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1.

Žetonu vakars Zasas vidusskolā

“Es gribu kā bērns vēl just, priecāties un nekad nepiekust!” Tieši 
šāds bija šī gada Žetonu vakars. Pilns ar smiekliem, dejām, 
dziesmām un nebeidzamu prieku, kas vēl ilgi paliks klātesošo 
sirsdīs. Nekas nevar būt patiesāks par bērna emocijām, tāpēc arī 
luga par Pepiju Garzeķi lika pasmaidīt daudziem, jo emocijas bija 
patiesas un nāca no sirds.  

2.martā Zasas vidusskolas 12.klases audzēkņi un viņu 
audzinātāja Sarmīte Upeniece aicināja visus uz vidusskolas 
69.izlaiduma klases Žetonu vakaru Zasas kultūras namā. 

Spēcīgā meitene ar burkānkrāsas matiem, kura varbūt arī nav 
viskārtīgākā uz pasaules, toties ir apveltīta ar siltu un līdzjūtīgu 
sirdi, prata aizraut it visus: padarot krāsainu Tomija un Annikas 
ierasto ikdienu, “sapurinot” pilsētiņas mazliet liekulīgos 
pieaugušos, pārmācot kauslīgos, bravurīgos, mantkārīgos un 
blēdīgos lugas varoņus, iemācot daudz ko jaunu mazajiem 
“nēģerēniem”, kā arī neapšaubāmi sagādājot patīkamu vakaru 
visiem skatītājiem, - gan lieliem, gan maziem.   

Pepijas lomas atveidotāja Liene Austruma stāsta: “Nu jau arī 
mūsu Žetonu vakars aizvadīts, - viss bija tik dīvaini. Agrāk, kad 
bijām mazāki, vienmēr likās: kaut mums ātrāk pienāktu mūsu 
Žetonu vakars, bet tagad, kad tas ir pagājis, liekas, kaut tas 
nebūtu pagājis tik ļoti ātri. Mēs divus mēnešus mēģinājām, 
runājām, trenējāmies runāt skaļi, un tas vienam vakaram! 
Lugu izvēlēties bija diezgan grūti, jo sākumā lasījām dažādas 
lugas, bet neviena nelikās domāta mums. Tad skolotājai prātā 
ienāca “Pepija”, man arī tā patika, un arī pārējos apmierināja šī 
ideja. Mums patika tas, ka luga ir gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Ar lomām viss bija diezgan vienkārši, - uzreiz visi teica, 
lai esmu Pepija, ka šī loma ir kā radīta man. Tad visi izlēmām, ka 
Niks būs Tomijs, un Samanta gribēja būt Annika. Pārējās lomas 
sadalīja režisors, un mēs arī paši domājām, kas būtu labāk. Un 
galu galā visiem patika savas lomas. 

Kāpjot uz skatuves, bija uztraukums; ģenerālmēģinājumā 
nelikās tik bailīgi, bet īstajā izrādes vakarā bija uztraukums, jo visu, 
ko mēs mācījāmies, vajadzēja parādīt savām ģimenēm, un tieši 
viņu viedoklis bija vissvarīgākais. Pēc pirmajām minūtēm uz 
skatuves uztraukums pazuda un emocijas jau bija pavisam citas. 
Ļoti patīkami bija atrasties uz skatuves. Prieks bija par savu 
padarīto darbu. Protams, mums tik labi viss nebūtu izdevies, ja 
mums nebūtu vislabākā režisora Ginta Audzīša un klases 
audzinātājas, kura mūs visus ik pa brīdim pamudināja vairāk 
pacensties. Un lielu palīdzību sniedza arī citu klašu skolēni, bez 
kuriem viss nebūtu tā, kā bija. 

Šis viss bija liels piedzīvojums, kuru acerēsimies vēl ļoti ilgi. Vēl 
par piemiņu no šī visa paliek žetonu gredzeni. Nākošajiem 
divpadsmitajiem novēlam: nepadoties, ja liekas, ka nesanāks, būt 
visiem vienotiem un darīt visu kopā! Žetonvakars ir svarīgs, jo tā tu 
labāk vari iepazīt klasesbiedrus un var parādīt visu to, ko pa šiem 
gadiem esi iemācījies. Ceru, ka žetonvakari vēl ilgi būs šajā skolā!” 

Svinīgajā pasākuma noslēgumā 12.klases skolēni 
saņēma žetonu gredzenus, atstādami piemiņai no 
69.izlaiduma klases arī žetoniņu pie skolas karoga. 
Skolotāja Sarmīte, sveicot savus audzēkņus, 
piekodināja nēsāt skolas žetonus ar cieņu un nekad 
neapkaunot savu skolu. Iepriekšēās divpadsmitās 
klases “velniņi”, kurus bargais velns bija izlaidis no 
pazemes, lai apskatītos, kas notiek virs zemes, bija 
apmierināti ar redzēto un sirsnīgi sveica šī vakara 
gaviļniekus, bet 11.klases skolēni uzdāvināja 
divpadsmitajiem buriniekus, kas varētu viņus gan 
aizvest uz Kurrekurredutas salu, gan palīdzēt 
piepildīt visus citus mērķus un cerības. Savukārt 
mazie pirmklasnieki, kurus divpadsmitie bija ieveduši
skolā pirmajā skolas dienā, dāvināja gardu torti ar 
simbolisku Pepijas attēlu.

Žetonu vakars aizvadīts, un tagad skolēniem 
priekšā nopietna gatavošanās eksāmeniem un 
atbildība, lai veiksmīgi pabeigtu skolu. Paldies 
divpadsmitajiem par piedzīvotajām emocijām! 

Kaspara Sēļa foto  
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Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos

Arī martā turpinās mācību priekšmetu olimpiādes
vairākos mācību priekšmetos, un tajās piedalās arī 
Zasas vidusskolas skolēni:
v 5.martā 4.klases skolnieks Mārcis 

Gabranovs piedalījās starpnovadu latviešu 
valodas olimpiādē 4.klasei. 

v 6.martā 4.klases skolnieks Raivo Mikušāns
piedalījās starpnovadu matemātikas olimpiādē 
4.klasei un ieguva 3.vietu! 

v 22.martā 6.klases skolnieces Katrina 
Frančeska Poikāne un Sindija Madara 
Zālīte piedalījās valsts konkursa fināla kārtā 
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un 
dizaina izglītības programmu audzēkņiem
Rēzeknē.  

v 27.martā starpnovadu olimpiādē mājturībā un 
tehnoloģijās (ar izvēli koka un metāla 
tehnoloģijās) 5.-7.klašu zēniem piedalījās 
Markuss Brutāns un Mārcis Gaštols no
5.klases. Abi zēni saņēma Pateicības par 
piedalīšanos olimpiādē.

