
 

 

   

 
” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
   
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

2019. gada februāris 
Iznāk kopš 1999. gada februāra  

    Zasas vidusskolas avīze Nr.2 (74) 
 

Šajā numurā: 
* Baltajam Ceļam – jubileja! 
* Piedalīšanās olimpiādēs, 

konkursos, skatēs 
* Valentīndienas pasākums 
* 1.klases 100.diena skolā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pirmsskolas jaunumi 
*Karjeras aktualitātes   

* Sporta ziņas 
* Projektu aktualitātes 

* Apsveikumi 
 

 

1. 

 
Baltajam Ceļam – 20 gadu jubileja! 

 
   Skolas avīzei “Baltais Ceļš” šogad dzimšanas diena – 20. 
Visiem avīzes veidotājiem un lasītājiem mīļi sveicieni šajos 
svētkos! 
    Pirms 10 gadiem mēs arī svinējām jubileju un arī 
domājām, kā izveidojās avīze, kā radās nosaukums. Uz 
šiem jautājumiem toreiz mums atbildes sniedza skolotāja 
Inta Sviķkalne, jo komandā ar viņu arī iznāca pirmais 
avīzes numurs ar tādu pašu nosaukumu „Baltais Ceļš”. 
Tāpēc citēšu, ko skolotāja mums teica pirms 10 gadiem: 
   “Avīzes nosaukumu aizguvām no I.Ziedoņa frāzes:  
“Katram cilvēkam vajag vienu baltu ceļu, pa kuru atgriezties 
mājās.” Iepatikās baltās krāsas simbolika un norāde par 
atgriešanos mājās. 
   Pirmo avīzi izdot bija sarežģīti. Skolā tikko bija izveidots 
viens datorkabinets, rakstītpratēju gandrīz nebija. Tomēr 
mēģinājām darīt. Pirmais avīzes numurs bija ar daudzām 
kļūdām, nelīdzinātiem tekstiem. 
   Svarīgi, lai darbiņš avīzes izdošanā nebūtu piespiedu 
kārtā. Ar prieku strādāja Zanda Stankeviča, Rasa Zālīte, 
Guntars Porietis, Laura Audzīte, Nauris Eidaks… Viņi bija 
vieni no pirmajiem.” 
   Man ir iznācis 14 gadus strādāt par skolotāju konsultanti. 
Tas ir ilgi, sevišķi, ja ir citi darba pienākumi, tāpēc 
priecājos, ka šo darbu turpina izdevēju komanda kopā ar 
skolotāju Baibu Gabranovu. Avīzītes iznāk bieži un ir 
krāsainas, dzirkstošas, atspoguļo aktivitātes skolas dzīvē. 
   Skolas avīze – tas ir liels ieguvums skolai, jo piefiksē to, 
kas ir noticis. Tāpat kā priecājamies, kad ir iznācis jauns 
avīzes numurs, tāpat ne mazāk priecājamies, kad pēc 
ilgāka laika pārlasām iepriekšējos numurus. Skolas 
bibliotēkā ir pieejami visi avīzes numuri, kopš pašiem 
pirmajiem, kas tika izdoti. 
   Tas laiks, kas veltīts avīzes izdošanai, ir bijis vienmēr 
radošs, piepildīts, jo tad tu vēro, pieraksti, novērtē, meklē 
labāko, centies. Avīzes veidotāji vienmēr ir ieguvēji, jo 
attīsta prasmes žurnālistikā. Tāds jauks piemērs, ka 
ilggadējais avīzes redaktors Kaspars Sēlis gan avīzīti 
pilnveidoja ar interesantām dizaina idejām, gan pēc 
vidusskolas pabeidza Baltijas filmu un mediju skolu 
Igaunijā, šobrīd strādā Jēkabpils novadā par sabiedrisko 
attiecību speciālistu un atbild par novada avīzes „Ļaudis un 
Darbi” izdošanu. 
   Mans novēlējums – lai avīzīte turpina iznākt nepārtraukti, 
lai ir skolēni, kam patīk šo darbu darīt! 
                                         Skolotāja Ģertrūde Avotiņa 
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   „Baltajam Ceļam” - 20 gadi! Es nevaru 
iedomāties cik skolēnu un skolotāju, cik daudz 
šai avīzei veltīta darba ir bijis nepieciešams, lai 
Jums būtu interesanti lasīt stāstiņus par 
visaktuālāko, kas ir noticis, un vērot bilžu lapas, 
kur interesanti atskatīties uz notikumiem. Mēs 
katram notikumam cenšamies atrast vietu, jo 
viss, kas ir bijis, noticis mūsu skolā vai saistībā 
ar to, liek mums lepoties ar paveikto! 
   Jau ir februāra beigas. Strauji tuvojas 
pavasaris. Atkusnis un putnu dziesmas 
pamazām pārņem mūsu zemīti. Skolēnu sejās 
parādās vairāk smaidu, apkārt ir jūtama 
pavasara plaukstošā enerģija. Tuvojas 
brīvlaiks. Protams, mums katram ir darbiņi, kas 
jānokārto, pirms brīvlaiks pieklauvē pie durvīm. 
Vienam jānokārto kāda ieskaite, citam jāsakārto 
attiecības ar klases biedriem un vēl kādam 
jāpiedalās kādā olimpiādē.  
   Manuprāt, avīze kļūst labāka, bet, protams, ir 
vēl, uz ko tiekties. Novēlu avīzei turpināt 
attīstīties un būt ar katru gadu vēl labākai, bet 
Tev, avīzes lasītāj, es vēlu veiksmi Tavos 
darbos un atpūtā! 
 
           Baiba Briede, “Baltā Ceļa”redaktore 
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Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos 

 
Arī februārī turpinās mācību priekšmetu olimpiādes 
vairākos mācību priekšmetos, un tajās piedalās arī 
Zasas vidusskolas skolēni: 
 30.janvārī Raivo Mikušāns (4.kl.), Markuss 

Brutāns un Mārcis Gaštols (5.kl.) kopā ar 
skolotāju Andu Svarāni devās uz Starptautiskā 

bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa 
"Trejdeksnis/Triple Sun" konkursa ar tēmu "Darba 
vara lielu dara" laureātu apbalvošanas pasākumu 
Rīgas Domē. Dalībnieki saņēma diplomus, bet 
Mākslas skolas komandai medaļa par 

piedalīšanos.   
 7.februārī Ilgona Pudža, Alens Niks Ļapustins, 

Sanda un Santa Rugaines no 8.klases un Alvis 
Aizupietis, Dana Krjaukle, Dāvis un Edijs 
Simkoviči no 9.klases piedalījās krievu valodas 

tiešsaistes olimpiādē. Vislabāk veicās Alvim.  
 15.februārī 4.klases skolnieks Raivo Mikušāns 

piedalījās starpnovadu sociālo zinību olimpiādē 
4.klasēm.  

 15.februārī 5.klases skolnieki Mārcis Gaštols un 
Markuss Brutāns piedalījās starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm. Markuss 
ieguva atzinību!  

 No 11.-15.februārim dabaszinību neklātienes 
konkursā 5.klasei tiešsaistē piedalījās Aiva 
Kokina, Marta Grandāne, Markuss Brutāns un 
Mārcis Gaštols. 157 dalībnieku konkurencē 
Markuss ieguva 2.vietu, Marta un Aiva – 3.vietu!  

 28.februārī uz tikšanos Rīgā, Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā, dodas 4.klases skolniece Sindija 
Minalto un sk. Anda Svarāne, lai kopā ar 

ekspertiem un skolēniem, kuri piedalījās konkursā 
“Ko stāsta tautastērps”, pārrunātu iespējas iesāktos 
darbus un pētījumus turpināt.     

