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Iznāk kopš 1999. gada februāra  

    Zasas vidusskolas avīze Nr.5 (77) 

 

Šajā numurā: 
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* Pirmsskolas jaunumi 
*Projektu aktualitātes  
* Karjeras aktualitātes 

*  Sporta ziņas 
* Intervijas 

* Apsveikumi 
 

 

1. 

Pēdējais zvans 9. un 12.klasei 
 

  17.maijā 9. un 12.klases skolēniem bija pēdējās ierastās 
mācību stundas pirms eksāmeniem un skolas beigšanas.  
   Vēl pirms Pēdējā zvana dienas skolas 2.stāva gaitenī 
visus priecēja 11.klases skolēnu sagatavotā sienas avīze: 
“vilcieniņš”, kura katrā vagonā varēja iepazīt katra 
12.klases skolēna un arī viņu audzinātājas galveno dzīves 
moto jeb devīzi, piemēram:  “Labāk lai manis 10 reizes 
pietrūkst nekā vienu reiz paliek pāri!” vai “Labāk izgāzties, 
esot oriģinālam, nekā gūt panākumus, kādu atdarinot”, vai 
“Nekad neatliec uz rītdienu to, ko var atlikt uz parītdienu!” 
vai “Dievs tevi vēro. Dzīvo tā, lai viņam nekļūtu garlaicīgi!” 
   1.klases skolēni svinīgi ieveda skolas zālē 12.klasi un 
audzinātāju, kam sekoja arī devītie. Pasākumu atklāja 
skolotāja Inese: viņa atgādināja, ka jaunieši skolā ir 
pavadījuši daudz laika: mācījušies gudrības, darījuši 
blēņas un auguši, savukārt skolotāji ir centušies viņiem 
iemācīt daudzas lietas, piemērm, par to, kas ir laime un kā 
to iegūt. Iespējams, kaut ko no tā jaunieši arī ir 
iemācījušies.  
       Tālāk vārds tika dots skolas direktorei, kura ierosināja 
parunāt par mūsu pašu vērtību. Vērtība rodas attīstībā. 
Pieaugot mēs katrs savu vērtību vai nu palielinām vai 
samazinām vai arī zaudējam. Laiks apdomāties un 
apzināties: lai dzīvē ko sasniegtu, katram sava vērtība ir 
jāpaaugstina. Pieaugot un kļūstot pilngadīgam, visa 
atbildība par savas vērtības celšanu ir paša rokās. Var 
truli sēdēt televizora priekšā un vērot citu dzīvi, var 
bezmērķīgi klīst interneta dzīlēs un deldēt laiku, kas paiet, 
var arī sportot, dejot, dziedāt un spēlēt teātri, apgūt 
valodas, lasīt gudras grāmatas, zīmēt, ceļot. Var dzert un 
smēķēt, savu organismu pakļaut atkarībai un slimībām, 
var trenēt savu ķermeni un gribasspēku. Var iet un darīt 
interesantas lietas, vizualizēt savu nākotni, profesiju, 
ģimeni un dzīvesvietu un strādāt pie tā, lai tā arī tas būtu. 
Pēdējais zvans ir arī pēdējais brīdis saprast, ka šis 
mācību gads beigsies. Vēl pēdējās skolotāju norādes 
konsultācijās, pierakstu un grāmatu pārskatīšana, 
uztraukumi un pilnīgs miers. Izdarīts ir viss, ko katrs pats 
ir gribējis un varējis. Cik nopietni smagi strādāji, tik arī 
saņemsi. Izlaidums pienāks un aizies, un tad katrs meklēs 
savai vērtībai pielietojumu lielajā dzīvē. Direktore 
novēlēja, lai skolas beigšanas apliecībās un atestātos 
atklājas skolēnu patiesā vērtība ballēs un skolotāju un 
skolēnu atmiņās lai paliek viņu sirsnība, radošums, talanti, 
un mēs varam sekot viņu izaugsmei nākotnē. Viņa vēlēja 
skolēniem izturību eksāmenu laikā!    
                          Skolas arhīva foto, turpinājums 3.lpp. 
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Piedalīšanās olimpiādēs un konkursos 
 

Maijā konkursi izgājuši finiša taisnē, un ne bez 
mūsu skolas skolēnu piedalīšanās: 
 
❖ 20.maijā Tencinājuma rakstus par 

piedalīšanos zīmējumu konkursā “Krāsas” pēc 
izstādes Jēkabpils un Krustpils novada 
pašavaldības ēkā saņēma Baiba Briede, 
Jānis Rancāns un Gita Barovska, kā arī 
skolotāja Inese Kalniškāne.  

❖ 27.maijā, konkursa “Uzņēmējdarbības laukos” 
ietvaros, tika apbalvoti skolēni, kuri bija 
zīmējuši savu ideju par dzīvošanu, strādāšanu 
un uzņēmējdarbību laukos: Markeks Zālītis, 
Evelīna Skujiņa un Solveiga Smilškalne no 
2.klases.   

 

 
    
❖ 31.maijā, mācību gada noslēgumā, ar 

Jēkabpils novada domes un Izglītības 
pārvaldes Atzinības rakstiem un balvām tika 
apbalvoti skolēni un skolotāji, kuri ieguvuši 
godalgotas vietas 2018./2019.m.g. 
olimpiādēs, interešu izglītības konkursos, 
skatēs un sporta sacensībās.  

❖ No Zasas vidusskolas par sasniegumiem 
olimpiādēs un konkursos tika apbalvoti: 
Sanita Gabranova, Raivo Mikušāns, 
Markuss Brutāns, Marta Grandāne, Aiva 
Kokina, Raitis Daudzvārds un Marta 
Demkova.  

❖ Par godalgotām vietām starpnovadu sporta 
sacensībās tika apbalvoti: Diāna Upeniece, 
Marta Grandāne, Līva Nagle, Leons 
Nikolajevs, Raivo Savičs, Katrīna Ģeidāne, 
Alens Niks Ļapustins, Baiba Briede, Dana 
Krjaukle, Alvis Aizupietis, Kitija Paula 
Minkeviča, Diāna Dadeika, Liene Austruma, 
Niks Butāns, Dagnis Mucenieks.  

❖ Interešu izglītības jomā par 1.pakāpes 
diplomu iegūšanu tika apbalvoti 2.-3. un 7.-
9.klašu deju kolektīvi.  

❖ No skolotājiem Atzinības rakstus saņēma 
sk. Madara Nagle-Galdiņa, Daiga Ģeidāne, 
Anda Jurgeviča, Mairita Strika, Laima 
Šnikere, Ģertrūde Avotiņa, Baiba 
Gabranova, Maija Lapiņa.    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību sasniegumi 2018./2019.m.g. 2.semestrī  
 

  Arī 2.semestrī Zasas vidusskolas skolēni ir čakli 
mācījušies un sasnieguši labus rezultātus:  
   Vidējā atzīme gadā augstāka par 7 ballēm bija 14 
skolēniem 2.-4.klasē: Kārlim Lācītim (9.00), Sanitai 
Gabranovai (9.00), Raivo Mikušānam (8.60), Sindijai 
Minalto (8.60), Mārcim Gabranovam (8.50), Mārtiņam 
Geižānam (8.33), Evelīnai Ruško (8.33), Kristapam 
Geižānam (8.0), Solveigai Smilkškalnei (8.0), Endijai 
Aleksejevai (7.70), Paulai Vībānei (7.50), Reinim 
Kokinam (7.50), Aleksam Maculevičam (7.33), 
Guntaram Gremzem (7.10). 
     5.-6.klasēs vidējo atzīmi virs 7 ballēm ir ieguvuši:  
Mārcis Gaštols (8.91), Markuss Brutāns (8.73), Aiva 
Kokina (8.18), Egija Martinova (7.86), Leons Nikolajevs 
(7.07), Līva Nagle (7.07).   
    7.-12.klašu grupā vidējo atzīmi gadā 7 – 7.49 balles 
ieguvuši: Laura Korņejeva (7.45), Katrīna Ģeidāne 
(7.38), Marta Demkova (7.38), Agija Godļevska (7.36), 
Santa Rugaine (7.19), Dita Soldatova (7.13), Sanda 
Rugaine (7.0), Karolina Kuzmenko (7.0). 
    Arī mācību gada noslēgumā turpinās iespēja saņemt 
Jēkabpils novada pašvaldības maksātās stipendijas 
novada skolu 7.-12.klašu skolēniem, kuru vidējā atzīme 
semestra noslēgumā ir virs 7.5 ballēm (20 € apmērā); ja 
vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad stipendijas 
apmērs ir 25 €, bet, ja vidējā atzīme ir augstāka par 8.5 
ballēm, tad skolēns semestra beigās var saņemt 30 € 
stipendiju. Jēkabpils novada pašvaldības stipendiju par 
gadā uzrādītajiem mācību sasniegumiem virs 7.5 
ballēm 7.-12.klašu grupā ieguvuši 12 skolēni:  
 