Valsts konkursa fināla kārta Latvijas 
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina 

izglītības programmu audzēkņiem Rēzeknē

22.martā Katrina un Sindija no 6.klases piedalījās 
Valsts konkursa fināla kārtā Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 
audzēkņiem Rēzeknē. Pirms tam abas meitenes bija 
cītīgi strādājušas pie konkursa 1.kārtas darbiem. 

Šī gada konkursa tēma bija vizuāls pētījums par kādu 
dabas objektu. Sindija izvēlējās pētīt vītolu, savukārt 
Katrinas pētījuma objekts bija peļķe. Meitenēm bija 
jāvēro pārvērtības, kas norisinās ar konkrēto objektu, 
jāattēlo tās vizuāli piecos “kadros” un jāizveido apraksts. 

Sindija pētīja vītolu rindu uz Zasas dzirnavu pusi un 
to, kā koks mainās, kad tā ikdienā iejaucas cilvēks: kā 
vītols no kuplas zaru slotas pavasarī saplaukst un 
salapo, kā nomet lapas, kāds tas izskatās, cilvēku 
apzāģēts ... Šķiet, ka vienīgais vītols Zasā, kam cilvēku 
rokas nav īpaši skārušās klāt, ir Vilkaču koks, droši vien 
saistībā ar ap to apvītajām leģendām. 

Katrina pētīja parastu peļķi, kurā tomēr norisinās tik 
daudz pārvērtību: pamanīja to, kā peļķē atspīd saules 
stari, kā to pārklāj ledus kārtiņa, kā peļķē rotaļājas gaisa 
burbulīši, utt. 

Arī konkursa fināla kārtā meitenēm bija jāattēlo 
pārvērtības, un šoreiz objekti bija bērza tāss un virsis.
Bija jāveido vizuāls darbs un komikss vai dialogs. 

BC jautāja abiem 5.klases zēniem par viņu pieredzi, 
piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos:
o Kāda līdz šim bijusi Tava pieredze, piedaloties 

olimpiādēs un konkursos? 
o Kā Tu izlem, vai piedalīties olimpiādēs?
o Kas ir viegli/grūti, gatavojoties olimpiādei/ 

konkursam?
o Vai gatavošanās olimpiādei prasa papildus 

laiku/pūles; kā Tu plāno savu darbu? 
o Kādas ir Tavas sajūtas, piedaloties olimpiādēs un 

konkursos?
o Ko Tu iegūsti, piedaloties olimpiādēs?
o Vai vēlies un plāno piedalīties olimpiādēs un 

konkursos arī turpmāk? 

Markuss: 
ß Šajā mācību gadā esmu piedalījies matemātikas, 

dabaszinību un mājturības olimpiādē, nākamajā 
mēnesī piedalīšos angļu valodas olimpiādē. Esmu 
piedalījies arī mākslas skolas konkursos. 

ß Piedalīties izlemju pats, jo tā var vairāk iepazīt 
konkrēto mācību priekšmetu.

ß Nav pārāk viegli, jo, lai būtu panākumi, daudz 
jāstrādā.

ß Ir svarīgi, jo visi vēlas labus sasniegumus.
ß Sākumā, pirms olimpiāds vai konkursa ir neliels 

uztraukums, bet tad es zinu, ka varu labāk. 
ß Dažreiz iegūstu jaunus draugus. 
ß Jā, protams, vēlos piedalīties. 

Mārcis: 
ß Šajā mācību gadā esmu piedalījies matemātikas 

olimpiādē, konkursā “Trejdeksnis”, dabaszinību 
konkursā. Sākumā liekas, ka tu visu zini labi, ka būs 
viegli, bet tā nav un ir liela konkurence.

ß Piedalos visur, kur varu, jo es vismaz izmēģinu un 
uzzinu, kas vēl jāmācās, lai kļūtu vēl labāks.

ß Ir grūti tas, ka tev vēl mājās papildus jāmācās.
ß Tas prasa papildus laiku, lai mājās vēl gatavotos un 

būtu vēl labāks.
ß Ir prieks, jo tajā dienā nav īpaši jāmācās!
ß Es iegūstu pieredzi un saprotu, ka vēl jāmācās. 
ß Jā, vēlos, jo nav jāpiedalās stundās! 

Skolas arhīva foto 
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3. 

Zasas vidusskolas dejotāji ar panākumiem piedalās deju skatē Viesītē  
 

7.martā Zasas vidusskolas četru tautas deju kolektīvu “Dzirnupīte” dejotāji devās uz Viesīti, lai piedalītos 

tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem. Dienas pirmā daļa aizritēja mēģinājumos, ģērbjoties tērpos, pinot matus un sienot pastalas. 

Pulksten 14:00 sākās skate, kurā bija jāuzstājas žūrijas un skatītāju priekšā.  

Dejotājus vērtēja profesionālu deju ekspertu žūrija: XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju 

lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” mākslinieciskā vadītāja Inga Pulmane, horeogrāfs un deju svētku 

virsvadītājs Ilmārs Dreļs un tautas deju kolektīvu virsvadītāja Inita Kalniņa. 

1.-2.klašu deju kolektīvu B grupā no mūsu skolas piedalījās pirmsskolas sešgadīgo grupiņas audzēkņi un 

1.klases skolēni. Viņi dejoja dejas “Kas dārzā” un “Dziesmiņa par zvēriņiem” un ar 37.5 punktiem ieguva 

2.pakāpes diplomu. 3.-4.klašu deju kolektīvu B grupā dejoja mūsu 2.-3.klases dejotāji. Viņi izpildīja dejas 

“Roku rokā” un “Mana meilo” un ar 41.5 punktiem ieguva 1.pakāpes diplomu. 5.-6.klašu deju kolektīvu B 

grupā piedalījās mūsu 4.-6.klases deju kolektīvs, kuri dejoja dejas “Tēva dēli” un “Kur guļ Ziemassvētki?”, ar 

38.7 punktiem iegūstot 2.pakāpes diplomu, savukārt 7.- 9.klašu deju kolektīvu grupā mūsu skolas 7.-9.klašu 

deju kolektīva dalībnieki izpildīja dejas “Trīs riņķīšus dundurs grieza” un “Saulīt gāja spēlēties” un ar 43.7 

punktiem izcīnīja 1.pakāpi.  