 
 
 
 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāju 
apbalvošana  

 

   4.februārī skolas zālē tika apbalvoti skolēni, kuri bija 
aktīvi iesaistījušies Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
aktivitātēs.  
    Piemiņas balvas saņēma 11 skolēni: Sanita 
Gabranova un Mareks Zālītis no 2.klases, Dace Brutāne, 
Aivis Katkovskis un Evelīna Ruško no 3.klases, Endija 
Aleksejeva, Sindija Minalto un Raivo Mikušāns no 
4.klases, Gita Barovska no 5.klases, Lita Kokina un 
Santa Rugaine no 8.klases, kā arī vecāku žūrijas grupā 
skolotāja Skaidrīte Boļšaka.  
    Bibliotekāre sk. Gerda pateicās visiem, kuri aktīvi lasa 
grāmatas un dalās savā pieredzē arī ar citiem!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Skatuves runas konkursa starpnovadu kārta 
Jēkabpilī 

 
    26.februārī 10 Zasas vidusskolas labākie runātāji, kuri 
tika atzīti par izcilākajiem skolas konkursā, devās uz 
Skatuves runas konkursa starpnovadu kārtu Jēkabpilī.  
    No 1.klases konkursā piedalījās Agnese Dzene, 2.-
3.klašu grupā startēja 2.klases skolēni Sanita 
Gabranova, Reinis Kokins, Solveiga Smilškalne, Evelīna 
Skujiņa un Paula Vībāne, 4.-6.klašu grupā runāja 
4.klases skolēni Endija Aleksejeva, Mārcis Gabranovs 
un Raivo Mikušāns, 7.-9.klašu grupā no mūsu skolas 
piedalījās 7.klases skolnieks Raitis Daudzvārds, 
savukārt vidusskolas grupas pārstāve 12.klases 
skolniece Laura Korņejeva slimības dēļ konkursā 
npiedalījās.  
   Dalībnieku uzstāšanos konkursā vērtēja kompetenta 
žūrija.  
   Vērtējumi par dalībnieku sniegumu ir sekojoši: Sanita 
un Raitis ir ieguvuši 1. pakāpes diplomus, savukārt 
Agnesei, Reinim, Evelīnai, Solveigai, Paulai, Endijai, 
Mārcim un Raivo ir 2. pakāpes diplomi.  
   Paši konkursa dalībnieki ar savu uzstāšanos ir 
apmierināti.  
   Skolēnus dalībai skatuves runas konkursā sagatavoja 
skolotājas Anda Jurgeviča, Mairita Strika, Baiba 
Gabranova un Ģertrūde Avotiņa. Paldies skolēniem un 
skolotājiem par ieguldīto darbu!  
  
        Skolas arhīva foto  
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Deju kolektīvu darba skate – koncerts Viesītē

12.februārī Zasas vidusskolas tautas deju dejotāji devās uz Viesīti, lai piedalītos deju kolektīvu darba skatē – koncertā
un parādītu, cik labi ir sagatavojuši dejas, ko centušies apgūt šajā mācību gadā. Rīta pusē norisinājās mēģinājumi, tad
bija jāsapošas tautas tērpos, jāsakārto mati un jāapvelk pastalas,  un klāt  jau pusdienas laiks, kad bija jārāda savas
prasmes žūrijai. 

1.-2.klašu  deju  kolektīvu  grupā  no  mūsu  skolas  piedalījās  pirmsskolas  sešgadīgo  grupiņas  audzēkņi  un  1.klases
skolēni.  Viņi dejoja dejas “Kas dārzā” un “Dziesmiņa par zvēriņiem”.  3.-4.klašu deju kolektīvu grupā dejoja mūsu 2.-
3.klases dejotāji. Viņi izpildīja dejas “Roku rokā” un “Mana meilo”. 5.-6.klašu deju kolektīvu grupā piedalījās mūsu 4.-
6.klases deju kolektīvs, kuri dejoja dejas “Tēva dēli” un “Kur guļ Ziemassvētki?”. 7.- 9.klašu deju kolektīvu grupā mūsu
skolas 7.-9.klašu deju kolektīva dalībnieki izpildīja dejas “Trīs riņķīšus dundurs grieza” un “Saulīt gāja spēlēties”. 

Dejotājus šoreiz vērtēja visbargākā žūrija – viņu pašu deju skolotāji, tāpēc vērtējumi bija patiešām objektīvi, jo pašiem
dejotājiem un skolotājiem jāsaprot,  kas  vēl  jāpilnveido  un  varbūt  jāpamaina  dejās,  lai,  uzstājoties  lielajā  deju  skatē
7.martā, rezultāti būtu vēl labāki! 

Šajā reizē žūrijas liktie punkti ļāva iegūt 1.pakāpi tikai 7.-9.klašu deju kolektīvam, bet trīs pārējiem kolektīviem mazliet
pietrūka  punktu,  tāpēc  tikai  2.pakāpe.  Taču  tas,  cerams,  būs  nopietns  stimuls,  lai  vēl  atbildīgāk  piedalītos  deju
mēģinājumos un vēl labāk sagatavotos lielajai skatei! 

                         Niks Daniels Balodis, foto no skolas arhīva

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” pirmā kārta 

19.februārī mūsu skolas vokālo ansambļu dalībnieki piedalījās vokālās mūzikas konkursa “Balsis – 2018” pirmajā kārtā
Jēkabpilī. 1.-4.klašu ansamblī dziedāja: Gita Kisļicka, Evelīna Poļikova, Daina Krilova, Marta Krilova, Justīne Geidāne,
Ieva Vorobjova, Solveiga Smilškalne, Renāte Rūrāne, Baiba Bekmane, Evelīna Ruško, Nellija Zarāne, Sindija Minalto,
Endija  Aleksejeva,  Paula  Vībāne,  Evelīna  Skujiņa,  Mareks  Zālītis.  5.-9.klašu  ansamblī  dziedāja:  Katrīna  Frančeska
Poikāne, Sindija Minalto, Egija Martinova, Līva Nagle, Raitis Daudzvārds, Dana Krjaukle, Megija Krjaukle, Baiba Briede,
Līga Tumša,  Sanija  Geižāne,  Karolina Kuzmenko.  Jaunākās grupas ansamblis  ieguva III  pakāpes diplomu,  savukārt
pamatskolas jauniešiem II pakāpes diploms! Apsveicam un paldies skolēniem un skolotājai Veltai par ieguldīto darbu!

Egija Martinova, foto no skolas arhīva  
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Mana dvēseles kokle Zasas vidusskolā

    Šajā mācību gadā Zasas vidusskolā ir daudz dažādu piedāvājumu interešu izglītībā. Pats unikālākais
mūsu skolā ir tas, ka vieni un tie paši skolēni dzied, dejo, mēģina pirmos soļus aktiermeistarībā, runas
mākslā, sporto, mācās mākslas skolas filiālē, mūzikas skolā. Jau 12 gadus mācu mūziku šajā skolā. Ir liela
atsaucība gan no vecāku puses, skolotāju komandas, gan no bērnu puses, kad viņi tiek aicināti kopt mūsu
senču  “dziesmoto”  tradīciju,  tāpēc  vienmēr  skolas  talantīgie  audzēkņi  ar  panākumiem  startē  novada
konkursā  “Balsis”,  kā  arī  pārstāv  skolu  reģionālajā  konkursā  “Aiviekstes  lakstīgalas”,  līdz  ar  to  Zasas
vidusskolas vārds šajā jomā aizskanējis tālu pa Latviju. 
    Protams,  tas,  ko  iegūst  šie  bērni  solistu  un  ansambļu  nodarbībās,  nav  novērtējams.  Zināms,  ka
dziedāšana ir veselīga, derīga katram no mums, jo tā ir mūsu dvēseles barība. Ja nedziedāsim, nebūs
Dziesmu svētku. Tas ir galvenais, ko mācu bērniem. Arī bērnu vecāku viedoklis par nodarbību apmeklēšanu
apliecina, ka šīs nodarbības ir nepieciešamas. Vecāki uzskata, ka ansambļa nodarbības ir vajadzīgas. Jo
vairāk  bērni  nodarbināti,  jo  mazāk  laika  paliek  tādām  nesvarīgām  nodarbēm  kā  datori  un  telefoni.
Dziedāšana attīsta dromi unpārliecību par saviem spēkiem, iemāca skatuves kultūru un uzvedību. Ir arī
vecāki, kas uzskata, ka papildus nodarbības mūzikā vajag, taču vairāk tiem audzēkņiem, kuriem ir dotības,
jo tās papildina mūzikas skolā un mūzikas stundās iegūtās zināšanas. Mūziķim ir interesanta dzīve, var
redzēt pasauli, iegūt jaunus draugus. Mūzika nomierina, trenē elpošanu, uzlabo omu un vairo pozitīvismu.
    Man pašai ir akadēmiskā izglītība, ko ieguvu, mācoties Rīgas Pedagoģijas skolā un vēlāk Latvijas Valsts
konservatorijā. Dziedāju korī “Ave sol”. Man mūzikas gudrības iemācījuši tādi pedagogi kā Imants un Gido
Kokari, Pauls Kvelde, solo studēju pie slavenās kamerdziedātājas Irēnas Donavas. Ir apgūti trīs mūzikas
instrumenti. 
    Skolā, strādājot ar bērniem, mācu nepadoties pie pirmajām grūtībām, nepadoties slinkumam. Repertuāru
veidoju, ievērojot arī audzēkņu intereses, tāpēc man reizēm nav saprotams, kāpēc konkursa noteikumos
nav atļauts ansamblim dziedāt kādu no kora dziesmām. Kāpēc? Vai tā nav bērnu interešu izglītība? Nošu
materiālu  ansambļiem  nav,  tāpēc  pati  komponēju  dziesmas,  rakstu  dzeju,  aranžēju,  pati  spēlēju
pavadījumus. Interesantākās dziesmas klausos un pārrakstu ar notīm no youtube video vietnes, pati veidoju
apdares. Prieks par bērniem, kuri nāk regulāri uz nodarbībām, nekavē, jo tikai regulārs darbs nes augļus. 
    Prieks par to, ka vairāki manis mācītie skolēni dzied Jēkabpils novada jauktajā korī “Putni”. Liels prieks
bija  pagājušajā  gadā,  kad  mans  skolnieks  Edgars  Kuzmenko  gan  novadā,  gan  reģionālajā  konkursā
“Aiviekstes lakstīgalas” ieguva I pakāpes diplomu, un konkursa vērtēšanas komisija piekodināja Edgaram
arī šogad piedalīties konkursā. 
    Vokālo ansambļu konkursā “Balsis” mūsu skolu šogad pārstāvēja 1.-4.klašu vokālais ansamblis, ar 31
punktu iegūstot 3.pakāpi, un 5.-9.klašu vokālais ansamblis, ar 35 punktiem iegūstot 2.pakāpi. Šajā ansamblī
dzied: Baiba Briede, Megija un Dana Krjaukles, Karolina un Edgars Kuzmenko, Egija Martinova, Līva Nagle,
Katrina Frančeska Poikāne,  Santa Rugaine,  Līga Tumša,  Raitis  Daudzvārds,  kā arī  4.klases skolniece
Sindija Minalto. 
    Patīkami bija dzirdēt atzinības vārdus par labi padarītu darbu. Taču tas nozīmē – mūžīgi lepoties ar
sasniegto. Ir jāaug un jācenšas pilnveidoties, lai būtu vēl labāki rezultāti!  