Skolēna  
vārds, uzvārds 

Klase Vidējā 
atzīme 

Baiba Briede 9.  9.00 

Dana Krjaukle 9. 8.75 

Ilgona Pudža  8. 8.25 

Megija Krjaukle 7. 8.13 

Diāna Dadeika 11. 8.00 

Raitis Daudzvārds 7. 8.00 

Iveta Korņejeva 11. 7.87 

Inese Korņejeva 11. 7.80 

Kitija Paula Minkeviča 10. 7.75 

Samanta Makovecka 12. 7.73 

Niks Daniels Balodis 7. 7.67 

Liene Austruma 12. 7.55 

 
   Visiem skolēniem, kas  noslēguši mācību gadu ar 
vidējo atzīmi virs 7 ballēm, tika pasniegti skolas 
Atzinības raksti. Patiess prieks, ka skolēni nav atstājuši 
novārtā savu galveno pienākumu skolā – mācīšanos –, 
un uzrādījuši labus un teicamus rezultātus, paši sev 
gūstot tik nepieciešamās zināšanas, prasmes un 
iemaņas! Vēl lielāks prieks, ka daudzi skolēni ir 
paspējuši labi mācīties ikdienā, piedalīties mācību 
priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, kā arī 
organizēt un vadīt skolas pasākumus, neaizmirstot arī 
par interešu izglītību: dejojuši, dziedājuši, sportojuši.  
   “Baltais Ceļš” lepojas ar to, ka arī mūsu avīzītes 
korespondenti ir to skolēnu skaitā, kas mācās labi un 
teicami un ikdienā paspēj izdarīt tik daudz!  
   Paldies direktora vietniecei mācību darbā Lolitai 
Kakstei par informācijas apkopošanu!      
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3. 

Turpinājums no 1.lpp.  
   Skolotāja Inese izstāstīja līdzību par cālēnu, kurš tikko izšķīlies no olas, ir pārsteigts par pasaules plašumu sev apkārt, un 
deva vārdu “cālēniem”, kuri vēl nav izšķīlušies - 11.klasei un audzinātājai Irēnai, kuri katram divpadsmitajam dāvināja 
simboliskas lietas: akadēmisko cepurīti kā apliecinājumu gadu gaitā krātajām zināšanām un kā ceļamaizi un krietnu 
vitamīnu devu pirms eksāmeniem – ābolu. Viņi analizēja ābola nozīmi ģeogrāfijā, salīdzinot to ar zemeslodi, kā rožu 
dzimtas augu bioloģijā, kur reizēm mēdz iemesties pa tārpam, ķīmijas sakarā pieminot Mendeļejeva tabulu, vizuālajā 
mākslā kā klusās dabas objektu, kulturoloģijā aizliegtā augļa tēmu, fizikā pazīstamo ābolu, kas uzkrita uz galvas Īzakam 
Ņūtonam; angļu valodā aizkosto ābolu informātikas jomā kā slavenu zīmolu, un, atgriežoties latviešu literatūras folklorā, 
pieminēja sakāmvārdu “Ābols no ābeles tālu nekrīt!”, novēlot katram no divpadsmitajiem kļūt par savu “zīmolu” un nekur 
neaizklīst, bet gluži tāpat kā āboliem atgriezties pie savas ābeles – Zasā!  
   Savukārt 8.klases skolēni un skolotāja Gerda sveica 9.klasi, novēlot devītajiem, lai vienmēr pasaulē būt kaut kas, ko 
iemācīties, kāda vieta, kur vēlētos nonākt, kāds cilvēks, ko gribas satikt, kā arī dāvināja viņiem simboliskus, šai svētku 
dienai atbilstošus zvaniņus, zivtiņas, taurenīšus un pūcītes. Viņi arī atklāja, kādus ir iepzinuši šī gada devītos skolā: 
draudzīgus un sirsnīgus, sportiskus, zinošus. Eksāmenos viņiem tika novēlēts justies kā zivīm ūdenī, lai viss izdodas 
veiksmīgi kā taureņiem saulainajā ziedu pļavā, lai pietiek gudrības kā gudrajai pūcītei! Protams, devītie dabūja dāvanā 
saldu un gardu torti! 

   

    Skolotāja Inese izstāstīja līdzību par gudrā skolotāja atbildi uz āķīgo skolēna jautājumu un deva vārdu klašu audzinātājām. 
12.klases audzinātāja Sarmīte, uzrunājot savus audzēkņus, aicināja atmiņās atgriezties 1.klasē, 5.klasē un 9.klases izlaidumā, 
kad viņa bija saviem audzēkņiem teikusi, ka ir tādi dīvaini putni, kuriem nav spārnu, bet viņi grib lidot. Šos putnus sauc par 
cilvēkiem. Šodien, ienākot skolā, mums priekšā spārni. 9.klases izlaidumā skolotāja bija teikusi, ka vēl nav laiks, bet šodien 
spārni ir sagatavoti. Atliek tos tikai pielaikot, izdomāt, uz kuru pusi īsti lidot, un nu beidzot nevajadzēs sēdēt matemātikas 
pulciņā, nevajadzēs būt fizikā, nevajadzēs nākt pie audzinātājas un vispār nevajadzēs darīt neko, ko negribas. Bet no gadu 
tāluma un arī šodien, skolēniem sēžot skaisti izrotātajā klasē, skolotāja sapratusi, ka skolēni sākuši domāt par to, cik gara ir 
dzīve un kāda ir dzīves vērtība un jēga. Dzīves vērtību nenosaka ne ieelpu, ne izelpu skaits, bet tie mirkļi, kad vienkārši e lpa 
aizraujas. Skolotāja ir pārliecināta, ka viņai kopā ar divpadsmitajiem Zasas vidusskolā ir bijuši daudzi tādi mirkļi, daudz tādu 
pasākumu, kad elpa ir aizrāvusies no tā, cik bija skaisti un labi; ir bijuši arī tādi mirkļi, kad elpa aizraujas un neviens nezina, ko 
teikt. Skolotāja novēlēja, lai audzēkņu dzīvēs tā vai citādāk būtu daudz skaistu mirkļu! Vēl viņa novēlēja veiksmi eksāmenos, 
izturību un daudz spēka un noslēdza savu uzrunu ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem, ka pasaulē ir tikai viena valūta, kas nav 
mainījusi savu vērtību, un tas ir “paldies”. Skolotāja teica paldies audzēkņiem par šiem kopā pavadītajiem gadiem!   
   9.klases audzinātāja Zita salīdzināja pamatskolas laiku ar grāmatu, kuru katrs no audzēkņiem lasījuši ļoti dažādi: daži to 
izlasījuši no pirmās lapas līdz pēdējai, citam tā šķitusi galīgi neinteresanta, daži arī citiem varējuši pastāstīt, ko izlasījuši. 
Mācību gads nu ir beidzies, un, eksāmeniem tuvojoties, pienācis laiks atkārtot no šīs grāmatas to, kas tur šo gadu laikā 
izlasīts. Skolotāja novēlēja saviem audzēkņiem veiksmi eksāmenos!  