 Žūrijas eksperti uzslavēja dalībnieku dejotprieku, aizrautību un mērķtiecību, novēlot dejot priecājoties jeb 

priecāties dejojot, un atzina, ka visi dejotāji, kuri piedalījās skatē, neapšaubāmi ir pelnījuši nākamajā gadā 

piedalīties deju svētkos! Paldies dejotājiem un skolotājai Daigai Ģeidānei, kura sagatavoja skolēnus dalībai 

deju skatē!     Niks Daniels Balodis, Karolina Kuzmenko, skolas arhīva foto 
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Gatavošanās Žetonu vakaram un izrādei 
 

  BC interesējās, kā žetonu lugas varoņi – gan 12.klases skolēni, gan skolēni no citām klasēm, kuri piedalījās  
 izrādē, izbaudīja izrādes gatavošanas procesu un pašu izrādi: 

 Liene (atveidoja Pepiju): Mums patika tas, ka luga ir gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ar lomām viss bija 
diezgan vienkārši, - uzreiz visi teica, lai esmu Pepija, ka šī loma ir kā radīta man. Kāpjot uz skatuves, bija 
uztraukums; ģenerālmēģinājumā nelikās tik bailīgi, bet īstajā izrādes vakarā bija uztraukums, jo visu, ko mēs 
mācījāmies, vajadzēja parādīt savām ģimenēm, un tieši viņu viedoklis bija vissvarīgākais. Pēc pirmajām 
minūtēm uz skatuves uztraukums pazuda un emocijas jau bija pavisam citas. Ļoti patīkami bija atrasties uz 
skatuves. Prieks bija par savu padarīto darbu. Šis viss bija liels piedzīvojums, kuru atcerēsimies vēl ļoti ilgi. 

 Samanta (atveidoja Anniku): Žetonu luga man patika, viss izdevās, kā vajag. Likās, ka nemaz nepaspēsim 
visu iestudēt, bet visu paspējām. Bija strīdi, bet beigās visi salaba. Forši bija tas, ka visi bija saliedēti kā 
ģimene! Visas drēbes, inventāru dabūjām, sarunājām, un bija labi. Bija uztraukums pašā sākumā, bet, rādot 
izrādi, nebija tik traki un uztraukums pārgāja. Liels paldies Gintam un Inesei par lielo palīdzēšanu!  

 Niks (atveidoja Tomiju): Lugu izvēlējās visa klase kopā. Mēģinājumos mēs visi nopietni mēģinājām.  

    
 Ginters (atveidoja tēvu Garzeķi un policistu): Man žetonu izrāde patika. Nebija uztraukums nemaz. 

Paldies visiem, kas palīdzēja!  

    
 Dagnis (atveidoja birģermeistara kungu, bocmani Frīdolfu un blēdi Karlsonu): Žetonu vakars un 

gatavošanās tam bija diezgan interesants laiks dzīvē, bet patērēja arī diezgan daudz brīvā laika, bet toties 
šajā laikā varēja būt kopā ar klasesbiedriem. Pa šo laiku ar klasesbiedriem vēl vairāk satuvinās, un var gan 
izkašķēties, gan daudz interesantus brīžus piedzīvot kopā. 

   
 Agija (atveidoja Satengrena kundzi un Grānbergu): Žetonvakars ļoti patika, jo mums tas bija pirmais 

pasākums, kur visi bijām centrā un visi skatījās uz mums. Un prieks, ka skatītājiem patika – smējās, 
aplaudēja un arī nobijās no Lienes šāviena! Gatavojāmies labi, bet ne tik labi, kā gribējām, taču beigās 
nospēlējām labi, un skatītāji pat nepamanīja mūsu kļūdas.  

 Jānis (atveidoja Satengrena kungu, policistu un pirātu Džimu Buku): Žetonu vakars izdevās diezgan 
labi. Spēlēju trīs lomas, - pārģērbties sanāca diezgan daudz reizes, bet visu varēja paspēt.  

   
 Laura (atveidoja birģermeistara kundzi un skolotāju):  Žetonu vakars bija izdevies. Ļoti patika. Tās 

emocijas, kad vakarā rādi visiem to, ko esi iemācījies pa mēģinājumiem, ir neaprakstāmas! Ļoti patika! Bija 
arī kuriozi ar zelta naudu, kad pa mazu brītiņu vajadzēja paspēt aizskriet uz otru skatuves malu, - ļoti 
interesanti. Manuprāt, luga ļoti atbilstoša mums, katrs spēlēja no sirds. Mēs katrs bijām ideāls savā lomā. 
Mums bija ļoti labs režisors. Mēs esam malači!   

                                       (Turpinājums 5.lpp.) 
 

 

   4. 



 

 

   

 

 

 
 

                                   
 

                      2019. gada marts 

 

5. 

 Megija (atveidoja Aleksandersoni): Par žetonvakaru man ir ļoti labas atmiņas. Tagad ir forši atskatīties uz 
to visu, mums bija forši mēģinājumi, bet bija brīži, kad mums vienkārši apnika, tomēr nepadevāmies. Un 
tad, kad īstajā žetonvakarā bija mana kārta iet uz skatuves, parādījās liels uztraukums, bet, norunājot 
sākumu, jau uztraukums samazinājās. Es uzskatu, ka mēs izvēlējāmies pareizo lugu, ātri vien sadalījām 
lomas un ļoti labi nospēlējām, jo visi bija sajūsmā par mūsu izrādi. Un paldies 11.klasei un pagājušajiem 
divpadsmitajiem par apsveikumiem un laba vēlējumiem! Paldies visiem sveicējiem! Esmu priecīga arī par 
žetonu gredzeniem.  

    
 Ansis (atveidoja Bengtu, blēdi Blūmu un ārstu): Veidot un mēģināt lugu bija jautri, jo bija mazāk laika, 

bet, kā to varēja redzēt izrādē, bija vērts! Dažreiz bija uztraukums. Mainīt lomas nebija nekāds izaicinājums. 

     
 Edijs un Valērijs no 10.klases (atveidoja zēnus): Viss patika, ieguvu pieredzi. Iesaistīšanās 12.klases 

žetonu vakara izrādes tapšanas procesā man patika, it īpaši apģērbs izrādē un dalībnieku dejas. Es ieguvu 
daudz ko jaunu un uzzināju par žetonu vakaru. Viss izrādē paveicamais bija viegls. Emocijas bija labas.    

 Egīls no 7.klases (atveidoja Villiju): Man patika piedalīties,jo tur bija jautri cilvēki, un ar viņiem kopā bija 
jautri. Man gan nepatika kāpt uz skatuves, jo bija mazliet bail un traucēja uztraukums.  