                        
 Mūzikas skolotāja Velta Ziemele, foto no skolas arhīva  
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5.

1.klases simtā diena skolā

   Šī gada 18.februārī mūsu pirmklasniekiem apritēja 100.diena, kopš viņi mācās lielajā baltajā skolā, taču svētkus viņi
nolēma svinēt  22.februārī.  Viņi  šajā  dienā  nemācījās,  bet  apstaigāja  visas  klases,  lai  redzētu,  kā  tur  izskatās.  Viņus
sagaidīja skolotāji un skolasbiedri, kuri bija sagādājuši dažadus pārsteigumus.
   Jau no paša rīta, ienākot skolā, vestibilā pirmklasniekus sagaidīja 7.klases skolēni un skolotāja Inese, ar īpašo svētku
noformējumu radot patiesu svētku atmosfēru. Kā jau svētku dienā pienākas, katrs uzlika galvā krāsainu 100.dienas jubilāra
cepurīti,  un  svētku  diena  varēja  sākties!  Dāvanas  maisiņos  ar  pūcīti  gaidīja  katru  pirmklasnieku  savā  klasē.  Tad
pirmklasnieki  sāka savu “ceļojumu” pa lielo balto skolu,  iepazīdami mācību kabinetus,  tajos strādājošos skolotājus un
skolēnus, kam tobrīd tajos notika stundas. 
   3.klasē pie skolotājas Daigas pirmkalsniekiem norisinājās nopietna saruna par to, cik grūti būs nonākot 3.klasē, jo trešās
klases skolēni tikko bija uzrakstījuši valsts pārbaudes darbu latviešu valodā. Protams, ka neizpalika arī dāvanas!   
   4.klasē pie skolotājas Mairitas pirmklasniekiem bija sagatavots veikals. Visiem bija jāatpazīst dažādas naudas zīmes un
pašiem jāprot iegādāties sev dāvana. Pirmklasnieki ar to tika veiksmīgi galā! Kad dāvanas bija “iegādātas”, tad varēja
pateikt paldies arī veikala “darbiniekiem”, jo konfektes garšo visiem! 
   10.klase un skolotāja Maija bija pirmklasniekiem sagatavojuši grūtu uzdevumu matemātikā, jo atpazīt trīs izveidotos
telpiskos objektus nespēja neviens pirmklasnieks, pat  ne izrunāt to nosaukumus! Bet tas tikai pierāda, ka matemātika
nemaz nav viegla un ir daudz jāmācās, lai daudz ko uzzinātu! 
   12.klase un skolotāja  Sarmīte pirmklasniekus gaidīja  vēstures un ģeogrāfijas kabinetā.  Pirmklasnieki  bija apsolījuši
12.kalsei, ka izlasīs grāmatu par Buratino, tāpēc viņi pārbaudīja, cik rūpīgi mazie ir lasījuši un atceras rakstīto. Viņiem
neapšaubāmi veicās labi, jo beigās nopelnīja šokolādes medaļas un garšīgu torti. Paldies divpadsmitajiem!  
   8.klase un skolotāja Gerda pirmklasniekus uzņēma latviešu valodas un literatūras kabinetā. Uzzinājuši, kādus mācību
priekšmetus šajā kabinetā apgūst lielākie skolēni, pirmklasnieki sasēdās solos un pildīja dažādus uzdevumus: atbildēja uz
jautājumiem par savu iemīļotāko dziesmu, grāmatu, dzīvnieku, augli, gadalaiku, multfilmu u.c; izveidoja teikumu par to, kas
1.klases skolēniem patīk skolā, un to nolasīja, kā arī uzrakstīja un nosauca katrs savu vārdu. Bija interesanti, jo abās
klasēs ir dvīnes, kuras nav nemaz tik viegli atšķirt! Balvās tika garšīgas konfektes, un ar konfektēm tika cienāti arī sveicēji.  
   9.klase un skolotāja Zita pirmklasniekus gaidīja fizikas un matemātikas kabintā. Lai arī pirmklasniekiem te nācies pabūt
pagarinātās grupas nodarbību laikā,  šoreiz  tas bija tieši  matemātikas un fizikas kabinets,  tāpēc arī  uzdotie  uzdevumi
saistījās ar matemātiku un fiziku. Ne jau katrs pirmklasnieks prot reizināt, bet mūsējie to apguva, piedevām reizināšanu ar
deviņi, izmantojot paši savus pirkstiņus! Tad sekoja aizraujošs eksperiments fizikā, parādot, kā, ietinot folijā, var padarīt
mobilo telefonu rāmu un mierīgu, jo cauri folijai tas signālu nesaņem! Tas gan varētu noderēt reizēs, kad skolotāja zvana
uz mājām mammai, lai pasūdzētos par kādu pirmklasnieka blēņu darbu! 
   Matemātikas  kabinetā  pirmklasniekus  uzņēma  arī  11.klase  un  skolotāja  Irēna.  Kā  jau  matemātikas  kabinetā,  arī
uzdevumi  bija  saistīti  ar  matemātiku.  Visi  pirmklasnieki  tika  sadalīti  divās  komandās,  katrs  no  dalībniekiem saņēma
11.klases skolēnu īpaši izgatavoto metamo kauliņu, kuru uzmetot varēja izvēlēties konfekti no skaitļa trauciņa, kā arī paiet
uz priekšu par attiecīgo punktu skaitu matemātiskajā spēlē. Mazajiem gan bija ārkārtīgi grūti sagaidīt savu kārtu, tomēr
vismaz reizi kauliņu uzmeta katrs, pa spēles lauciņiem pavirzījās katrs, un arī konfektes visi bija nopelnījuši.  
   6.klase pirmklasniekus sagaidīja dabaszinību kabinetā, kur 5.klases audzinātāja skolotāja Laima māca arī ķīmiju un
bioloģiju. Savā klasē (angļu valodas kabinetā) 6.klases skolēniem pirmklasniekus nebija vērts gaidīt, jo to jau pirmklasnieki
pazīst  no  savām  angļu  valodas  stundām,  taču  6.klases  skolēni  sākumā  bija  sagatavojuši  asprātīgas  mīklas  katram
pirmklasniekam.  Ar  klasesbiedru  vai  skolotājas  palīdzību  visas  tika  uzmainētas,  un  visi  pirmklasnieki  saņēma svētku
medaļas!  Pēc  tam  skolotāja  Laima  pārbaudīja,  vai  pirmklasnieki  ir  pietiekami  vērīgi,  un  varēja  sākties  eksperimenti
dabaszinībās/ķīmijā, kurus demonstrēja 6.klases skolēni. Šķidrumi krāsojās dažādās krāsās, ūdenī iemestās monētas pēc
kārtīgas noberšanas kļuva pavisam spožas, un tad vēl katram pirmklasniekam vajadzēja uzrakstīt savu vārdu ar īpašā
šķidrumā iemērktu vates kociņu. Visi darbi pēc tam tika izvietoti izstādē, un, protams, neizpalika spēcinošas balvas! 
    2.klase un skolotāja Anda pirmklasniekus kronēja par prinčiem un princesēm. Audzinātāja tika pie karalienes kroņa.
Noslēgumā 1.klases skolēni uzzīmēja savu skolotāju uz tāfeles, kas izskatījās “kā divas ūdens lāses”.   
    “Ceļojuma” noslēgumā pirmklasnieki nokļuva skolas direktores Olitas kabinetā, kur, parādījuši savas prasmes darboties
kopā, katrs saņēma apliecinājumu par skolā aizvadītajām simts dienām.  
    Kad visi mācību kabineti bija iepazīti, visi piedāvātie uzdevumi izpildīti, tad skolēni varēja priecāties un svinēt klasē:
nogaršot savu brīnišķīgo svētku torti un fotografēties piemiņai no šīs dienas. Kaut visas dienas skolā aizritētu tik aizraujoši! 
    “Baltais Ceļš” jautāja pirmklasniekiem, kādi ir viņu iespaidi par aizvadīto svētku dienu: 