 
    Skolotāja Inese atgādināja visiem Guntara Rača dzejoļa rindas, ka mēs esam tādi, kādi esam, katrs ar saviem sapņiem, 
savu taisnību un savu mazo laimīti, un ka katram ir tiesības būt arī citādam. Tad vārds tika dots pašiem divpadsmitajiem, kur i 
atzina, ka skola viņiem ir kā otrās mājas un ka skolotāji no visas sirds cenšas sniegt skolēniem visu nepieciešamāko, kas tālāk 
noderēs dzīvē, tāpēc skolotājiem liels paldies par sirds siltumu un vislielāko izpalīdzību! Skolot un iedvesmot nav viegls darbs, 
bet tieši to skolotāji dara katru dienu, cenšoties sniegt skolēniem to, kas ir skolotāju spēkos. Ne vienmēr skolēni ir skolotājus 
sapratuši, reizēm nav uzklausījuši, reizēm arī nenovērtējuši, tomēr skolotāji ir tie, kas atver skolēniem acis uz pasaules 
iespējām, no skolotājiem skolēni smeļas iedvesmu sasniegt ko vairāk, pacelties mazliet augstāk. Tāpēc liels pald ies 
pedagogiem, kuri visus šos gadus ne tikai mācīja savus mācību priekšmetus, bet arī gatavoja skolēnus tālākajai dzīvei. Tāpat 
divpadsmitie pateicās skolas tehniskajiem darbiniekiem: apkopējām, saimniecītēm par garšīgajām pusdienām, šoferīšiem par 
vadāšanu uz skolu, kā arī ekskursijās, uz sporta pasākumiem un citur. Liels skolotājs ir tas, kurš ne tikai nodod zināšanas 
skolēniem, bet tas, kurš viņos modina interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi. Vislielākais un mīļākais paldies 
klases audzinātājai, jo tieši viņa visus šos astoņus gadus ir atbalstījusi, motivējusi, iedrošinājusi un iemācījusi tikt galā ar 
dažādām situācijām, arī pateica kādu skarbāku vārdu, ja tas bija vajadzīgs! Skolotāja Sarmīte ir viņu lepnums, prieks, cilvēks 
uz kuru var paļauties, jo viņa vienmēr pateiks visu tieši tā, kā tas ir. Divpadsmitie no savas skolotājas var tikai mācīties, - 
labākā skolotāja ir tieši viņiem, par ko skolotājai Sarmītei liels paldies!   
    Devītās klases skolēni savā runā pieminēja, ka šis gads bijis raibs: gan ar labām, gan ne tik labām atmiņām. Viņi ir 
ieguvuši jaunus draugus, un visi notikušie pasākumi ir viņus satuvinājuši. Jāatzīst, ka bez sliktā nemaz nevarētu pamanīt arī 
labo. Devītie vispirms atvainojās visiem skolotājiem, kurus, paši to pat neapzinādamies, neklausījuši un sāpinājuši visu šo 
pamatskolas gadu laikā: par nesaskaņām un strīdiem, cerot, ka skolotāji piedos. Vēl devītie atvainojās savai audzinātājai par  
nodarītajām galvassāpēm, novēlot “izturēt” savus skolēnus arī visus vidusskolas gadus. Protams, izskanēja paldies 
skolotājiem, kas daudz snieguši zināšanas un noderīgas prasmes, kas palīdzējuši un devuši padomus. Vislielākais paldies 

klases audzinātājais Zitai!                         Turpinājums 4.lpp. 
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   Pēc skolotājas Ineses nolasītā dzejoļa par mazuli, kurš tomēr vairs nav tik mazs, vārds apsveikumam tika dots 1.klases
skolēniem un audzinātājai Skaidrītei, kura atzina, ka šis mācību gads ir aizritējis ļoti strauji, un ka, pēc viņas domām, arī
divpadsmitie mazliet steidzas, jo jau pielaikojuši izlaiduma cepurītes, tāpēc solīja pārbaudīt, vai viņi vispār ir gatavi skolas
beigšanai,  jo ne jau velti  divpadsmit  gadus te mocījušies/mācījušies!  Gan devītajiem, gan divpadsmitajiem tika vēlēta
veiksme eksāmenos, un tad sekoja pārbaudījums: katram bija jāpiepūš uzdāvinātais balons, sacenšoties abu klašu starpā,
kuriem tas izdosies labāk, kuri izrādīsies veiksmīgāki un spēcīgāki. 

   
  Pasākumu noslēdza skolotāja Inese ar vēlējumu: “Es novēlu Tev LAIKU! Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet
gan tādu, ko veltām viens otram. Es novēlu Tev VĀRDUS! Ne tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un
vērtus. Es novēlu Tev MIERU! Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir patiess un īsts Tevī pašā. Es novēlu Tev
PRIEKU!  Ne tādu,  kas uzlikts  sejā  kā  izcila  maska,  bet  tādu,  kas laužas  ārā  no  Tavas  sirds un vaigā  nevar  palikt
nepamanīts! Es novēlu Tev LAIMI! Ne tādu,"lielo", uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat itkā nīkuļojot, tā arī nekad
to nepamanot, bet gan tādu, kas mums katram tiek dota kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī. Es novēlu Tev MĪLESTĪBU!
Ne tādu, kas skan kā vispārpieņemta norma, bet VAIRĀK - vairāk par to, ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk
par to, ko no mums prasa un vairāk par to, ko, šķiet, spējam dot, vairāk par to, ko mēs uzdrošināmies. Mīlestību, ko mums
saņemt jebkuros tās izpausmes veidos!” Skandinot skolas zvanu, 1.klases skolēni izveda 12. un 9.klases skolēnus no
zāles, lai viņi dotos uz savu pēdējo – audzināšanas stundu – šajā mācību gadā.  

     

  
9.klases skolēnu viedoklis par pamatskolas posmu, it īpaši pēdējo mācību gadu 9.klasē:

oPamatskolas laiks lika saprast to, ka mēs esam viena ģimene, - gan priekos, gan bēdās kopā. Patika visas mūsu atmiņas,
piedzīvojumi. Kaut skola ļautu vairāk kaut kur braukt! Man 9.klase iemācīja to, ka ir jāpiedod, jāatvainojas un jādzīvo
vienoti. 

oŠie it kā bija vieni no 3 labākajiem gadiem Zasas vidusskolā. Ir bijuši ļoti daudzi piedzīvojumi, gan labi, laimīgi, gan skumji
un bēdīgi. Šeit arī ieguvu draugus, atsaucīgus skolotājus un labākas zināšanas. Šobrīd galvenais ir labi nolikt eksāmenus.
Un novēlu to arī pārējiem klasesbiedriem. Pēc izlaiduma būs grūti atvadīties no visiem, bet novēlu viņiem to pašu labāko! 

oPamatskolā man patika tā draudzība, tas,  ka visi  ir  draudzīgi.  Man patika jaukie skolotāji,  kuri  man iemācīja visu un
sagatavoja eksāmeniem, sagatavoja iešanai lielajā dzīvē. 

oMan šajā skolā visvairāk patīk skolotāji, - viņi ir pretimnākoši. Skolā nav daudz kā tāda, kas nepatiktu. Ir dažas lietas, bet
tās ir mazas un niecīgas. 

oSkolā bija labi pasākumi. Bija daudz drāmas gan ar skolotājiem, gan ar klasesbiedriem. Man patika vēstures stundas,
latviešu un angļu valodas stundas. Mūzikas stundās ierosinātu vairāk dziedāt, nevis mācīties mūzikas vēsturi,  jo mēs
gandrīz vispār nedziedājām. 

oMan liekas,  skolā  ar  skolotājiem nebija  ideāls  kontakts,  bet  es  ticu,  ka  mūsu  visu  starpā  bija  labas  un  draudzīgas
attiecības. Ļoti patīk skolotāju attieksme pret mācībām un skolēniem. Par skolu es neko ļaunu nedomāju; man tā ir kā
otrās mājas un skolotāji gandrīz kā ģimenes locekļi. Stundās gandrīz neko lieku mums nemācīja, tikai to, kas uzlabos
mūsu prātu un lai noliktu eksāmenus. 9.klases laikā es sapratu to, ka cilvēki var būt arī ļoti labi un jauki, un ka ir jāmāk
draudzēties. 