    
 Mārcis, Raivo un Daniels A. no 4.klases (atveidoja Momo un nēģerēnus): Man patika piedalīties! 

Visgrūtrākais bija saņemties un uzstāties daudzu cilvēku priekšā. Bija jautri! (Mārcis) 
Manas kājas trīcēja, jo man bija bail. Man bija bail pat mēģinājumos, jo man tā bija pirmā reize uz skatuves. 
Man bija grūti iemācīties vārdus. (Daniels).  
Man ļoti patika izrādes gatavošanas process, divpadsmitie patiešām iejutās lomās. Man mazliet nepatika 
grims, jo to bija grūti noņemt. Es ieguvu pieredzi, kā tas būs mums pēc astoņiem gadiem. Manuprāt, 
izrādes gatavošanas procesā nebija vieglu mirkļu. Man bija prieks, ka mani uzaicināja piedalīties. Es brīnos, 
kā divpadsmitie spēja iejusties lomās un cik viņiem tas labi sanāca! (Raivo) 

 Inese, Ieva no 11.klases (suflieres izrādē): Iesaistoties 12.klases žetonu lugas tapšanā, sapratu, ka tas 
nav tik vienkārši, kā var šķist no malas, jo darbs tiek ieguldīts patiešām liels un katra sīkā detaļa tiek 
pārdomāta. Protams, mēģinājumi bija nogurdinoši, īpaši pēdējie, kad mēģinājumi ieilga. Process noteikti 
bija saspringts, bet tajā es vēroju klases saliedētību, kad skolēni viens otram padeva palīdzīgu roku 
dažādās saspringtās situācijās. Darbs bija ieguldīts liels, bet emocijas un gandarījums pēc paveiktā bija 
neaprakstāms. Sev es sapratu, ka būs smagi jāstrādā, jāmet savas antipātijas vienam pret otru nost un 
pilnīgi jāatdodas mēģinājumos, lai mēs skatītājus varētu nākamgad priecēt ar tikpat baudāmu lugu kā šī 
gada absolventi! (Inese). 
Ar lielāko prieku iesaistījos 12.klases žetonvakara tapšanā. Man tas bija kaut kas jauns, jo nekad nebiju 
kādai klasei suflējusi lugu. Guvu jaunu pieredzi nākošajam gadam. Mēģinājumos tuvāk iepazinu 
divpadsmitos, ar citiem vairāk sadraudzējos. Visvairāk patika lugas tapšanas process: kāda luga bija 
sākumā un kāda – beigās. Sapratu, kas nākošgad sagaida mūsu klasi. Emocijas ir tikai pozitīvas. Paldies 
12.klasei par iespēju piedalīties žetonvakarā un pozitīvajām emocijām! (Ieva).  
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 Skolotāja Sarmīte: Gatavošanās laiks bija grūts, bet svētīgs, jo mācījāmies atteikties no 
personīgajām ambīcijām un pakļauties kolektīva vajadzībām. Ai, cik tas bija grūti! Izrādē spoži tika 
demonstrēti visi talanti, kas izkopti skolas gados, pārvarēta kautrība. Protams, liels nopelns skolotājas Ineses 
nepārspējamajām dekorācijām un režisora Ginta Audzīša padomiem, mūzikai, gaismām, dzīves atziņām. 
Vēlējums ar Konfūcija vārdiem: “Kaut Jūs spētu nodzīvot dzīvi ar pieaugušā cilvēka prātu un saglabāt bērna 
sirdi!” Godīgo, iejūtīgo, sirsnīgo, spējīgo piedot un līdzi just sirdi.  
 

 

   
    Viedokļus apkopoja Mārcis Gabranovs, Kitija Paula Minkeviča, Dita Soldatova un  
                                                                                               sk. Baiba Gabranova, Kaspara Sēļa foto 
 

Aptauja par vides objektu Zasas parkā  
 

   Jēkabpils novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu uz vides objekta izveidošanu Zasas muižas parkā.  
Objektam jāveicina Zasas muižas parka vizuālā identitāte, atpazīstamība un pieejamība, tam jārespektē 
parka vēsture, jābūt laikmetīgam, vizuāli izteiksmīgam, oriģinālam un inovatīvam.  
   Kamēr mākslinieki prāto par, viņuprāt, labāko ideju, varbūt ir vērts ieklausīties to cilvēku domās, kuri Zasas 
parku jau šobrīd izmanto ikdienā un izmantos arī nākotnē. Pārsteidzoši, bet jaunieši ir padomājuši gan par 
maziem bērniem, gan saviem vienaudžiem, gan kāziniekiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem!  
   Turpinājumā – Zasas vidusskolas 6.-12.klases skolēnu priekšlikumi:  
 Simbols – Mīlestība (atbalsta 37 no aptaujātajiem jauniešiem): 
 kaut kas saistīts ar rozēm, dārznieku, mīlestību. Skaista vieta, kur varētu pasēdēt un padomāt; 
 mīlestības roze un saule kā atdzimšanu; 
 mīlestības tēls, kuram garām ejot, varētu kaut ko peteikt, vēlēties; 
 divi iemīlējušies jaunieši – barona meita un dārznieks; 
 sirsniņveida piemineklis. 

 Atrakcijas (atbalsta 17 no aptaujātajiem jauniešiem): 

 kaut kas, kas saistīts ar rotaļām un atrakcijām, lai bērniem būtu prieks; 

 mini Tarzāna trase; 

 karuselis; 

 laukums, kur darboties visiem: bērniem, jauniešiem, kāziniekiem, pieaugušajiem; 

 maza pils vai cietoksnis, kur varētu ieiet iekšā, pastaigāt;  

 taciņas ar dažādiem vides objektiem; pēdu taka kā Jēkabpils meža parkā. 
 Ideja atjaunot visas izpostītās vietas parkā (atbalsta 23 no aptaujātajiem jauniešiem), konkrētāk ierosinot 

atjaunot: 
o arku; 
o estrādi, kas būtu apgaismota, kur atkal varētu tikt rīkotas zaļumballes parkā, kaut kas līdzīgs 

senajām, greznajām ballēm, kas notika parkā; 
o senās karietes (no koka), kurās varētu vizināties, jo zirgi ir; 
o seno mašīnu, kurā varētu iekāpt; 
o abus paviljonus.  

 Vēsturiski un mitoloģiski objekti (atbalsta 23 no aptaujātajiem jauniešiem), minot konkrētus tēlus: 
 Barons Zass (ļoti dusmīgs ar sitamrīku rokās); 
 velns, velna šūpoles (šūpoles uz velna kājas, velna muguras vai raganas slotām); 
 ragana, raganas māja (interaktīva raganas māja uz vistas kājas, lai var iet iekšā); 
 vilkacis. 

