcpusdienā sporta diena turpinājās arī 5.-12.klašu skolēniem. Arī viņi tika sadalīti komandās, un visas 
komandas piedalījās stafetēs, no kurām vienā bija jāmet kedas basketbola grozā,  bet pēc tam vēl 5.-8.klašu 
skolēnu jauktās komandas spēlēja tautas bumbu, bet 9.-12.klašu skolēni volejbolu ar lielo bumbu. Pasākuma 
noslēgumā bija vēl viena aizraujoša stafete pa klasēm, kurā bija jāpārvelk viens T-krekls pāri galvai un rokām 
no viena komandas dalībnieka nākamajam! Tad sekoja apbalvošana un kopīga fotografēšanās. Visi  dalībnieki 
saņēma SOK 2018.gada sertifikātus un katra klase saņēma diplomu un cepumus.    
    Piedalīšanās Olimpiskajā dienā ir kļuvusi par vienu no Zasas vidusskolas tradīcijām. Mūsu skolēniem patīk 
sportot, jo tā var veicināt fiziskās aktivitātes, kā arī augt spēcīgi un veseli!  
     Mārcis Gabranovs, Karolina Kuzmenko, skolas arhīva foto 

 

 
 

 

Olimpiskā diena 
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Trešdien, 26.septembrī, Jēkabpils Mežaparkā 
norisinājās starpnovadu Rudens kross. Sacensībās 
skolēni startēja piecās vecuma grupās.  

Zasas komandai – kopā 42 skolēniem – skriešana 
padevās ļoti labi, jo rudens krosa kopvērtējumā mazo 
skolu grupā ar  406 punktiem izcīnīta 1.vieta, bet lielo 
skolu grupā (1999.-2002.g.dzimušie) 3.vieta ar 86 
punktiem. Izcili startēja Baiba Briede (9.kl.), kas savā 
vecuma grupā - 1000m - izcīnīja 2.vietu, Diāna Upeniece 
(3.kl.), kas 500m skrējienā ieguva 2.vietu, un Katrīna 
Ģeidāne (8.kl.), kas ieguva 3.vietu, noskrienot 1000m. 
Liels paldies visiem skolēniem, kas piedalījās! Malači! 
 

 Madara Nagle - Galdiņa, sporta skolotāja,         
                 skolas arhīva foto 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sēlijas pašvaldību skolēnu sporta spēles 

 
   21.septembrī 24 Zasas vidusskolas skolēni pārstāvēja 
Jēkabpils novadu ikgadējās Sēlijas pašvaldību skolēnu 
sporta spēlēs, kas šogad norisinājās Viesītē. Skolēni četrās 
vecuma grupās sacentās tautas bumbā, stafetē, tūrisma 
šķēršļu joslā un orientēšanās stafetē, futbolā, strītbolā, 
pludmales volejbolā un virves vilkšanā. Stafetes skrējienā 
skolas komanda ieguva 2.vietu; 4.-5.klašu komanda 
(Endija Aleksejeva, Gita Borovska, Marta Grandāne, 
Daniels Nikolajevs, Mārcis Gaštols, Arnis Adrians Puķāns) 
ieguva 3.vietu tūrisma šķēršļu joslā un orientēšanās 
stafetē; 8.-9.klašu komandas zēni (Alens Niks Ļapustins, 
Alvis Aizupietis, Egīls Austrums) ieguva 3.vietu strītbolā; 
savukārt 10.-12.klašu komandas meitenes (Iveta un Inese 
Korņejevas, Samanta Makovecka) ieguva 3.vietu 
pludmales volejbolā jaunietēm un zēni (Dagnis Mucenieks, 
Raivis Aišpurs, Ansis Amols) – 2.vietu pludmales volejbolā 
jauniešiem. Varēja vērot arī Trial motociklu 
paraugdemonstrējumus. Kopvērtējumā mūsu skolas 
komanda šoreiz palika 4.vietā un saņēma pateicību par 
piedalīšanos. Malači!  
    Sk. Madara Nagle - Galdiņa, Baibas Čākures foto 

 

Rudens kross 
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            Avīzes redkolēģija: 
 

Redaktore: Baiba Briede  
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija  
Avīzes veidotāji: Dita Soldatova, Kitija Paula Minkeviča, Līga 
Tumša, Aiga Zvaniņa, Karolina Kuzmenko, Niks Daniels Balodis, 
Egija Martinova, Mārcis Gabranovs. 
 
Konsultante: skolotāja Baiba Gabranova  

 

 

Uzrunāt debešos zvaigzni, 
bezgalību minēt, 
paieties pretim vējam, 

ik dienas ikdienu svinēt, 
tad viegli pacelties spārnos, 

nekur tālu - virs sevis - 

un redzēt, cik pasaule skaista! 

 

15 gadu jubilejā sveicam 

Dignu Soldatovu un  

Aigu Zvaniņu! 

 

 
Dzīves straumēm krāsu ir daudz, 
Dzīves dienām ceļu bez gala, 
Vajag zināt, kur Tavējais sauc, 

Kur Tavs sapnis un debesu mala. 

Dzīves krācēm grūtuma daudz, 
Savi spēki ir jāsadala, 
Lai Tev nepieder pelēka sala, 
Bet lai vienmēr kāds ceļš Tevi tālē 

Pretī apvāršņu brīnumam sauc! 
 

18 gadu jubilejā sveicam 

Niku Butānu! 
 

 
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
Ļauj kādam sapnim šodien 
zvaigznēs mirdzēt, 
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc! 

 

55 gadu jubilejā sveicam 

skolas virtuves darbinieci 

 Marutu Krūmiņu! 

 

 

 

Oktobrī dosimies grābt lapas 
Zasas parkā, lai mēs visi varētu 

dzīvot tīrā un sakoptā vidē. 
 

VISIEM LASĪTĀJIEM  
NOVĒLAM 

SAKOPT ARĪ SAVU TUVĀKO 
APKĀRTNI! 

 

 

 
 

 
Nākamais avīzes numurs iznāks oktobrī 

 
Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos: 

http://facebook.com/ZasasVidusskola/ 
https://www.facebook.com/baltaiscels/   

un Jēkabpils novada mājas lapā 
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/  

 

Mācību grāmatu apvākošanas 
pārbaudes rezultāti 

   27.septembrī skolēnu pašpārvaldes 
pārstāvji kopā ar bibliotekāri sk. Gerdu 
pārbaudīja, cik kārtīgi skolēni rūpējas par 
savām mācību grāmatām – vai tās ir 
apvākotas. Reida rezultāti ir sekojoši:  
   1.vietā 1.klases skolēni – visas grāmatas 
apvākotas visiem skolēniem. 
   2.vietā 4. un 10.klases skolēni. 
   3.vietā 3., 7., 8., 11.klases skolēni. 
   Turpretī 9.klasē grāmatas nav apvākotas 
pusei skolēnu un 6.klasē 5 skolēni nav 
apvākojuši vismaz vienu grāmatu! 
   Diemžēl nebija iespēju pilnībā pārbaudīt 
2., 5., 12.klases skolēnu grāmatas, tāpēc 
nevaram spriest par to apvākošanas kvalitāti.  
 

Saudzējam skolas grāmatas – apvākojam!   

12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobra pirmajā nedēļā jutīsim 
līdzi desmitajiem, kurus gaida 

11.klases sagatavotie 

pārbaudījumi, pirms viņi tiks 
pilnvērtīgi uzņemti Zasas 

vidusskolas saimē. Lai 
desmitajiem Iesvētību 

pasākumā pietiekami daudz 

drosmes, izturības un veselīga 
humora izjūta! 
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