oŠis gads paskrēja ļoti ātri, liekas, ka nesen vēl bija septembris un tagad jau maijs un eksāmeni. Man personīgi visvairāk
patīk angļu valodas stundas, jo tās šķiet interesantas un aizraujošas. Uzskatu, ka skolā nevajadzētu neko mainīt. Skolas
laiks šajā gadā ar klasesbiedriem tika labi un jautri pavadīts. 

oŠī gada sākums man bija grūts, jo es biju jaunpienācējs. Man patika visi priekšnesumi šī gada garumā. Man patika, ka bija
draudzīgi klasesbiedri. Nepatika tas, ka man gada beigās lika uzvilkt svētku bikses, kuras man ir par lielu un, pēc manām
domām, izskatās vienkārši briesmīgi. 

oPa šo laiku mēs esam auguši ne tikai augumā, bet arī domās esam auguši. Mēs esam kļuvuši gudrāki, nopietnāki. Mums
kopā ir gājis ļoti jautri. Cerams, visi tiksimies 10.klasē! 

oŠajā skolā ir interesanti, jo ir daudz dažādu pasākumu, kuros mēs varam piedalīties. Pasākumi mūs vieno. Skolēni skolā ir
bijuši  draudzīgi,  laipni.  Skolotājas  –  atsaucīgas,  spējīgas  atbildēt  uz  visiem  mūsu  uzdotajiem  jautājumiem.  Skolā  ir
garšīgas pusdienas! 

oŠis gads mums bija patiešām raibs! Es ļoti priecājos, ka esam liela klase. Mēs esam draudzīgi, palīdzam viens otram. Jā,
mums ir bijuši arī strīdi, taču beigās mēs visu izrunājam un viss ir kārtībā. Personīgi man patīk mana klase, un es uzskatu
viņus par vislabākajiem! Žēl, ka šāds klases sastāvs, iespējams, nebūs nākamgad! 

4.
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5. 

12.klases skolēnu viedokļi par vidusskolas posmā iegūto un par pozitīvo Zasas vidusskolā:  
o Bija iespēja nokārtot B kategorijas autovadītāja apliecību, iespēja mācīties tuvu mājām un piedalīties dažādos 

pasākumos un sacensībās. Divas reizes bijām pie prezidenta! Te ir atsaucīgi skolotāji, ir iespēja braukt 
ekskursijās. 

o Ieguvu vēl daudz citus draugus. Te ir bezmaksas pusdienas, autobuss, internāts, kur palikt.  
o Skolā jutos kā otrajās mājās.  
o Ieguvu jaunas zināšanas. Te viss ir par velti: pusdienas, grāmatas, nokļūšana skolā. 
o Ieguvu apbalvojumus par centību, piedalīšanos sportā un mācībās. Ieguvu iespēju “ēnot” savu nākotnes 

profesiju, uzzināt par to vairāk. Ieguvu daudz zināšanu. Ir iespēja piedalīties bezmaksas pulciņos. Mums ir pati 
labākā klase!  

o Ieguvu lielāku uzdrīkstēšanos. Sapratu vairāk, ko vēlos sasniegt dzīvē. Ļoti daudz redzēju, iepazinu, sākumā 
savu apriņķi, bet vēlāk arī Latviju. Ieguvu iespēju pilnveidot sevi. 

o Pa šiem trīs gadiem ir izdevies labāk saprast, ko īsti vēlies nākotnē. Iegūta lielāka pieredze. Vidusskolas 
posms ir iespēja iepazīt pašam sevi, gūt lielāku pieredzi un saprast, ka šī skola var dot vairāk nekā citas.  

 

Ieteikumi, ko uzlabot skolas dzīvē:  
 Skolotājiem būt stingrākiem pret audzēkņiem, jo audzēkņi ir pārāk izlaisti, saņemot visas priekšrocības, daudz 

kas ir par brīvu.  
 Skolotājiem vairāk ieklausīties pašos skolēnos, uzklausīt skolēnu ieteikumus. Vairāk apspriesties ar saviem 

kolēģiem, jo nevajag lēmumus pieņemt vieniem pašiem. Būt saprotošiem pret citiem, vairāk smaidīt!  
 Vairāk dot iespēju skolēniem rīkot pasākumus un izteikt savas domas, jo skolēni ir spējīgi rīkot pasākumus 

mūsdienīgi, tāpēc vajag dot iespēju, nevis aizliegt. Skolotājiem būt stingrākiem.  
 Turpināt iesākto! 
 Organizēt vairāk pasākumu un vēl stingrāk mācīt.  
 Organizēt vairāk ārpusstundu pasākumu, kas vienotu skolas biedrus, piemēram, sporta pasākumus, erudīcijas 

konkursus u.c.  
 Skolotājiem vajadzētu vairāk atļaut skolēniem pašiem darīt, nevis darīt viņu vietā. Skolotājiem vajadzētu būt 

stingrākiem, nebūt tik ļoti atsaucīgiem, jo skolēni to sāk nenovērtēt un sāk “kāpt uz galvas”.  
 Skolā viss apmierina, ir pozitīva attieksme! 

 
Novēlējums savai skolai:  

 Pastāvēt vēl daudzus gadus, lai neaizveras vidusskola. Saglabāt Žetonvakaru tradīciju, jo tas rada patīkamas 
emocijas, kā arī saglabāt citus pasākumus!  

 Noturēt vidusskolas statusu un izaudzināt godīgus un labus bērnus!  

 Veiksmi un labu attīstību! .  

 Novēlu visu to labāko! Skola ir ļoti laba. Šeit visu ļoti labi iemāca, tikai pašiem vajag mācīties. Novēlu skolai 
saglabāt savu vidusskolu, lai ir saprotoši skolotāji, jauka direktore. Lai skola aug un aug!  

 Lai turpina augt! Lai turpina būt tikpat laba kā visus šos gadus, kamēr mēs mācījāmies. Lai skolotāji ir tādi paši, 
tikai stingrāki!  

 
12.klases skolēnu viedokļi par pēdējo kopīgo ekskursiju:  
 Man ekskursija patika, bet būtu bijis labāk, ja tā būtu bijusi divu dienu. Šajā ekskursijā man ļoti patika Līgatnes 

dabas parks un bunkurs. Citās ekskursijās varētu būt vairāk aktivitāšu.  
 Ekskursija bija laba, tikai laika apstākļi bija ne pārāk labi, kas arī neatļāva īsti līdz galam atpūsties, jo nebija 

saules un silta laika, bet kopumā ekskursija ļoti patika, redzējām ļoti daudz iepriekš neredzēta. 
 Slikti, ka nebija 2 dienu ekskursija, bet bija labi. Laika apstākļi nebija tie labākie, bet kopumā diena tika 

pavadīta labi. Turpmāk vidusskolēniem vajadzētu vairāk braukt ekskursijās. 
 Ekskursijā patika Līgatnes dabas parks, jo varēja mierīgi pastaigāties un vērot dabu. Interesanti bija arī Vējiņu 

alās. Gide izstāstīja daudz jauna.  
 Ekskursija bija ļoti interesanta. Vislabāk man patika Vējiņu alas, jo vienā no alām bija jāiet pa ļoti aukstu ūdeni.  
 Šī ekskursija bija interesanta, ļoti patika Vējiņu alas. Lai gan domāju, ka pazemes ezers būs daudz lielāks, bet 

skats bija ļoti skaists. Vēl man patika Līgatnes dabas parks. Patika staigāt un svaigais gaiss. Redzēju pirmo 
reizi lāci, - bija ļoti interesanti. Patika kāpt tornī, jo pavērās skaists skats. Bunkurs gan man neizraisīja nekādas 
īpašas sajūtas. Likās ka būs kā bunkurs, būs daudz citādāk, bet nē. Karstā vasaras dienā tur ir ļoti labi, jo 
iekšā ļoti auksts. Kopumā ekskursija bija izdevusies, klausījos ar interesi.  