 Ierosinātie objekti:  

 plakāti, stendi, uzdevumi par Zasas vēsturi, leģendām, augiem, upi, dīķiem, saliņām; 

 maza ostiņa, kur būtu pieejamas laivas priekš jaunajiem pāriem, lai vizinātos pa upi uz Mīlestības 
saliņu; 

 obejekti, kuros varētu apvienot visu vēsturi (atbalsta 12 jaunieši); 

 strūklaka ar mīlestības pieskārieniem/tēliem (atbalsta 5 jaunieši);  

 soliņi (atbalsta 12 jaunieši);  

 galdiņš; 

 muzejs parkā.    
    Skolēnu idejas apkopoja sk. Sarmīte Upeniece  
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12.klases skolēnu viedoklis par svešvalodu centralizētajiem eksāmeniem

12.klases skolēniem martā bija jākārto pirmie eksāmeni: CE angļu un krievu valodā. BC jautāja skolēniem, 
cik viegli vai grūti tie šķita un kādi, viņuprāt, varētu būt sasniegtie rezultāti eksāmenos: 

o Samanta: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Eksāmens man likās 50/50. Nelikās ne grūts, ne arī viegls. 
Patika rakstīšanas daļa, varēja izpausties. Runāšanas daļā nepatika monologa biļete, ko es izvilku! Iesaku 
nākamajiem jau no septembra mācīties, īpaši runāt. Ceru uz pietiekamu procentu skaitu. 

o Liene: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Man eksāmens likās normāls, bija tādi uzdevumi, ko varēja labi 
saprast. Visvairāk nepatika valodas lietojuma daļa. 

o Agija: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Grūtākā daļa man likās runāšana, jo tajā brīdī man pazuda lielākā 
daļa no zināšanām, stresa dēļ. Gramatika un rakstīšanas daļa man likās vieglākās, jo rakstīšanas daļā 
varēja izmantot visas savas zināšanas, esot klusumā un kad neviens neskatās uz tevi, bez stresa. 
Eksāmens mums katram bija kā izaicinājums savā ziņā, domāju, ka mēs visi esam veiksmīgi nolikuši 
eksāmenu. Un iesaku pirms eksāmena neslinkot un mācīties!

o Laura: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Eksāmena diena bija ļoti satraucoša, es biju uztraukusies. 
Visgrūtākā daļa man šķita valodas lietojums, grūti bija saprast, kur vajag kādu vārdu ievietot. Kopumā 
eksāmens man likās tīri pildāms, ļoti viegls nebija, bet ļoti, ļoti grūts arī nebija. Man visvairāk patika 
lasīšana un rakstīšana. Ja godīgi, visas tās lapas, ko pildījām, gatavojoties eksāmenam, bija noderīgas, 
vienīgi, manuprāt, man vajadzēja vairāk pagatavoties runāšanas daļai, jo bija tā, ka uz dažiem jautājumiem 
bija ilgāk jāpadomā. Brīžiem bija klusums, jo vārdi nenāca galvā. Tā diena bija satraucoša. Atceros, man 
bija jāatbild, vai man patīk šausmu filmas, apjuku, aizmirsu pat vārdus, sāku domāt, vai man patīk vai nē. J
Bet diena bija uztraukumu pilna. 

o Megija: Es liku ekesāmenu krievu valodā. Manuprāt, mazāks uztraukums būtu tad, ja mēs liktu eksāmenu 
savā skolā, bet mazā skaita dēļ mums bija jābrauc uz Jēkabpils vakara vidusskolu. Eksāmenā, manuprāt, 
valodas lietojuma daļa bija vieglāka, arī lasīšanas daļa. Grūtāka bija rakstīšanas daļa un arī mutvārdu daļa, 
- tur man gāja visgrūtāk. Ja man būtu jāliek angļu valodas eksāmens, tad manas domas ir tādas, ka tā būtu 
vieglāk, jo tad, kad citi gatavojās eksāmenam, es mācījos reizē un šķita, ka tur būtu veicies labāk. 

o Ansis: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Vieglākā daļa bija runāšanas daļa. Nelielas grūtības, kā par 
pārsteigumu, sagādāja klausīšanās un lasīšanas daļa. Teksti bija ņemti no literāra darba. Trenējoties 
eksāmenam, vajadzētu dot kaut ko līdzīgu, lai nebūtu pārsteigums eksāmenā. Vai arī man vajadzēja 
mācīties vairāk! 

o Ginters: Kārtoju eksāmenu angļu un krievu valodā. Man angļu valodas eksāmens patika, jo tas bija 
vieglāks un saprotamāks nekā krievu valodā, piemēram, runāšanā vieglāk bija angļu valodā, jo krievu 
valodā nevarēju dzirdēt jautājumu atkārtoti. 

o Dagnis: Kārtoju eksāmenu krievu valodā. Manuprāt, centralizētajam eksāmenam vajadzēja gatavoties 
daudz nopietnāk. Eksāmens krievu valodā bija diezgan grūts, bet, manuprāt, eksāmenu uzrakstīju diezgan 
labi.

o Jānis: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Eksāmens bija diezgan grūts, visgrūtākā likās rakstīšana un 
runāšana.

o Niks: Kārtoju eksāmenu angļu valodā. Angļu valodas eksāmenā man labi sanāca rakstīšanas daļa, jo tur 
bija samērā viegli. Grūtākā bija runāšanas daļa, jo grūti bija kaut ko saprast.

Viedokļus apkopoja sk.Baiba Gabranova
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Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas ir dizains? Satiec dizaineri!”

25.martā 6.klases skolēni devās uz karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Kas ir dizains? Satiec dizaineri!”. 
Pasākums norisinājās radošajā darbnīcā “Daugava”, Skrīveros. 

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dizainera darbu un radīt skolēnos interesi par priekšmetu 
radīšanu savām rokām. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Pasākuma gaitā dizaineri stāstīja, kā izdzīvot laukos, kā uzsākt uzņēmējdarbību un spēt noturēties biznesā. 
Skolēniem bija iespēja pašu rokām izgatavot plecu somiņas ar pašu izvēlētu uzspiestu ornamentu.  

Pasākuma otrajā daļā skolēni apmeklēja “Sarmītes Staļļus”, kur bija iespēja vizināties ratos vai izjāt vienam 
pašam. 