oAgnese: „Patika viss, bet visvairāk pie 12.klases, kur bija jautājumi par Buratino, dabaszinību klasē, kur bija mīklas un
eksperiments ar naudu. Patika, ka mums direktore pasniedza apliecinājumu, patika fotografēšanās, saldumi un dāvanā
saņemtā grāmatzīme, patika arī torte, diemžēl nevarēju to ēst. Tajā dienā neiznāca aiziet pie 2.klases, bet to izdarījām
pirmdien.” 

oDaina: „Patika skolotāju Irēnas un Maijas kabinetos, jo man patīk matemātika. Patika 4.klasē spēlēt veikalos un 12.klasē
par Buratino, un vēl patika tas, ka Niks mani pacēla uz pleciem! Bija ļoti garšīga kūka, šokolādes naudiņa un daudz
saldumu, - varēju padalīties arī internātā, kā arī mājās ar mammu un ar māsu.”  

oSamanta: „Patika viss, bet visvairāk pie 12.klases, kur komandās atbildējām uz jautājumiem par Buratino, un mēs visu
zinājām!  Patika  uzdāvinātās  grāmatzīmes,  bet  varbūt  bija  par  daudz  saldumu,  un  daži  mūsu klases  bērni  neprata
uzvesties.” 

oRenārs: „Patika pie 3.klases, bet pie 9.klases reizināšanas uzdevums bija par grūtu. Uz dienas beigām piekusu, un beigās
vēl brālis apēda manus saldumus!”

oGustavs: „Patika pie  12.klases Buratino,  pie 4.klases veikali,  nauda un pirkšanas process,  pie 3.klases kukurūza un
grāmatzīmes, pie 6.klases eksperimenti. Uz beigām piekusu, pie 9.klases bija grūts uzdevums, un grāmatzīme pazuda!” 

oPirmklasnieki atzīst, ka šādā dienā vajag jautrību, dāvanas, spēles, sportošanu un teātri. Protams, dāvanās noder saldumi,
bet viņi paši nākamajiem pirmklasniekiem dāvinātu arī pašu veidotus zīmējumus un apsveikumu kartītes.

           Svētku dienas notikumus un pirmklasnieku viedokļus apkopoja sk. Baiba Gabranova, skolas arhīva foto



  

       

                                                                  2019. gada februāris

   

 

6.



  
                                          

 
                                    2019. gada februāris

7.

Valentīndienas pasākums

    14. februārī Zasas vidusskolas zālē norisinājās ikgadējais Valentīndienas pasākums, kura organizatori bija
10. klase. Emocionāls  noformējums  visas  nedēļas  garumā  sagaidīja  un  radoši  iedvesmoja  arī  skolas
apmeklētājus vestibilā. Valentīndiena ir ne tikai mīlestības laiks, bet arī draudzības un saliedētības laiks, tāpēc
pasākums norisinājās pa klašu grupām, kuras komandās pildīja dažādus uzdevumus. 
     Pirmais  uzdevums: “Sērkociņu kastīte ceļo”,  kurā komandu dalībniekiem bija jāpadod tālāk sērkociņu
kastīte, izmantojot tikai dalībnieku degunus, bez roku iesaistīšanas! Tālāk sekoja otrais uzdevums: "Mēmais
šovs", kurā klases komandai bija jāatmin viena dalībnieka rādītais, un tas nemaz nebija tik viegli! 3.uzdevums:
“Uzmini dziesmu” sākumā šķita pavisam viegls, jo romantiskas melodijas ir dzirdējuši visi, taču nosaukt precīzu
dziesmas nosaukumu prata ne visi. 4.uzdevums pārbaudīja komandu dalībnieku aktiermākslu, attēlojot ainas
no romantiskajām filmām. Ar šo uzdevumu, šķiet, komandām veicās vislabāk, jo filmas patiešām ir skatītas
bieži un attēlojamās ainas bija ļoti  labi pazīstamas. 5.uzdevums: “Uzmini,  kas es esmu” aicināja izraudzīto
komandas  dalībnieku  sakopot  visas  zināšanas un  apķērību,  lai  ar  jautājumu  palīdzību,  uz  kuriem pārējie
komandas dalībnieki varēja atbildēt tikai ar “jā” vai “nē”, noskaidrotu sev uz muguras piespraustās slavenības
personību. 
    Pasākuma noslēgumā pasākuma organizētāji - 10.klase – pasniedza balvas pasākuma dalībniekiem. Klašu
komandas  saņēma  Pateicības  par  aktīvu  piedalīšanos.  Dalītajā  2.vietā  ierindojās  11.klases  un  9.klases
komandas, bet 1.vietu ieguva 7.klases komanda! 
    Kopumā pasākums bija izdevies, un pateicamies 5. - 11. klasei par atsaucību un sk. Inesei  Kalniškānei par
palīdzību zāles noformēšanā un balvu sagatavošanā!

Dita Soldatova, Kitija Paula Minkeviča, foto no skolas arhīva
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Ēnu dienas 2019

13.februārī  visā  valstī  norisinājās  Ēnu  diena.  Ēnu  diena  ir  pasaulē  atpazīstama  un  atzīta  «Junior
Achievement» karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba
vietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Arī Zasas vidusskolas skolēni katru gadu ir aktīvi Ēnu dienas dalībnieki. Šogad Ēnu dienā iesaistījās 7., 10.
11. klases audzēkņi, kā arī atsevišķi 12.klases skolēni. 

7.klases skolēni “ēnoja” Zasas pagasta pārvaldes vadītāju Kristapu Tētu un klientu apkalpošanas speciālisti
Aigu Mikušāni, bet citi apmeklēja z/s “Grāviņi”, kur saimnieko Toms Teicāns. 7. klases meitenes, kuras ēnoja
Zasas pārvaldes klientu apkalpošanas speciālisti, pēc Ēnu dienas stāsta:  “Mums ļoti patika! Mēs vēl gribētu
piedalīties Ēnu dienā. Ļoti daudz uzzinājām. Patika uzzināt, kāds ir klientu apkalpošanas speciālista darbs.
Mēs kārtojām mapes, rakstījām vēstules, printējām, kopējām un dzērām tēju.”
      Ēnu dienas aktivitātēs iesaistījās visi 10.klases skolēni: Edijs un Beāte “ēnoja”  Valsts policijas Zemgales
reģiona  pārvaldes  Jēkabpils  policijas  iecirkņa  darbiniekus.  Kitija  iepazinās  ar  ziedu  salona  SIA  “Mimoza”
darbu, Valērijs pabija būvfirmā SIA “Jēkabpils PMK”, savukārt Dita iepazinās ar žurnālistu ikdienu laikrakstā
“Brīvā Daugava”. 
     11.klases  skolēni  “ēnot”  bija  pamēģinājuši  jau  iepriekšējā  mācību  gadā,  tāpēc  šogad  varēja  rūpīgi
pārdomāt, vai vēlas “ēnot” tās pašas profesijas pārstāvjus vai izmēģināt kaut ko jaunu. Raivis iepazinās ar
Jēkabpils namu pārvaldes galvenā inženiera darba ikdienu; Ieva “ēnoja” Jēkabpils novada sporta koordinatori
Baibu Čākuri; Diāna un Inese iepazinās ar fizioterapeites Ilvas Mazures darba ikdienu; Iveta pabija Radio 1
studijā; Ēriks, Artis un Dāvis iepazinās ar galdnieka profesiju SIA “Likra”. 
     No 12.klases Ēnu dienā piedalījās tikai 3 skolēni: Liene “ēnoja” Jēkabpils pamatskolas skolotāju Anitu
Ščegalkovu, Agija iepazinās ar skaistumkopšanas salona “Saule” darbinieces Elīnas ikdienu, bet Laura pabija
Jēkabpils dzīvnieku patversmē.     