 Ļoti patīkama ekskursija. Patīkami pavadīta pēdējā ekskursija ar skolotāju un klasesbiedriem. Ļoti patika 
Līgatnes dabas takas un, protams, jūra. Viss bija labi. Paldies “Skolas somas” projektam par iespēju un to, ka 
nevajadzēja maksāt pašiem! 

 Šī mūsu pēdējā ekskursija bija ļoti jauka, bija forši pastaigāties un redzēt skaistus skatus. Interesanti bija 
Līgatnes bunkurā, bet biju gaidījusi, ka tas izskatīsies mazliet citādāks. Šo ekskursiju atcerēšos kā ļoti jauku, 
dziedošu braucienu. Paldies “Skolas somas” projektam par šādu iespēju, ir tiešām labi, ka tāds projekts 
pastāv. Un vēl liels, liels paldies mūsu skolotājai un šoferītei, jo bez viņām šīs ekskursijas nebūtu! Iesaku 
pārējiem skolēniem novērtēt šos braucienus!  

                         Raksts par 12.klases ekskursiju 11.lpp.   
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2.-3.klases ekskursija uz Cēsīm un Rakšiem 

15.maijā 2. un 3.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Cēsīm un Rakšiem.  
Cēsu pilī redzējām dažādas pils telpas: guļamistabu, ēdamzāli un citas. Bijām uzkāpuši arī pils tornī un varējām 

apskatīt apkārtni no augšas. No torņa tālāk devāmies uz pagrabu un pa ceļam skaitījām pakāpienus. Pagrabā gide 
stāstīja par to, kas tur norisinājies senos laikos. Pa pili staigājām ar laternām rokās. Uz katru pāri bija viena laterna. 
Kad bijām izstaigājuši pili, gājām ārā, kur mums iedeva pataustīt dažādas lietas: gabaliņu māla no senās krāsns, 
stiklu, ko varēja pagriezt pret sauli un pavērot to caur stiklu. Vēl mums atļāva paņemt rokā ieroča lodi, kas bija 
maza, apaļa, mazliet grumbuļaina, bet diezgan smaga. Tad aizgājām uz suvenīru veikaliņu, kur varēja iegādāties 
suvenīrus. Tad izgājām ārā, zālītē, un spēlējām visādas rotaļas. Mēģinājām trijatā staigāt ar ķekatām, kur viens 
mēģināja staigāt, bet abi pārējie palīdzēja tikt uz priekšu. Bija arī citas rotaļas. 

Pēc tam braucām uz Rakšiem. Tur mēs redzējām lamas, kamieļus un dažādu šķirņu ēzeļus. Mūs sadalīja 
komandās pa astoņiem cilvēkiem. Katrai skolotājai bija viena komanda. Vēl vienu komandu vadīja kamieļu 
meistars. Viņš mums pastāstīja par kamieļiem un lamām. Pa komandām piedalījāmies atrakcijās: viena komanda 
jāja uz kamieļiem, citi brauca karietē, kam priekšā aizjūgts ēzelis, trešā komanda veda staigāt lamas. Uz diviem 
skolēniem bija viena lama, kas jāved staigāt. Komandas savā starpā mainījās ar uzdevumiem. Kad visi bija 
izmēģinājuši visas atrakcijas, varēja aiziet uz suvenīru veikaliņu un nopirkt magnētiņus ar lamām, vai lamas 
rotaļlietu, ko varēja spaidīt, vai arī saldējumu. Tad gājām ēst pankūkas, kas gatavotas no kamieļa piena. Pankūkas 
bija garšīgas un ļoti lielas. Kad bijām paēduši, gājām pabraukāties ar kartingiem. 2.klase lēkāja pa batutu un 
3.klase braukāja ar  kartingiem un ēda kamieļa piena pankūkas, tad mainījāmies. Tad gājām barot lamas viņu 
īpašajā ēdināšanas ēkā. Kad bijām izbaudījuši visas atrakcijas un pabarojuši lamas, devāmies mājup, pa ceļam vēl 
piestājot veikalā.  

Skolēnu viedokļi par ekskursiju:  

 Ekskursija man ļoti patika, it īpaši Rakšos vest pastaigā lamas un barot tās. Gribētu aizbraukt turp vēlreiz.        

 Man patika pie Cēsu pils. Tur mēs spēlējām spēles, gājām pa pili un uzzinājām, ka bruņinieki sevi sauca par 
Dieva bruņiniekiem. Cēsu pilī reiz dzīvoja kungs. Mēs vēl bijām pie lamām, un man ļoti patika batuts un 
mašīnas.  

 Mēs barojām lamas un vedām lamas pie siksnas, lēkājām pa batutiem un jājām uz kamieļiem. Man patika, ka 
tur bija lamas, divkupru kamieļi, ēzeļi, batuti un kartingi. Man patika lēkāt pa batutiem un ka mūs kamieļi 
vizināja, jo dzīvnieki bija mierīgi. Vēl man patika lamas, kuras varēja barot. Man patika viss, jo bija jautri. Man 
patika ar lamām pastaigāties, bet man nepatika suvenīru veikalā. Man patika, ka varējām lēkāt pa batutu, bet 
nepatika tas, ka bija ilgi jābrauc. Lamas iespļāva man rokā, un es lēkāju pa batutu. Man patika vest pastaigāt 
dzīvniekus un barot tos un lēkāt pa batutu. Un vēl man patika ar kartingu braukt. 

 Cēsu pilī man patika, kā stāstīja šausmīgus stāstus. Man patika jāt uz vienkupra kamieļa, patika jāt ar ēzelīti, 
lēkāt pa batutu, un patika mašīnas. Man patika, ka bija iespēja iet veikalā, bet nepatika tas, ka nevarēja palikt 
vēl ilgāk.  

 Man patika pastaiga ar lamu un vizināties uz kamieļa, lēkāt pa batutu. Mēs varējām pabarot dzīvniekus. Man 
patika braukt pie lamām un kamieļiem. Mēs varējām pastaigāties ar lamām un izjāt ar kamieli. 

 Mēs redzējām Cēsu pili un uzkāpām Cēsu pils tornī, kur mēs redzējām, kā pirms 500 gadiem dzīvoja valdnieki. 
Tad mēs aizbraucām uz Rakšiem, vizinājāmies ar kamieļiem un ar ēzeli, vadājām lamas un lēkājām pa batutu.  

 Man ekskursija šķita ļoti forša. Man gan bija bail kāpt augšā Cēsu pils tornī. Rakšos es sēdēju uz divkupru 
kamieļa, un mēs kopā ar Kristapu vadājām vienu lamu. Man nepatika tas, ka tik ātri bija jābrauc mājās.  

                     Sanita Gabranova, skolas arhīva foto 
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7. 

 Zasas vidusskolas sākumskolēni inkubē pīles 

   Zasas vidusskola jau ceturto reizi piedalās projektā “Inkubēsim”. Šajā pavasarī 2. klases skolēni inkubēja 
pīles. Skolēni bija nobrieduši gaidīt 28 dienas, līdz brīnumi notiks. Pētīja, vēroja, pierakstīja novēroto. 28 
dienas nebija jāgaida, jo 24. dienā tika ievērots, ka vienai olai ir robiņš. Vēl pēc vienas dienas, 14. maijā, 
izšķīlās 2 pīlēni. Īsti brīnumi! 
   Dabā valda savi likumi. No rīta tika pamanīts, ka viens pīlēns nav ņiprs un veselīgs. Skumji. Bet par skumjo 
ne. Iemācījāmies, ka dzīvība ir trausla. 
   Par priecīgo. Otrs pīlēns izdevies veselīgs, zinātkārs un aktīvs. Lai gan bija plānots vārdu domāt kopā, 
skolēni vērojot pīlēnu nosauca to par Pingvīnu. Visi nolēmām, ka dēvēsim savu jauno draugu par Pingvīnu. 
Kad nebijām klasē, pēkšķēšana skanēja pa visu skolu. Vislabāk pīlēns jutās, kad skolēni bija klasē un 
mācījās. Tad pīlēns visus vēroja, kamēr aizmiga. 
   Vakaros, lai nav vientuļi, pīlēnu skolēni veda uz mājām. Vecāki brīnījās, ka pīlēns aug pa stundām. 
24.maijā pīlēns tika nogādāts uz jaunām mājām skolēna saimniecībā. Tur viņš tiek mīlēts, lolots un 
iepazīstināts ar citiem zvēriem. 
   Paldies INKUBATORI.LV no visas sirds par piedzīvoto – par skarbām dzīves mācībām, par dāvāto prieku, 
par iemācītajām rūpēm, par draudzības veicināšanu skolēnu starpā, par sajūsmas radīšanu bērnos. Projekts 
tik daudz devis, ka ne visu uzskaitīt! Neizsakāmi mīļš paldies, ka ļāvāt brīnumiem notikt! 