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada pedagogs karjeras konsultants, skolas arhīva foto

(Turpinājums 9.lpp. )
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Pasākuma dalībnieku viedokļi par redzēto un piedzīvoto:

≤ Mēs braucām uz Skrīveriem uz radošo darbnīcu Daugava. Tur mēs dzirdējām, ko dara dizaineri un ko 
viņi izgatavo. Mēs taisījām auduma maisiņus, uz kuriem uzspiedām savus izvēlētos ornamentus. Šādi 
auduma maisiņi nākotnē ļoti noderēs mums pašiem, ejot uz veikalu, jo polietilēna maisiņi tiks aizliegti.
Bija interesanti pavērot dažados rakstus un ornamentus, ko var nospiest uz auduma. Pēc tam mēs 
braucām uz Sarmītes zirgu staļļiem, kur mēs redzējām daudz zirgu. Kopā tur bija piecpadsmit vai 
sešpadsmit zirgi, vēl tur bija viens ponijs un divas ķēves ar mazuļiem. Daži no skolēniem sēdās 
zirgiem mugurā, citiem bija iespēja vizināties ratos un salīdzināt, kāda ir atšķirība, sēžot zirga mugurā 
vai ratos. Sajūtas neapšaubāmi bija ļoti labas! Rati, kuros vizinājāmies, bija veco laiku. Zirgs, kurš 
vilka ratus, bija izrotāts. Mums arī pastāstīja, kā vajag izturēties zirgu tuvumā, ko drīkst un ko nedrīkst 
darīt. (Jānis U.) 

≤ Man patika, jo varēja uzzināt daudz ko jaunu, patika tā informācija, ko mums stāstīja. Patika tas, ka 
varēja braukt ar zirgu ratos. Man ļoti patika, jo varēja vizināties ar zirgiem! (Zanda)

≤ Man patika ekskursija pa uzņēmumu RADADA un arī pie zirgiem. Vislabāk man patika pie zirgiem un 
arī radošajā darbnīcā, jo tur bija foršas un stilīgas drēbes. Bija interesanti! (Katrina)

≤ Mēs bijām Skrīveros uz dizaineru darbnīcu RADADA. Mums stāstīja, kā gatavo iespiestus rakstus uz 
auduma. Mēs bijām arī pie zirgiem, un tur mūs vadāja ar karieti, kā arī bija iespēja pašiem jāt zirga 
mugurā. Man viss patika. Bija ļoti interesanti, kad taisījām maisiņus, un bija forši vizināties karietē! 
(Uvis)

≤ Braucām kopā ar Dignājas pamatskolas skolēniem. Bija ļoti interesanti un varējām sadraudzēties ar 
citas skolas skolēniem. Mums bija iespēja uztaisīt maisiņus ar dažādiem zīmējumiem. “Sarmītes zirgu 
staļļos” varējām braukt ar zirga ratiem un sēdēt arī zirgam mugurā. (Egija)

≤ Man patika tas, ka, kad mēs braucām ar ratiem, nelija lietus. (Leons)
≤ Man patika braukt ar ratiem un taisīt maisiņus. (Gatis)  

Pasākuma dalībnieku viedokļus apkopoja Egija Martinova
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Zaļo biologu skolas nodarbības Daugavpils Universitātē

23.martā mēs, 9.klases skolnieces: Aiga, Līga, Baiba un Dana un skolotāja Laima devāmies uz Daugavpili, 
lai piedalītos kārtējā Zaļo biologu skolas nodarbībā un klausītos lekciju par dabu un dabas aizsardzību. Šajā 
lekcijā mēs daudz uzzinājām gan par latvijas, gan Filipīnu dabu. Šoreiz galvenā izpētes tēma bija kukaiņu 
pētīšana. Lekciju par lietusmežiem lasīja profesors Arvīds Barševskis, kurš pats ir atklājis jaunu kukaiņu sugu, 
tad ar skolēniem runāja četri filipīniešu studenti, kuri mācās Daugavpils Universitātē. Viņi stāstīja par Filipīnu 
salu lietusmežu tradīcijām. Stāstījums, protams, bija angliski, un mums bija prieks, ka varējām visu saprast! 

Lekciju ciklu noslēdza mūsu skolas absolvents, šobrīd zinātņu doktors un pasniedzējs Daugavpils 
Universitātē, Uldis Valainis. Viņš runāja par to, vai Latvijas daba ir apdraudēta.

Kopumā mēs uzzinājām ļoti daudz jauna gan par Latviju, gan par Filipīnu salām.
Man šīs lekcijas ļoti patika, jo mums parādīja, cik ļoti dabas jomā var atšķirties divas valstis. 

Aiga Zvaniņa, Līgas Tumšas foto

Zasas vidusskolas pedagogi atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības piketu

Zasas vidusskolas pedagogi 20.martā piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
rīkotajā piketā, lai pieprasītu Latvijas Republikas Saeimai pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK 
apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo 
darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. Mūsu plakāts pauda "Vārds ir jātur! 
Solījumi jāpilda!"

Piketa moto bija "Klusums". Klusums pirms vētras. Tik daudz jau ir runāts, gaidām rīcību. Piketa laikā 
norisinājās Valdības un Saeimas pārstāvju sarunas ar LIZDA, lai pārrunātu iespējamos finanšu avotus. Minētā 
saruna nevainagojās ar rezultātu, valdības pārstāvjiem nespējot pārliecināt arodbiedrību par iespējamajiem 
finansējuma avotiem grafika izpildei. 

Piketa izskaņā gaisā tika palaisti cerību baloni. Cerot, ka solījumi tomēr neizkūpēs gaisā kā baloni!

Zasas vidusskolas arodbiedrības pirmorganizācijas vadītāja sk. Anda Jurgeviča,
autores foto 



Sporta ziņas 
Dambretes sacensības Jēkabpilī

27.martā, Jēkabpilī norisinājās dambretes sacensības 1999.-2009.gadā dzimušajiem lielo skolu 
grupā. Zasas komanda starp 5 skolām izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja: Baiba Briede no 9.klases, Niks 
Butāns un Jānis Gremze no 12.klases. Skolēni labi nospēlēja un bija apmierināti ar savu sniegumu. 
Malači!

28.martā, Jēkabpilī norisinājās dambretes sacensības 2003.-2010.gadā dzimušajiem mazo skolu 
grupā. Zasas komanda bija pārstāvēta divās vecuma grupās: 2006.-2010.gadā dzimušie un 2003.-
2005.gadā dzimušie. Jaunākajā komandā startēja: Estere Saviča, Markuss Brutāns un Mārcis Gaštols no 
5.klases, savukārt vecākajā - Karolina Kuzmenko, Egīls Austrums un Raitis Daudzvārds no 7.klases.
Jaunākās grupas komanda sešu komandu konkurencē izcīnīja 4.vietu, bet vecākās grupas komanda 
starp septiņām skolām ieguva 5.vietu. Malači!