“Baltais Ceļš” Ēnu dienas dalībniekiem jautāja:  Kādi ir Tavi iespaidi, ēnojot izvēlēto profesiju? Kādi
darba pienākumi Tevi visvairāk ieinteresēja? Vai Tu vēlētos savu nākotni saistīt ar šo profesiju? Vai Tu
atkārtoti ēnotu šīs profesijas pārstāvjus? 

 Raivis: Iespaidi normāli, visvairāk patika, ka darbs ir atšķirīgs un daudzveidīgs. Neesmu pārliecināts, vai
vēlētos darboties šajā profesijā. Negribētu ēnot to pašu, gribētu ko citu. 

 Valērijs: Visvairāk man patika, ka es varēju palīdzēt celtniekiem, un patika viņu forma, bet šajā profesijā
negribētu strādāt, taču labprāt ēnotu vēlreiz. 

 Ēriks,  Dāvis,  Artis: Iespaidi  labi,  interesanti  aplūkot  visus aparātus,  interesanti  skatīties  uz materiāla
sagatavošanu  un  tapšanu. Gribētu  darboties  šajā  profesijā,  jo  darbs  nav  uz  vietas,  ir  jābraukā  uz
objektiem, ir visāda veida pasūtījumi un jādarbojas ar metāliem. Patika, ka jāstrādā ar cilvēkiem un nav
noteikts darba laiks. Jā, gribētu vēlreiz atkārtot. 

 Diāna: Patika tas, ka darbs ir dinamisks un ka nav visu laiku jādara viens un tas pats. Jā, es gribētu
darboties šajā profesijā un gribētu ēnot vēlreiz. 

 Inese: Profesija daudzpusīga ar saviem plusiem un mīnusiem, patika tas, ka jāstrādā ar cilvēkiem. Es
neesmu  pārliecināta,  vai  gribētu  darboties  šajā  profesijā.  Gribētu  ēnot  vēlreiz,  bet  labprāt  izvēlētos
apskatīt arī citu profesiju. 

 Ieva: Ļoti interesanta profesija, aizraujoša, bija ļoti jauks sarunu biedrs, kuru bija patīkami ēnot. Noteikti
negribētu darboties šajā profesijā, jo ir ļoti daudz darba ar dokumentiem. Nezinu, vai gribētu vēlreiz ēnot. 
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 Kitija: Iespaidi bija labi, patika tas, ka ir visai radošs darbs. Šajā profesijā es nevēlētos darboties, ja nu
vienīgi kā savu hobiju, atkārtot vairs nevēlos, gribu ēnot ko citu, to, kas mani vairāk piesaista. 

 Liene: Pozitīvi iespaidi, ļoti patika, - ir liela atšķirība, vai strādā lielā skolā vai mazā, jo 2.  klases skolēni, pie
kuru skolotājas biju stundās, bija ļoti disciplinēti. Visvairāk no darba pienākumiem man patika paskaidrot
uzdevumus pašai, jo man bija iespēja arī pašai vadīt stundu, gan arī ieklausīties, kā to dara viņu skolotāja,
jo šajā darbā jāizmanto plašas zināšanas gan par dabu, gan materiāliem, gan vēsturi u.c. Labprāt strādātu
šādā profesijā, jo man patīk bērni un patīk mācīt. Ja būtu tāda iespēja, gribēt ēnot atkārtoti, bet šoreiz citā
klasē.   

  
 Dita: Iespaidi bija pozitīvi, ēnoju atsaucīgus cilvēkus un vairāk iepazinu žurnālistu profesiju.  Mans mērķis

bija  iepazīties,  kā  darboties  ar  reklāmām,  bet  ēnojot  vairāk  ieinteresēja  korektora  un  korespondenta
pienākumi. Iespējams, ka gribētu savu nākotni saistīt ar žurnālista profesiju, jo patīk darbs ar cilvēkiem, un
nākamgad labprāt ēnotu atkārtoti.

  
 Iveta: Bija ļoti interesanti skatīties, kā strādā radio. Interesanti bija uzzināt, kādi ir viņu darba pienākumi.

Bija  ļoti  jauks  un  pozitīvs  ēnu  devējs.  Iespējams,  ka  es  gribētu  strādāt  šajā  profesijā,  jo  tā  ir  ļoti
daudzveidīga  un  katra  diena  ir  citādāka.  Es  gribētu  ēnot  vēlreiz,  bet  labprāt  apskatītu  arī  citas  sev
interesējošas profesijas.

 Agija: Bija  forši  parunāties  ar  salona  darbinieci,  uzzināju,  ko  īsti  šī  profesija  nozīmē.  No  darba
pienākumiem visvairāk patika masāžu  veikšana.  Pēc  ēnošanas vairs  nevēlos  strādāt  šajā  profesijā,  jo
uzzināju daudz vairāk par darba pienākumiem un nezinu, vai es spētu tos paveikt, bet īstenībā gribētu ēnot
vēlreiz, jo varbūt tomēr ši profesija iepatiktos. 

  
 Beāte, Edijs: Klausījāmies kinologa stāstījumu par policistu ekipējumu, uzzinājām, kas ir vissvarīgākais

policijas darbinieka karjerā, cik fiziski spēcīgiem un atbildīgiem jābūt; kā kļūt par policistu, kur jāmācās un
kādi iestājpārbaudījumi jākārto; iepazināmies ar dežūrdaļu, bet pēc tam pievienojāmies patruļai Jēkabpils
ielās un ceļu policistiem, lai patrulētu uz ceļiem. Nepatika policista darbs, jo tas šķita garlaicīgs, it īpaši
reids; nekļūsim par policistiem, bet gribētu ēnot vēlreiz, tikai varbūt saistībā ar militāro jomu. 

 Laura: Iespaidi ir pozitīvi, bet man šķita, ka patversmē būs vairāk dzīvnieku. Darba pienākumos ietilpst tikai
rūpes par dzīvniekiem: barošana un rūpēšanās, lai viņiem būtu labi. Es nākotnē gribētu nodarboties šādā
jomā, bet tikai vaļasprieka līmenī. Ja būtu tāda iespēja, labprāt ēnotu vēlreiz, bet tur, kur ir vairāk dzīvnieku.

                     
                     Ēnu dienas aktivitātes un iespaidus apkopoja Dita Soldatova un Kitija Paula Minkeviča, 
                                                                foto no skolas arhīva, Radio 1 un laikraksta “Brīvā Daugava”
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“Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”

    Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros,
noticis izzinošs pasākums “Ādas apstrādes meistars un keramiķis – kā top skaistais?”
    Zasas  vidusskolas  1.-5.  klašu  skolēni  laikā  no  11.  –  18.  februārim  apmeklēja  Jēkabpils  novada
amatniecības centru “Rūme”, kurā tikās ar diviem amatniekiem – Andu Svarāni un Aivaru Ērgli, lai iepazītu
divas ar amatniecības nozari saistītas profesijas – keramiķis un ādas apstrādes meistars.
    Katrs skolēns šeit pavadīja 2 stundas. Vispirms skolēni tika iepazīstināti ar ādas apstrādes meistara darbu.
Tika iepazīti gan darbarīki, ādas izmantošanas vēsture, izstrādājumi, ādas apstrādes tehnikas,  gan redzētas
dažādas  ādas.  Pēc  tam skolēni  tika  aicināti  ielūkoties  keramiķa  darbā.  Tika  vēroti  dažādi  izstrādājumi,
instrumenti, palīgrīki. Visvairāk skolēnos izbrīnu raisīja Andas darbošanās ar podnieka virpu. Jaunāko klašu
skolēni nespēja noticēt, ka no māla pikucīša var tapt skaists māla pods. Vecāko klašu skolēni, savukārt, arī
paši  pamēģināja  darboties  ar  podnieka  virpu.  Uzzinājām,  ka,  lai  iemācītos  prasmīgi  darboties  ar  to,  ir
jātrenējas vismaz divus gadus. Turklāt topošajiem amatniekiem ir jāmācās labi visi mācību priekšmeti, īpaši
fizika, ķīmija, zīmēšana, konstruēšana, dabaszinības.
    Pēc tam, kad gana redzēts, dzirdēts, aptaustīts un iepazīts, skolēni sāka paši darboties praktiski. Ar ādas
apstrādes meistara palīdzību tika darinātas rokassprādzes, un ar keramiķa atbalstu tika veidots priekšmets no
māla. 
    Pasākums skolēniem ne vien patika, bet arī iedvesmoja. Pasākuma laikā viņi uzzinājuši daudz jauna.
Skolēni pēc pasākuma arī dalījās ar savām pārdomām: lai kaut ko skaistu pagatavotu, amatnieka darbarīkiem
jābūt  asiem,  tīriem.  Keramiķim ir  jābūt  spēcīgam. Vajag  daudz zināšanu,  lai  kļūtu  par  keramiķi  un ādas
apstrādes meistaru. Keramiķa darbs ir grūts. Darbs ar podnieka virpu ir daudz grūtāks, nekā šķiet. Podnieka
virpai ir arī pedāļi un vairāki ātrumi. Lai šūtu ādu, vajag citādāku šujmašīnu nekā drēbēm. 
    Paldies par sadarbību pasākuma norisē amatniecības centram “Rūme” un prasmīgajiem amatniekiem
Andai Svarānei un Aivaram Ērglim!

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants, 
autores un amatniecības centra “Rūme” foto 



  

Sporta ziņas 
Volejbols vidusskolai

   6.februārī, Ābeļos norisinājās volejbols vidusskolas meitenēm lielo skolu grupā. Zasas komanda starp 5 skolām izcīnīja
uzvaru. Komandā startēja - Laura Korņejeva, Liene Austruma, Samanta Makovecka, Inese Korņejeva, Iveta Korņejeva,
Diāna Dadeika, Marta Demkova un Katrīna Ģeidāne. Meitenes tiešām ļoti labi nospēlēja un uzvarēja. Malači!

Volejbols pamatskolai

   21.februārī, Ābeļos norisinājās volejbols pamatskolas meitenēm un zēniem lielo skolu grupā. Komandā startēja: Karolina
Kuzmenko, Egīls Austrums un Raitis Daudzvārds no 7.klases, Marta Demkova, Elīna Girone, Katrīna Ģeidāne, Ilgona
Pudža, Santa Rugaine, Mārcis Gremze, Alens Niks Ļapustins, Mārcis Putnis no 8.klases, Dana Krjaukle, Līga Tumša,
Alvis Aizupietis un Santis Griķupelis no 9.klases. Gan meitenes, gan zēni savās grupās izcīnīja uzvaru! Malači!

Tautas bumba pamatskolai 

    27.februārī  Ābeļu  pamatskolā  norisinājās  tautas  bumbas  sacensības  2007.-2008.gadā  dzimušajiem  zēniem  un
meitenēm. No Zasas vidusskolas komandās piedalījās:Gita Barovska, Marta Grandāne, Aiva Kokina, Kristiāna Ļapustina,
Estere  Saviča,  Agita  Akmane,  Endija  Aleksejeva,  Sindija  Minalto,  Viktorija  Anna  Poikāne,  Markuss  Brutāns,  Mārcis
Gaštols, Mārcis Gabranovs, Guntars Gremze, Raivo Mikušāns, Nikolajs Molotovskis, Daniels Nikolajevs, Arnis Adrians
Puķāns. Zēnu komandai „sāpīga” 4.vieta piecu komandu konkurencē, meitenes starp četrām komandām izcīnīja 2. vietu.
Malači! 
   Sporta skolotāja Madara Nagle-Galdiņa, skolas arhīva foto

   

  

Stafetes Salā

   22.februārī 4. un 5.klases skolēni devās uz Salu, lai piedalītos sportiskā pasākumā – “Stafešu dienā – 2019”. Pasākumā
piedalījās 4. un 5.klašu skolēni no Salas vidusskolas, Zasas vidusskolas, Biržu pamatskolas un Ābeļu pamatskolas. 
   Katra komanda izraudzījās savu kapteini un izlozēja sacensību kārtību. Stafetes bija patiešām aizraujošas: dalībniekiem
vajadzēja izvadīt futbola bumbu starp konusiem un pēc tam trāpīt vārtos; pārnest mazās bumbiņas katru uz citu vietu un
tad iemest grozā basketbola bumbu; lēkt diviem komandas dalībniekiem ar kopā sasietām kājām un tad visiem kopā virknē
skriet apkārt konusam; skriet un lēkt pāri barjerām un piesist pie nākamā komandas dalībnieka pleca; apskriet apli ar
stafetes kociņu rokā un padot to nākamajam komandas dalībniekam. 
   Dalībniekiem patika visas stafetes,  bija  jautri  un aizraujoši  pavadīts  laiks.  Pasākuma beigās  visas komandas tika
apbalvotas par piedalīšanos. Zasieši izcīnīja 3.vietu un saņēma pateicību un medaļu! 

                                      Mārcis Gabranovs, skolas arhīva foto
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Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros, no 31. janvāra
līdz  2.  februārim  notika  seminārs  “Vērtības,  iespējas  un  izaicinājumi  daudzveidības  kontekstā”.  Šo  projektu  īstenoja
Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia. Projekta seminārs norisinājās Siguldā, viesnīcā “Sigulda”,
Pils ielā 6.

 Projektā tika aicinātas iesaistīties 15 skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan
audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu
saliedētai  sabiedrībai.  Katru  skolu  pārstāvēja  komanda,  kuras  sastāvā  bija  skolas  administrācijas  pārstāvis,  viens
pedagogs  un divi  jaunieši  vecumā no 14 līdz 20 gadiem.  Darbojās arī  pieredzējusi  pedagogu grupa,  kas pilnveidoja
prasmes sniegt atbalstu kolēģiem un veicināja sadarbību skolu un kopienu līmenī.

Šeit daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidoja kritisko domāšanu, medijpratību, kultūras izpratni un
izpausmes, dizaina domāšanu, debašu, viedokļu apmaiņu, sadarbību un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo
un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases,
skolas un kopienas līmenī. Īpaša uzmanība tika veltīta plaisas mazināšanai starp skolām, kuras īsteno dažādas, tai skaitā
mazākumtautību izglītības programmas. Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izplatīta katrā no skolām, apkārtējā kopienā un
plašākā sabiedrībā, tā radot ietekmi plašā lokā. Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.

No Zasas vidusskolas projekta seminārā piedalījās skolotājas Skaidrīte Boļšaka un Irēna Tauriņa, kā arī divas 9.klases
skolnieces: Baiba Briede un Dana Krjaukle. 

Semināru  ar  uzrunām  atklāja  IAC  projekta  komanda  un  British  Council  pārstāvniecības  Latvijā  vadītāja  Zane
Matesoviča, pēc tam ar ievadlekciju “Dizaina domāšana praksē” uzstājās dizaina biroja H2E līdzdibinātāja, Latvjas Mākslas
akadēmijas profesore Ingūna Elere. Tālākajā dienas gaitā nodarbības dalījās grupās: attiecīgi skolotājiem, jauniešiem un
tālākizglītotājiem. Skolotājiem bija iespēja noklausīties IAC treneres, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu
projektu  vadītājas,  pedagoģijas  zinātņu  doktores  Aijas  Tūnas  lekciju  “Projektu  atslēgas”,  savukārt  jaunieši  piedalījās
nodarbībā ar Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktori Lindu Arhimoviču “Kā būt aktīvam”. Arī darba dienas
noslēgumā nodarbības norisinājās parelēlās grupās, kurās piedalījās pa vienam jaunietim un vienam skolotājam no katras
dalībskolas.  Viena no nodarbībām bija ar Latvijas Kultūras akadēmijas docētāju,  starptautiskā mākslas menedžmenta
konsultanti Leonardu Ķesteri “Vietas izjūta: bagātības man apkārt” par savas vietas izjūtas atrašanu un dalīšanos ar to,
nodarbības gaitā prezentējot grāmatu “Zaļumballes”, kurā pieminētas arī zaļumballes Zasā, piemēram, Ozolkalnā. Savas
vietas īpašo izjūtu iespējams attīstīt arī kā biznesa ideju, mērķtiecīgi prezentējot katru no vietām. Otru nodarbību vadīja
Linda  Arhimoviča  par  tēmu  “Kā  netraucēt  un  palīdzēt  skolēnam  būt  aktīvam”,  kur  galvenais  moto  bija:  “Neko  par
jauniešiem bez jauniešiem!”. 