 
Skolotāja Anda Jurgeviča, skolas arhīva foto 

 

 
 

2.klases skolēni raksta pasakas 
 

    Sākumskolas skolēni ir čakli grāmatu lasītāji. Katrā klasē ir sava metode, kā pamudināt skolēnus lasīt vēl 
aktīvāk. 2.klases skolēni ne tikai čakli lasa grāmatas, bet arī paši raksta savas pasakas! Tikko tapusi 
“Pavasara pasaku grāmata”, kurā apkopotas visu trīspadsmit 2.klases skolēnu pašu veidotās pasakas par 
pavasari, dabas skaistumu un kukaiņiem, putniem un dzīvniekiem pavasarī. Pienākot pavasarim un 
iepazīstot dažādas norises dabā, skolēni saņēma uzdevumu izgudrot pašiem savu pasaku. Visgrūtākais bija 
uzrakstīt pasaku glīti, jo reizēm nācās pasaku pārrakstīt pat vairākas reizes. Visvairāk patika zīmēt, jo katrai 
pasakai ir tapusi arī sava ilustrācija. Kad pasakas bija apkopotas, ar tām varēja iepazīties arī skolēnu 
ģimenes locekļi un citi tuvinieki, kā arī skolotāji. Var tikai apbrīnot skolēnu centību un radošumu, to 
uzmanību, ar kādu viņi vērojuši norises dabā un pēc tam pārvērtuši redzēto, dzirdēto, lasīto un pašu 
piedzīvoto interesantās pasakās! Prieks par skaistajiem zīmējumiem un glītajiem rokrakstiem! Kas ir 
interesanti, - ka grāmatas noslēgumā ir atvēlēta vieta lasītāju atsauksmēm un ieteikumiem, lai nākamie 
radošie darbi skolēniem izdotos vēl labāki.  
     2.klases skolēni aicina arī citus sākumskolas skolēnus pievienoties viņu iniciatīvai un veidot savus 
radošos darbus, apkopojot tos grāmatā. Varbūt pēc vasaras brīvdienām radīsies pasaku grāmata par 
vasaras piedzīvojumiem!  

Skolas arhīva foto  
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4.-5.klases mācību ekskursija uz “Avārijas brigādes” atrakciju parku 

 
   Zasas vidusskolas 4. un 5.klases skolēni 24.maijā iniciatīvas „Skolas soma” ietvaros devās uz izklaides parku 
„Avārijas Brigāde”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kur notika nodarbība „Ieskaties, iejūties, līdzdarbojies 
kopā ar  animācijas filmu un pasaku varoņiem” ar mērķi: iepazīt režisora Jāņa Cimermaņa slaveno multfilmu 
“Avārijas Brigāde” varoņus, atkārtot un nostiprināt zināšanas literatūrā par mācību gada laikā apgūtajām literārajām 
un tautas pasakām, kā arī sporta stundās gūtās prasmes un iemaņas pārbaudīt nestandarta situācijās. Skolēni 
gatavojās nodarbībai, noskatoties animācijas filmas „Avārijas Brigāde”- Rekets, Šampinjoni, Banka, Piemineklis, 
Mazulis, Bārda un pārrunājot, kāpēc šīs filmiņas patīk, ko tās māca, kā tās veido, kādas profesijas cilvēki darbojas, 
lai rastos filma. Literatūras stundā 5.klase atkārtoja A. Brigaderes darbu „Sprīdītis”, R.Blaumaņa darbu „Velniņi”, 
pārrunāja  redzēto multfilmās „Zelta Zirgs”, „Zaķīšu pirtiņa” un „Ness un Nesija”, bet 4.klase atkārtoja pasaku par 
“Eža kažociņu”, noskaidroja, vai latviešu pasakās ir stāstīts arī par pūķiem.  
   Atrakciju parks ir izvietots plašā teritorijā, un tur ir patiesi daudz, ko redzēt un darīt. Vispirms jau bija iespēja 
iepazīties ar multfilmas “Avārijas brigāde” pilsētiņu un atpazīt tur vairākas multfilmā redzētas ēkas un filmiņas 
varoņus. Tad jau varēja ķerties pie atrakcijām. Tur bija parasts karuselis un ķēžu karuselis. Bija iespēja vizināties ar 
elektromašīnītēm, reizēm saskrienoties savā starpā. Dziļāk uz meža pusi bija velokartu trase, kur bija jābrauc pa 
apli, minot velokartu pedāļus. Velokartu trasi gan meitenes, gan zēni atzina par fiziski visgrūtāko, taču tas nebaidīja 
trasē doties vairākas reizes. 
   Tālāk bija virvju trase, kas nebija pārāk augstu gaisā, tikai kādu pusotru metru. Tur bija iespēja pārvarēt dažādus 
šķēršļus, šķērsot tiltiņus, pāriet baļķus, kā arī, protams, izbaudīt nobraucienu pa virvi. Ļoti aizraujoša bija lāzeru 
atrakcija, kur bija jāsacenšas savā starpā sarkanajai un zilajai komandai. Uzvarēja tas, kurš aktivizēja trīs stabiņus 
savas komandas krāsā. Lāzertagā bija iesildīšanās pirms cīņas un rūpīga instruktāža – kā armijā. Visi bija 
piekusuši, bet gandarīti, jo darbojās komandās, uzvarēja spēcīgākie un veiklākie. Bija iespēja palēkāt pa atsperīgu, 
ar gaisu piepūstu spilvenu, kā arī izmēģināt milzīgu ūdens gultu jeb ūdens spilvenu!  
   Dinozauru takā bija iespēja aplūkot kustīgus dinozaurus, kas īstenībā dzīvojuši pirms vairākiem tūkstošiem gadu. 
Redzējām tiranozauru un brontozauru, kā arī citus, mazliet biedējošus aizvēsturiskus radījumus. Dinozauru 
atrakcijas ietvaros bija iespējams arī uzrāpties dinozauram mugurā un pamēģināt kustības uz tā! 
   Ūdens atrakcijas mēs neizmēģinājām, jo ārā nebija īpaši silts, - varbūt to varēs izdarīt kādā citā atrakciju parka 
apmeklēšanas reizē. Visvairāk patika kartingi. Atrakciju parkā pavadītais laiks bija pietiekams, lai visu izbaudītu.  
   Pēc ekskursijas skolotājas iepazīstināja ar tālākajiem uzdevumiem: Literatūras stundā jāuzraksta sacerējums „Ja 
brontozaurs būtu pūķis, kurš dzīvo mūsdienās...” Klases audzināšanas stundā komandās jāizdomā un jāprezentē 
ideja, ko Avārijas brigāde varētu uzlabot vai mainīt Zasas vidusskolā.  

 
Sk.Laima Šnikere, skolas arhīva foto 
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Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts “Tev, māmiņ!”