Sporta skolotāja Madara Nagle-Galdiņa, skolas arhīva foto

Marta mēnesī mūsu sākumskolas klašu audzēkņiem atkal atsākusies iespēja apmeklēt peldbaseinu, lai 
veidotu vai tālāk attīstītu savas peldētprasmes. Šoreiz uz peldbaseinu brauc par divu klašu audzēkņi: 
pirmdienās 1.klases skolēni un trešdienās 4.klases skolēni. Par viņu peldēšanas nodarbībām un skolēnu 
viedokli par tām – avīzītes nākamajā numurā.  

2019. gada marts
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Marts pirmsskolā

Februāra beigās un marta sākumā 6-gadnieki aktīvi iepazina dažādus materiālus un darbojās ar 
tiem. Locīja papīru, konstruēja no kociņiem, gleznoja ar stikla krāsām, no stieples un pērlītēm gatavoja 
piekariņus un darbojās ar mālu, par ko vēlamies pateikties Andai Svarānei, kas laipni mūs uzņēma 
amatniecības centrā “Rūme”, kur pastāstīja par podnieka profesiju, demonstrēja, kā top māla podi un 
izrādīja dažādus no māla gatavotus darbus.

Šajā mēnesī visi pirmsskolnieki ar nepacietību gaidīja pavasari, to pētot gan dabā, gan arī 
atspoguļojot dažādos mākslas darbiņos, kas priecēja gan bērnus, gan vecākus. Tika iepazīti putni, 
dzīvnieki, pirmie pavasara augi – sniegpulkstenītes, hiacintes un pūpoli, lielāko grupiņu bērni ar 
aizrautību paši gan sēja podiņos puķes, gan stādīja sīpoliņus, audzējot savus pavasara vitamīnus. 
Savukārt, mazākie pirmsskolnieki priecājās un attēloja darbos pavasara lietutiņu, varavīksni, sauli, 
mēnesi un zvaigznes.

(Turpinājums 13.lpp.)

Pirmsskolas aktualitātes



Sākoties pavasarim, bērni daudz vairāk laika pavada ārā, ne tikai aktīvi rotaļājoties svaigā gaisā, bet arī 
rūpējoties par dabu, to uzkopjot un mācoties par atkritumu šķirošanu.

Noskatījušies leļļu teātra “Tims” izrādi par Šreku un Ēzelīti, pirmsskolas audzēkņi redzēto attēloja 
zīmējumos. 

Marta pēdējā nedēļā pirmsskolas audzēkņi iepazinās ar ūdens pasauli un ūdens iemītniekiem, noskaidrojot, 
kas dzīvo ūdenī, savukārt sešgadīgo grupiņas audzēkņi iepazinās ar dzīvniekiem – un ne tikai nodarbību 
telpā, bet arī praktiski, apciemojot mūsu vietējo zirgaudzētavu, apskatot zirdziņus un poniju, kā arī izmēģinot 
pavizināties zirga mugurā. Liels paldies par sirsnīgo uzņemšanu zirdziņu saimniecei Annai! 

Pirmsskolas skolotāja Maija Gabranova, autores foto

2019. gada marts
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Radošās rakstīšanas elementi avīzes nodarbībās

Tā kā skolas avīzītē vienmēr tiek gaidītas radošas izpausmes, tad nolēmām avīzes nodarbību ietvaros 
mazliet padarboties ar radošo rakstīšanu. 

Mazliet iepazinušies ar radošās rakstīšanas teoriju, galvenajiem principiem un vairākiem praktiskiem 
piemēriem no iepriekšējo gadu jaunatnes apmaiņas projektiem ar radošās rakstīšanas elementiem, kuros 
piedalījušies mūsu skolas skolēni, mēs arī paši nolēmām pamēģināt. Sākām ar kaut ko pavisam vienkāršu: 
katram sava vārda burtam izgudrojām sev tipisku rakstura īpašību un padalījāmies ar viedokļiem par to, kādi 
esam. Šķiet, pavisam viegls uzdevums, bet, ja jāatrod atšķirīgas rakstura īpašības daudziem vienādiem 
burtiem, tad nākas papūlēties! 

Tad, atcerējušies bērnības spēlītes, katrs uzrakstījām uz lapas desmit lietvārdus, uzrakstīto aizlocījām un 
padevām lapu tālāk; nākamais rakstītājs, neredzot iepriekš uzrakstīto, pievienoja desmit darbības vārdus un 
vēl nākamais – desmit īpašības vārdus. Kad atkal bijām samainījušies ar lapām, atklājās neparasti vārdu 
savienojumi, piemēram: “aizmirst saulaino nakti”, “slinkas zvaigznes sapņoja”, “jauns mēness dziedāja”, 
“draudzīgs suns klausās”, “kluss lietus smejas”, “melna saule gavilē”... Šie neparastie vārdu savienojumi 
noderēja kā iedvesmas avots radoša darba tēmai. Radošā darba žanru varēja izvēlēties katrs pats pēc 
saviem ieskatiem, bet daudzos gadījumos izvēlētais žanrs bija kaut kas iepriekš labi pazīstams, piemēram, 
mūsu tautas dziesmas vai dzejoļi, kuriem nemaz nav tik grūti piemeklēt atskaņas. Neesiet bargi kritiķi, bet 
lūk, kas mums sanāca:  

Katru dienu saule lēca Mācos es skolā, kur 
Zeltainiem stariņiem. Dzīve rit pilnā sparā.
Ilgu brīdi diena ilga, Bērni, kas vasaru gaida,
Līdz saulīte norietēja. Cītīgi mācās un lasa.

Sauli naktīs aizvietoja Vakaros mēness gaismā
Sudrabmēness debesīs, Tie čakli lasa un raksta.
Lai nevienam cilvēkbērnam Zvaigznes tos cītīgi vēro,
Naktī skumji nepaliktu. Un neziņā tīti ir nākošie rīti.

Melnā naktī mēnesim Un katru rītu mājasdarbi
Spožas zvaigznes palīdzēja, Tiek nolikti uz lielā galda,
Visu nakti spīdēdamas, Kur skolotāji bauda tos, -
Sudrabiņu kaisīdamas. Tos labākos un sliktākos.