Otrās semināra dienas rītā ASV Medijpratības centra lektore Tesa Džoula vadīja ievadlekciju  “Mediju  mirkļi  mūsu
dzīvē”, ar pamatdomu, ka teksts vienmēr jāskata kopā ar kontekstu, analizējot, vai mēs iedziļināmies un zinām kaut ko
vairāk par kādu tēmu vai arī pārzinām to tikai vispārīgi.  Pieci vēstījuma pamatelemnti ir  autortiesības, formāts/dizains,
auditorija,  konteksts  un  mērķis.  Tad  atkal  sekoja  paralēlās  nodarbības  skolotājiem,  jauniešiem  un  tālākizglītotājiem.
Skolotāji  darbojās kopā ar IAC treneri,  Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju  Ingūnu Irbīti  par tēmu
“Medijpratība skolā: iespējas un izaicinājumi”, savukārt jaunieši praktiski darbojās ar tēmu “Mediju satura veidošana”, un
nodarbību vadīja IAC trenere, Smiltenes vidusskolas direktora vietniece un skolotāja Daina Zelmene. Pēcpusdienā Daina
Zelmene vadīja nodarbību skolotājiem “Informācijas ceļi”,  bet ar jauniešiem par tēmu “Mediji,  atbildība un demokrātija”
runāja Ingūna Irbīte. Vakarā kultūras un iniciatīvas Latvijas skolas soma ietvaros producents un režisors Arnis Aspers
prezentēja savu filmu “Neiespējamais ir iespējams”. 

Trešās semināra dienas rītā ievadlekciju “Sapņo. Dari. Atkārto! Līdzdalības ietekme uz manu un mūsu turpmāko dzīvi”
vadīja biedrības “Zinis” vadītāja Vita Brakovska, savā lekcijā pieminot gan komplimentu kultūru, gan izanalizējot dažādus
prezentāciju veidus, uzsverot, ka, jo mazāk teksta uz ekrāna, jo vērtīgāka ir prezentācija.  Tad skolotāji un jaunieši pa
grupām darbojās ar tēmu “Kā veidot ziņu?”, ko vadīja British Council  komunikācijas vadītāja Kristīne Tjarve,  un tēmu
“Pilsoniskā izglītība no skolas perspektīvas” kopā ar Aiju Tūnu, kura uzsvēra, ka griba, brīvība, varonība un augšana ceļā
uz Latvijas valsti ir nemainīgas arī šajā gadsimtā, un vērtības un pamatelementi arī nav mainījušies, un tie ir: vienotība,
sadarbība  un līdzdalība.  Semināra darbu noslēdza turpmāko skolu/kopienu aktivitāšu  plānošana nodarbībā  “Ko nu?”,
uzsverot integrācijas ideju, dalīšanos ar semināra gaitā iegūto informāciju un prasmēm, kā arī nepieciešamību organizēt
kopīgus pasākumus, kuros piedalītos visas 15 projektā iesaisītās skolas, vai arī organizējot pasākumus pa grupām viena
reģiona dalībskolu pārstāvjiem.

Seminārs  aizritēja  radoši  darbojoties  un  komunicējot  ar  citu  projektā  iesaistīto  dalībskolu  pārstāvjiem,  un  pēc
piedalīšanās seminārā tā dalībnieki atgriezās mājās ar savu viedokli par pieredzēto. 

Semināra dalībniece Baiba Briede stāsta: “Man patīk šis projekts, jo tajā var paplašināt savas zināšanas par daudzām
jauniešiem aktuālām tēmām - dizainu, medijpratību, teātra sportu u.c. Lekcijas bija pamācošas un lietderīgas, tās vadīja
Latvijā pazīstami cilvēki, piemēram, Leonarda Ķestere, Linda Arhinoviča, Ingūna Elere, Daina Zelmene, Ieva Niedre, kā arī
Tesa Džoula no ASV.

 Interesantākās  lekcijas  bija  “Kā  būt  aktīvam”,  ko  vadīja  Linda  Arhinoviča.  Šeit  mēs,  jaunieši,  apspriedām savas
iespējas mainīt  lietu nozīmi.  Runājām par  brīvā laika pavadīšanas iespējām. Dainas Zelmenes lekcija  “Mediju satura
veidošana” šķita interesanta ar to,  ka varēja paust savu viedokli  par medijiem un pārliecināt citus jauniešus par sava
viedokļa  ticamību.  Ievas  Niedres  nodarbība  “Būšana  aktīvam  visās  nozīmēs:  teātra  sporta  metode  un  saturs”  bija
visaktīvākā no visām, jo tajā mēs varējām izpausties, domāt, fantazēt, kā vien gribējām, tas bija jautrs veids, kā mācīties
un kā jautri pavadīt savu laiku kopā ar vienaudžiem.

Zasas vidusskolas jaunieši un skolotāji piedalās projekta 
“Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” seminārā
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Semināra programmā arī tika iekļauta saruna ar režisoru un producentu Arni Asperu par viņa filmu “Neiespējamais ir
iespējams”. Tas ir stāsts par latviešu sportistu, dēkaini un aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju – Raimondu Dombrovski,
kurš  1988. gadā veica 6759,24  km garu ceļu,  ar  rollerslēpēm,  šķērsojot  Ziemeļamerikas kontinentu  no Kanādas līdz
Meksikai 90 dienās. Man šī filma likās ļoti pamācoša, interesanta, un es vēlētos, lai šo filmu noskatās ikviens, kurš to nav
redzējis, jo tā stāsta par daudz dažādām lietām saistībā ar cieņu, ģeogrāfiju, vēsturi.

Šis  projekts  mani  uzrunāja  jau no  pašas  pirmās dienas,  jo  tu  vari  pilnveidot  pats  sevi,  paplašināt  un  nostiprināt
zināšanas, kā arī ir interesanti mācīties, komunicēt ar citiem jauniešiem un skolotājiem. “

Semināra dalībniece Dana Krjaukle stāsta: “Man ļoti patika šis projekts, jo tas bija ļoti interesants un jautrs. Ļoti patika,
ka lekcijas bija ne tikai kopā ar skolotājiem, bet arī atsevišķi jauniešiem.

Manuprāt, vislabākā lekcija bija Dainas Zelmenes lekcija “Mediju satura veidošana”, kura bija paredzēta jauniešiem.
Man tā patika ar to, ka mēs varējām izteikt savu viedokli, klausīties citu viedokļus, kā arī mēs veidojām ziņu lapas. Man tas
ļoti patika.

Taču visforšākais laiks bija tad, kad lekcijas bija beigušās un ar jaunajiem draugiem varēja jautri pavadīt brīvo laiku. Kā
jau man raksturīgs, man ļoti patīk peldēšana, un mums bija iespēja ne tikai peldēt viesnīcas baseinā, bet arī apmeklēt
saunu, pirti un “džakuzi”.

Es esmu priecīga, ka es biju tādā projektā, jo es ieguvu daudz jaunu draugu, zināšanas, bet – galvenais – labi pavadītu
laiku.”