   10.maija pēcpusdienā Zasas kultūras namā pulcējās skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, skolotāji un citi interesenti, lai
vērotu, ko šī mācību gada laikā apguvuši un sagatavojuši skolas interešu izglītības – mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu dalībnieki kārtējā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu atskaites koncertā, kas – kā jau katru gadu – bija
veltīts māmiņām. 
   Koncertu ar uzrunu iesāka skolas direktore un 11.klases runātāji ar dzejoli, tad visiem skolēniem bija iespēja apsveikt
savas māmiņas un/vai  vecmāmiņas. Tālāk koncertu turpināja dziedātāji,  dejotāji  un individuālie izpildītāji,  sākot ar
pašiem mazākajiem. 
   Koncertā dziedāja 5-6 gadīgo pirmsskolas grupiņas audzēkņi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis, 4.-9.klašu vokālais
ansamblis, kurus sagatavoja skolotāja Velta Ziemele, Gabriela Muceniece no pirmsskolas 1,5-3 gadīgo grupiņas, kuru
sagatavoja skolotāja Anita Ķikute, kā arī skolotājas Veltas sagatavotie Paula Vībāne no 2.klases, Mareks Zālītis no
2.klases, Evelīna Ruško no 3.klases, Sindija Minalto no 4.klases un Raitis Daudzvārds no 7.klases. 

   Koncertā dejoja pirmsskolas 4-5 gadīgo grupiņas audzēkņi, 6-gadīgo un 1.klases deju kolektīvs, 2.-3.klases deju
kolektīvs,  4.-6.klases  deju  kolektīvs,  7.-9.klases  deju  kolektīvs,  kurus  sagatavoja  skolotāja  Daiga  Ģeidāne,  un
mūsdienu deju grupa “Just do it!”, kuru sagatavoja skolotāja Anda Jurgeviča. 
   Ar dzejoli uzstājās 2.klases skolniece Sanita Gabranova. Klavieru solo izpildīja Paula, Sindija un Raitis. 

   Koncerta  noslēgumā  tika  izteiktas  pateicības  skolotājiem,  kuri  visu  mācību  gadu  vadījuši  interešu  izglītības
nodarbības  skolēniem  un  sagatavojuši  skolēnus  šim  koncertam:  skolotājai  Inesei  Kalniškānei,  skolotājai  Daigai,
skolotājai Veltai, skolotājai Anitai, skolotājai Andai, skolotājai Baibai un skolotājai Madarai Naglei-Galdiņai. 
   Pēc  tam Atzinības  rakstus  par  aktīvu  darbošanos  skolēnu  pašpārvaldē,  kā  arī  interešu  izglītībā:  dziedāšanā,
dejošanā, skolas avīzē “Baltais Ceļš” un sportā, saņēma 9. un 12. klases skolēni: Alvis Aizupietis, Baiba Briede, Santis
Griķupelis,  Dana  Krjaukle,  Edgars  Kuzmenko,  Dāvis  Simkovičs,  Edijs  Simkovičs,  Līga  Tumša,  Aiga  Zvaniņa  no
9.klases un Ansis Amols, Liene Austruma, Niks Butāns, Agija Godļevska, Jānis Gremze, Laura Korņejeva, Samanta
Makovecka, Dagnis Mucenieks un Ginters Zavadskis no 12.klases. 

   Cerams, ka skatītāji izbaudīja koncertu tikpat ļoti kā skolēni, kas tajā aizrautīgi piedalījās! 
                                                      Egija Martinova, skolas arhīva foto



 

   

 

 Lekcija “Uzņēmējdarbība laukos” 6. un 7.klasei un 7.klases mācību ekskursija 

   7.klases skolēni jau ilgstoši piedalās konkursā “Šodien laukos”, pildot dažādus uzdevumus, tāpēc 22.maijā tieši pie 
7.klases skolēniem, uzaicinot pievienoties arī 6.klasi, ieradās Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāve Anita 
Putka, lai interaktīvā sarunā pastāstītu par LLKC darbu un  noskaidrotu skolēnu zināšanas un viedokli par 
uzņēmējdarbības iespējām laukos.  
   Vispirms Anita Putka iepazīstināja ar sevi, kā arī otru LLKC pārstāvi Inu Sēli. Lai saruna raisītos ērtāk, katrs sarunas 
dalībnieks saņēma krāsainas lapiņas balsošanai (zaļu apstiprinošai atbildei un sarkanu noliedzošai atbildei). Tad skolēni 
tika iepazīstināti ar LLKC mērķiem, uzdevumiem un šīs dienas sarunas tēmu. LLKC, kas dibināts 1991.gadā, ir lielākais un 
plašākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā, kas sniedz pakalpojumus lauku attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, 
ekonomikā, grāmatvedībā, augkopībā, lopkopībā, kā arī informācijas sagatavošanā un izplatīšanā.  Šīs tikšanās mērķis 
bija veicināt izpratni par dzīvošanas un saimniekošanas iespējām laukos, sniedzot ieskatu par pieejamo resursu 
izmantošanu, uzņēmējdarbības iespējām, finansējuma piesaisti, izglītības un karjeras iespējām, kā arī ceļu līdz savam 
uzņēmumam.  
   Galvenais, lai laukos veidotos uzņēmēdarbība, ir cilvēks. Piemēros uz ekrāna tika parādīti lauku uzņēmēji arī no 
Jēkabpils novada. Skolēniem stāstīja par tradicionālajām augkopības nozarēm, tādām kā graudkopība, lopbarības kultūru 
audzēšana, augļu un dārzeņu audzēšana, šķiedraugu audzēšana. No tradicionālajām lopkopības nozarēm tika atgādināts 
par piensaimniecību, liellopu gaļas ražošanu, zirgkopību, cūkkopību, kazkopību, aitkopību, olu un putnu gaļas ražošanu, 
skolēniem pašiem minot gan piemērus par šo nozaru pārstāvjiem savā pagastā, gan cenšoties atrast netradicionālas 
nozares, piemēram, biškopība, truškopība un kažokzvēru audzēšana. Pa vidu stāstījumam norisinājās konkurss ar 
jautājumiem gan par slaukšanas robotiem, gan netradicionālām dzīvnieku šķirnēm un netradicionālām lauksaimniecības 
nozarēm, piemēram, par gliemežu, lamu un alpaku audzēšanu. Tika noskaidrots, kas ir bioloģiskā saimniekošana, 
zivjsaimniecība, mežsaimniecība. Laukos pastāv arī nelauksaimnieciskā darbība: autoservisi, dažādu amatniecības nozaru 
pārstāvji (rotaslietas, galdniecība u.c.) un lauku tūrisms. Skolēni minēja, kas nepieciešams, lai nodarbotos ar lauku tūrismu: 
skaista vieta vai īpašas aktivitātes. Par pareizām atbildēm un aktivitāti skolēni ieguva balviņas – pildspalvu ar LLKC logo. 
Tika izanalizētas arī finansējuma iegūšanas iespējas, kā arī tās organizācijas, kas visādā veidā koordinē lauksaimnieku 
aktivitātes, kā arī minēts, kādas ir izglītības iespējas.  
  Noslēgumā tika izdarīti secinājumi, kas nepieciešams, lai saimniekotu laukos: vispirms jau vēlēšanās dzīvot un strādāt 
laukos, tad nepieciešama atbilstoša izglītība, nepieciešama ideja un priekšizpēte, jāpiesaista finansējums un ir jābūt 
drosmei rīkoties! Konkrētie piemēri uz ekrāna rādīja, ka daudzu lauksaimnieku ieceres un sapņi ir piepildījušies. Uz 
baltajām lapiņām bija jāuzraksta, kas skolēnus motivētu dzīvot un strādāt laukos, un tad ar ideju lapiņām norisinājās 
“sniega piku kauja”! Skolēni tika iepazīstināti arī ar informatīviem materiāliem par konkrēto tematu.  Tikšanās noslēgumā 
skolēni kopīgi nofotografējās.  