Saule nāca lieliem soļiem, Maijs ir pienācis ātri,
Mēnestiņš projām gāja, Un skolas soli jau brīvi top.
Lai neviens zemesbērns Kā katru gadu, šajās dienās
Biezā tumsā nesēdētu. Es zinu: pienācis laiks, -

Baiba Briede, Līga Tumša Tas laiks, ko sauc par brīvlaiku.
Baiba Briede, Līga Tumša

Šis nav kārtējais repa gabals,
Bet gan dzīves jaunais mirklis.
Zinu, ka tu vēlies būt ar viņu, -
To vienīgo un īsto.

Katru dienu, uz skolu ejot,
Redzu viņu, tikai viņu, 
Savu vienīgo un īsto,
Ilgi gaidīto, bet neaizsniedzamo.

Eju pa ielu: tukšu un klusu, 
Domas par tevi tikai man ir.
Zinu: tu nepazīsti mani,
Bet es tevi – ļoti labi.

Un vakarā, aizejot mājās,
Mani gaida tikai viena, -
Tā īstā mūža mīlestība, 
Tā mīlestība, ko sauc par ...

Baiba Briede, Līga Tumša

Citu jauniešu radošie darbi būs lasāmi kādā no nākamajiem avīzītes numuriem. 

Literārā jaunrade
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Koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec”

8.martā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem bija iespēja Zasas kultūras namā noskatīties 
radošās apvienības “Tims” sagatavoto koncertprogrammu “Šreks un Ēzelītis dejā lec”. 

Izrādē darbojās Šreks, Ēzelītis un Runcis. Viņi bija Runcim uzbūvējuši pili, bet, kamēr viņi būvēja 
pili, viņi bija nokavējuši Dziesmu un deju svētkus, tāpēc dziedāja un dejoja ar skatītājiem, 
noorganizējot paši savus Dziesmu un deju svētkus. Visi kopā dziedāja dziesmas, skatītājiem 
pievienojoties piedziedājumā, un arī dejošanā varēja aktīvi iesaistīties skatītāji, raugoties, kā izrādes 
varoņi to dara uz skatuves. 

Kurš gan nav redzējis Šreka piedzīvojumus kopā ar neatlaidīgo Ēzelīti? Taču piedalīties Dziesmu un 
deju svētkos kopā ar Šreku un Ēzelīti vēl nevienam skatītājam iepriekš nebija iznācis. Skatītāji varēja 
priecāties par pievilcīgajiem varoņu tērpiem, kā arī just līdzi un aktīvi līdzdarboties viņu aktivitātēs. 
Izrādē bija skaista mūzika, un laiks paskrēja ļoti ātri. Taisnība gan, ka izrādi vairāk izbaudīja paši 
mazākie – pirmsskolas – skatītāji, jo dažiem sākumskolas skolēniem izrāde šķita pārlieku bērnišķīga. 

Sanita Gabranova, skolas arhīva foto 

Mūsdienu deju koncerts 

21.martā Zasas vidusskolas mūsdienu deju dejotājas devās uz Loni, lai piedalītos mūsdienu deju 
sadraudzības koncertā “Mūsdienu deju virpulis”. Tajā tikās deju draugi no Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centra, Biržu tautas nama, Lones tautas nama un Zasas vidusskolas. Dejotāji uzstājās ar apgūtajiem 
priekšnesumiem, vēroja draugu priekšnesumus, kā arī jauki pavadīja laiku, dejojot diskotēkā.

Zasas vidusskolas deju grupā "Just do it" šogad dejo 14 meitenes no 2., 4. un 5. klases: Laura 
Pokrasova, Paula Vībāne un Evelīna Skujiņa no 2.klases, Nellija Zarāne, Sindija Minalto, Endija 
Aleksejeva, Viktorija Anna Poikāne un Amanda Radionova no 4.klases un Gita Barovska, Aiva Kokina, 
Estere Saviča, Madara Grišāne, Marta Grandāne un Kristiāna Ļapustina no 5.klases. 6 meitenēm šis 
bija pirmais koncerts. Pārējas 8 meitenes mūsdienu dejas dejo jau trešo gadu.

Pasākuma gaitā meitenes gan pašas dejoja, gan izbaudīja citu kolektīvu sagatavotos 
priekšnesumus, kā arī sastapa līdzīgi domājošus audzēkņus, kurus saista dejotprieks. Pasākumā 
redzētais noteikti palīdzēs uzkrāt skatuves pieredzi, kas būs nepieciešama, lai aprīlī startētu mūsdienu 
deju skatē. "Mūsdienu deju virpulis" notiek jau otro gadu. Ceram, ka tas notiks katru gadu un kļūs par 
pavasarīgu tradīciju.

Paldies meitenēm par dejotprieku! 
Sk. Anda Jurgeviča, skolas arhīva foto    
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8., 9. un 12.aprīlī 
Zasas vidusskolā 

skolēniem būs iespēja apmeklēt 
ZOBĀRSTNIECĪBAS 

BUSU
Rūpējies par savu zobu

veselību! 

APSVEICAM!

2019. gada marts

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

Lai katra diena tev īsta,
Un dari, jo tā Tu audz,
Lai prieku Tu rodi draugos,
Un vienmēr tie pulka daudz!

10 gadu jubilejā sveicam
AMANDU KONTAŅISTOVU 

un JĀNI RUBINU!  

Aiz muguras jaunības trakums,
Vēl tālu vecuma miers
Bet vidū tie trakākie gadi,
Kā kaklā iesprūdis siers.
Un vidū tie aplamie gadi,
Kad vieglums sāk sirdi spiest,
Kad gribas par kādu rūpēties,
Kad gribas par kādu ciest.

45 gadu jubilejā sveicam
skolas tehnisko darbinieci

DAINU ĢEIDĀNI!

Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz spēka pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.

Zvaigznes izdejot no grīdas,
No griestiem sauli izdziedāt,
Un magonīšu gultu taisīt,
Un rožu paladziņu klāt.

No rītiem pamosties aiz laimes,
Ar basām kājām dārzā skriet,
Būt vienmēr veselai un jaunai,
Kad pašas sirds Tev zied!

50 gadu jubilejā sveicam
pirmsskolas skolotāju

INGŪNU KLAUCĀNI!

VISIEM LASĪTĀJIEM 
NOVĒLAM:

saskatīt, saklausīt, sasmaržot, sagaršot, sataustīt, sajust 
un izbaudīt pavasari! 

Nākamais avīzes numurs iznāks aprīlī

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 /

9.aprīlī plkst. 13:30
6.klase aicina 

sākumskolas skolēnus uz
intelektuāli sportisku 
pasākumu ar drāmas 

elementiem un
aktīvu darbošanos jauktās 

komandās 
skolas sporta zālē.
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https://ej.uz/facebook-ZV
https://ej.uz/facebook-BC
http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/