   Baiba Briede, Dana Krjaukle, Zasas vidusskolas projekta komanda, 
foto no dalībnieku personīgā arhīva

  

Lekcija un diskusija par atkritumu šķirošanu

      20.februārī 9. un 12.klases skolēni tika aicināti uz lekciju par plastmasas un citu atkritumu šķirošanu.
Lekciju sniedza organizācijass “Zaļā josta” pāsrtāvis Jānis Bisenieks. Šīs lekcijas mērķis bija aicināt cilvēkus
šķirot atkritumus, lai pēc tam tos varētu otrreiz pārstādāt. Šajā lekcijā mums pastāstīja par dažādiem atkritumu
tipiem un to, kādos konteineros tie jāliek. Lai to visu labāk izprastu, mums demonstrēja dažādus video par to,
kādus atkritumus drīkst un kādus nedrīkst  izmest. Šī lekcija šķita interesanta.  Pēc lekcijas pieci  skolēni  –
Baiba, Dana, Liene, Dagnis un Ginters piedalījās Radio 1 raidījuma “Zaļā studija” ierosinātajā diskusijā par
atkritumu šķirošanas iespējām Zasā. 
    Savos viedokļos par lekcijā dzirdēto dalījās daži tās dalībnieki: 
    Edijs: “Ir nepieciešams šķirot atkritumus, jo tad tos var izmantot atkārtoti. Pats gan atkritumus nešķiroju.”
    Dana: “Mums jautāja, vai zinām likumus par atkritumu šķirošanu. Izskanēja ideja par to, ka no tā, kas
ikdienā  sadzīvē  paliek  pāri,  var  izgatavot  dažādas  sadzīvē  nepieciešamas  lietas,  piemēram,  paklāju  no
korķiem  vai  arī  mākslas  darbus.  Diskusijā  dalījās  domas  par  to,  vai  Zasā  pietiekami  lielā  mērā  šķiro
atkritumus, bet visā Latvijā arvien vairāk cilvēku sāk par to domāt.”
    Liene: “Protams, ka nepieciešams vairāk šķirot atkritumus. Par to spriedām arī diskusijā, kur mēģinājām
rast atbildi uz jautājumu, vai Zasā šķiro atkritumus pietiekami lielā mērā. Neviens nenoliedz, ka šķirošana ir
nepieciešama,  taču  Zasā  nemaz  nav  tik  daudz  vietu,  kur  būtu  pieejami  atsevišķi  konteineri,  tādi  kā  pie
internāta, tāpēc daudzviet cilvēki liek visus atkritumus vienā kopējā konteinerā.”  
         
    Lekcijas norisi un dalībnieku viedokļus apkopoja Aiga Zvaniņa un Līga Tumša, foto no skolas arhīva
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Sadancis 5.-9.klašu deju kolektīviem “Sniegavīrs meklē laimi”

    30.janvārī Zasā sabrauca 5.-7.-9.klašu tautas deju kolektīvi no Viesītes un Jēkabpils novada skolām, lai
tiktos Sadancī "Sniegavīrs meklē laimi", kārtīgi izdejotos un ļautos jautrām aktivitātēm sniegā. 
    Pasākumā piedalījās Zasas vidusskolas 4.-6.klašu deju kolektīvs un 7.-9.klašu deju kolektīvs “Dzirnupīte”
skolotājas Daigas Ģeidānes vadībā,  Ābeļu  pamatskolas 5.-9.klašu deju  kolektīvs,  Viesītes vidusskolas 5.-
6.klašu deju kolektīvs un 5.-9.klašu deju kolektīvs, kā arī mazie Zasas vidusskolas pirmsskolas grupas dejotāji,
kuri dejo Zasas kultūras nama deju kolektīvā “Solītis”. 
    Rīts iesākās ar sniegoti sportiskām aktivitātēm, tad sekoja pusdienas un koncerts, kura izskaņā tika sacīts
paldies pasākuma dalībniekiem, un pēc tam dalībnieki vēl varēja papriecāties disenītē. 
    Paldies dejotājiem par raito dejas soli un uz tikšanos nākamajā deju pasākumā!

                             Karolina Kuzmenko, foto no skolas arhīva

   

    

   

Cirka izrāde Klaunu šovs “OKI-DOKI”

    20.februārī mūsu pirmsskolas grupu un sākumskolas klašu skolēniem bija iespēja noskatīties cirka izrādi
Zasas kultūras namā. Izrādē piedalījās klauns Oki-Doki, klauns Poki-Poki, suns, trusis un peles. Viņi rādīja
visādus  smieklīgus  trikus,  kuros  iesaistīja  arī  skatītājus,  kas  uz  brīdi  kļuva  par  cirka  klauniem  vai  viņu
asistentiem. Par klaunu pārģērbtajai Justīnei vajadzēja noturēt plastmasas šķīvi uz nūjiņas, Evelīna palīdzēja
pelēm aizrāpot pa stieni uz mājiņu, Tomam vajadzēja ar “šķīvjiem” saspiest balonu, un, kad tas neizdevās, tad
apsēsties tam virsū; pirmsskolas grupas bērni piedalījās truša “izburšanā” no kastes; Kristiāna, Ričards, Jānis
un Ieva “pozēja” māksliniekam un galu galā saņēma smieklīgas bildes. 
                                 Sanita Gabranova, skolas arhīva foto

   

    



  
Pirmsskolas aktualitātes
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Februāris pirmsskolā

Šis februāris, gluži tāpat kā citi, arī pirmsskolniekiem iesācies ar svecēm, to dažādības iepazīšanu un
attēlošanu  dažādos  mākslas  darbiņos  un,  protams,  arī  sveču  liešanu  un  gatavošanu  no  bišu  vaska
plāksnēm, neaizmirstot arī atgādināt par ugunsdrošību.

Laikam  kļūstot  siltākam,  mazākie  audzēkņi  pievērsās  apģērba  daudzveidībai  –  zīmējot,  krāsojot,
aplicējot, vērojot un izpētot dažādus apģērbus un to pielietojumu, bet vecāko grupiņu bērni izzināja dažādus
teātra veidus, paši zīmēja ilustrācijas pasakām un izspēlēja tās, kā arī gatavoja savas roku lelles.

Ar ļoti skaistiem darbiem pirmsskolas grupu gaiteni rotāja 1,5 – 4 gadīgo bērnu darinātās mājas. Nedēļas
laikā bērni ne tikai attēloja savas mājas, bet arī iepazina dažādu dzīvnieku mājas.

Savukārt, 5 - 6 gadīgie bērni pētīja veidus, kā var nosūtīt un saņemt ziņu. Šīs nedēļas laikā bērni locīja
aploksnes un mācījās savu adresi, lasīja dažādus stāstus par to, kā ziņas ar putniem tika sūtītas senos
laikos, pētīja avīzes un aplicēja paši savas un gleznoja savas pastmarkas dizainu. Īpaši vēlamies pateikties
Zasas pasta nodaļas vadītājai Anitai Ormanei par laipno uzņemšanu Zasas pastā un iespēju aplūkot, kas
notiek pastā, kādas iespējas pasts piedāvā, un aplūkot pastmarkas.

Šajā  mēnesī  pirmsskolas grupas ir  papildinājuši  2 jauni  skolēni,  un savā pulkā sirsnīgi  sveicam arī
skolotāju Ievu Ģeidāni! 

                  Pirmsskolas skolotāja Maija, autores foto
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                          12.klase un audzinātāja 

                          aicina visus uz Zasas vidusskolas 
                         69.izlaiduma klases Žetonu vakaru: 
                        gan izbaudīt izrādi, gan piedalīties 

                             svinīgajā žetonu gredzenu pasniegšanā. 
                    Visi laipni gaidīti 

                   2.martā plkst. 19:00 
                  Zasas kultūras namā!

APSVEICAM!

                               2019. gada februāris

            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 

Spožu saules kamoliņu,
Sūtām Tev ar sveicieniņu -

Svētkos atšķetini viņu,
Pilns tas mīļu sveicieniņu!

                
 10 gadu jubilejā sveicam

Jāni Barovski  

Piecdesmit gadi - tas ir tāds slieksnis,
Pie kura tiek izvērtēts cilvēka mūžs,

Ar citām acīm skatot, kas bijis,
Ar prātu uzlūkot to,kas vēl būs.

Un laimīgs ir tas,kas vienmēr pa
dzīvi 

Ar mīlu sirdī pratis ir iet,
Kas radis teikt gaišos un mīļos

vārdus,
Kam prieku dāvājis citu prieks.

Izvērtēts tiek viss - gan prieks, gan
bēdas,

Un darba solis, reizēm tik smags,
Un arī raudātās asaru pēdas,

No citiem ko slēpusi tumšākā nakts.
Piecdesmit gados tik daudz jau ir

paveikts
Un reizēm šķiet, spēka kauss izsmelts

jau sauss,
Bet visu to atsver vislielākais guvums,

Tev dārgu un mīļu cilvēku tuvums.

50 gadu jubilejā sveicam
Mākslas skolas skolotāju

Andu Svarāni!

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM:

izbaudīt pavasara
sākumu dabā un

enerģijas un spēka
pieplūdumu organismā! 

Nākamais avīzes numurs iznāks martā

Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos:      
      https://ej.uz/facebook-ZV

          https://ej.uz/facebook-BC  
un Jēkabpils novada mājas lapā 
        https://ej.uz/novads-BC /   

Vēlam veiksmi 12.klases
skolēniem, lai izcili nokārtotu

centralizētos eksāmenus
angļu valodā un 
krievu valodā! 

Ieguldiet arī darbu un pūles,
lai nevajadzētu paļauties tikai

uz veiksmi! 

16.

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
https://ej.uz/facebook-BC
https://ej.uz/facebook-ZV