    
   Tālāk 7.klases skolēni devās ekskursijā, lai praksē pārliecinātos par lauksaimniecības uzņēmējdarbības norisēm 
realitātē.  
   Pirmais apskates objekts bija Jersikas čipsu ražotne, kur skolēnus veda ekskursijā un parādīja, kā top čipsi. Parādīja, no 
kā taisa čipsus, kā arī visus aparātus, kuros liek kartupeļu granulas, no kurām top paši čipsi, kā tos iepako pakās un tad 
saliek kastēs. Pēc ekskursijas skolēniem bija iespēja nogaršot deviņu dažādu veidu čipsus, pie tam šobrīd tiek gatavotas 
vēl trīs jaunas garšas. Čipsi bija garšīgi un skolēniem šajā ražotnē patika. Kas ir interesanti, ka neviena no sastāvdaļām, 
no kā šie čipsi tiek gatavoti, nav no Latvijas, bet tiek iepirktas no ārzemēm.  
   Tālāk ceļš veda uz viesu namu “Avotiņi”, kura īpašniece iepazīstināja ar to, kā viņai radusies šī ideja, pastāstīja par savu 
ikdienu, izrādīja viesu namu, pastāstīja , kādi pasākumi te ir notikuši un kas vēl notiks. Katru gadu būs tradīcija vasarā rīkot 
dažādus festivālus. Šobrīd viesu namā notiek nelieli remontdarbi. Tiek celts šķūnis kāzu vai citu apjomīgu pasākumu 
rīkošanai. Mājā ieejot, varēja just īsta koka smaržu. Blakus viesu namam ir Daugava.  
   Ekskursija turpinājās Vafeļu namiņā Līvānos. Tas patiešam bija mazs koka namiņš. Tur tiek gatavotas un pārdotas 
vafeles. Skolēniem parādīja, kā cep un sagatavo vafeles, kā arī pašiem ļāva tās nogaršot. Skolēniem tur patika, jo tur bija 
ļoti skaisti.  
   Ekskursijas noslēdzošā daļa norisinājās jauniešu centrā “Kvartāls”, kur ir apvienots sporta centrs ar vairākām nodarbību 
zālēm, piemēram, zāle ar rāpšanās sienu, deju zāle un citas. Bija iespēja paspēlēt galda tenisu, bija zāle ar lielu tāfeli un 
gaisa hokeju, kā arī, protams, tradicionālā trenažieru zāle ar svaru un skrejceliņu iespējām.  
   Ekskursijas noslēgumā, jau braucit autobusā, vēl turpinājās konkurss, kurā aktīvākie un zinošākie bija Raitis, Niks un 
Kristiāns, kuri saņēma balvas. Paldies LKKC, Anitai Putkai un šoferītei Vaļai par lietderīgo pasākumu!   

    Karolina Kuzmenko, Niks Daniels Balodis, skolas arhīva foto    

     

                                                                                                                                Turpinājums 11.lpp. 
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“Pepijas Garzeķes” komanda dodas ceļojumā pa Vidzemi 
 

   25.maijā visi žetonu lugas “Pepija Garzeķe” dalībnieki devās ceļojumā pa Vidzemi, kas reizē bija pēdējais kopīgais 
brauciens 12.klases skolēniem.  
   No rīta izbraucām jau 6:00 un ceļā pavadījām apmēram 3 stundas. Pirmais apskates objekts bija Līgatnes bunkurs, 
kurš atrodas deviņus metrus zem zemes. Bunkurs nebija izmantots, tas tika celts valsts vajadzībām, ja nu gadījumā 
sākas atomkarš. Bunkurā apskatījām visas telpas, kur daudzas ierīces vēl joprojām bija darba kārtībā. Bunkurā bija 
ļoti interesanti un aizraujoši.   
   Kā nākamās pieturas mums bija dažādas alas, kuras mēs redzējām pa ceļam un nolēmām piestāt un tās apaskatīt. 
Tālāk iepazinām Līgatnes dabas taku, kur staigājām pa Līgatnes dabas parku un bija iespēja redzēt vāveres, lāčus, 
lūšus, lapsas, briežus, mežacūkas un varēja uzkāpt 22 metrus augstā tornī un aplūkot ainavu no augšas. Baudījām 
svaigu gaisu un putniņu čivināšanu staigājot. Jauki bija tas, ka varēja pastaigāt, paskatīties zvērus, uzkāpt skatu tornī 
un pavadīt laiku kopā ar draugiem!  
   Turpinājumā devāmies uz Vējiņu pazemes alām. Bija jākāpj lejā. Tur apskatījām gan krasta kritenes, gan pazemes 
ezerus alās. Vienā no alām apakšā bija ūdens 2-3 metru dziļumā, tur bija nepieciešami gumijas zābaki! Alā bija zilais 
māls, bet tālāk bija 3-4 matrus dziļš ūdens. Gājām uz otru alu, kurai varēja iziet līdz galam pa ūdeni. Otrās alas beigās 
bija divi avotiņi, kur varēja pagaršot ūdeni. Vienā pusē bija salds ūdens, otrā – rūgts. Ūdens staigāšanai bija ļoti 
auksts, bet tas bija tāds neliels pārbaudījums, un drosmīgākie gāja basām kājām.  
  Bijām Vidzemes jūrmalā, kur no sākuma bija auksts ūdens, bet vēlāk tas kļuva siltāks. Tad braucām uz otru objektu 
Vidzemes jūrmalā – uz Ķurmragu un Veczemju klintīm. Pie pašas jūras bija ļoti daudz akmeņu. Pa kreisi skatoties, 
varēja redzēt bāku, bet pa labi – varēja redzēt jūras izskalojumus. Uz klinšu sienām varēja rakstīt. Ārā laiks bija vēss, 
bet tas netraucēja visiem iebrist jūrā un saslapināt drēbes!  
   Noguruši un aizraujošu iespaidu pārpildīti, devāmies mājup. Manuprāt, ekskursija bija tiešām izdevusies, un es 
domāju, ka visiem patika un visi guvām pozitīvas emocijas un jaunas zināšanas. Paldies skolotājai Sarmītei par jauki 
izplānoto ekskursiju un atmosfēru!  
      Inese Korņejeva, Mārcis Gabranovs, skolas arhīva foto 
 

 
 

                                                              12.klases audzēkņu viedoklis par ekskursiju atrodams avīzītes 5.lpp. 
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Ekskursija pa Vecrīgu un LU Botāniskajā dārzā 

 
28.maijā Zasas vidusskolas 8., 10. un 11.klases skolēni kopā ar skolotājām Ģ.Avotiņu un M.Lapiņu 

devās ekskursijā uz Rīgu. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros mēs nokļuvām Rīgas pētnieku skolā, kur, 
staigājot pa Vecrīgu, iepazinām Vecrīgu stāstos un leģendās. Tā kā sāka līt lietus, tas pastiprināja iejušanos 
vecās Rīgas stāstos un leģendās. Tiešām bija sajūta, ka ejam pa Rīdzeni un uz mums pa logiem raugās tā 
laika cilvēki. Katrai vēsturiskajai ēkai ir savs stāsts un īpaša nozīme. 

No lietus patvērāmies mūsu nākamajā objektā – Svētā Jura baznīca, kurā atrodas Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs. Gide Agrita Pore mūs uzņēma īpaši, jo viņa zināja par mūsu vidusskolu, kura ir skaista un 
pie skolas atklāšanas 1939.gadā ir bijis toreizējais valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 

Ekskursija pa šo baznīcu bija interesanta. Mēs uzzinājām gan par baznīcas vēsturi un arhitektūru, gan 
apskatījām dekoratīvās mākslas muzeja kolekcijas. Gides vadībā izjutām, ka šī baznīca ir īpaša, jo ir 
visvecākā mūra ēka Rīgā, kas saglabājusies no 13.gs. Mēs devāmies no pagrabstāva līdz pat bēniņiem, kur 
dzīvo pat baloži. Mūsuprāt, tur vajadzētu pastaigāt ikvienam, jo tur ir cita laika izjūta – tāda sena, kas 
mūsdienu tehnoloģiju cilvēkam kādā reizē ļoti vajadzīga. 

Ekskursija lietus laikā Vecrīgā ir īpaša, jo ir daudz vietu, kur iegriezties ēst pusdienas.  
Kaut arī lietus turpināja līt, mēs devāmies tālāk -  uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Arī tur mums 

bija ko redzēt un pētīt. Šādos laika apstākļos piemērotas ir augu mājas – Subtropo augu ekspozīcija jeb 
Palmu māja, kaktusi un citi sukulenti, acālijas, augi, kas aug mitrajos tropos: eksotiski augi ar dekoratīvām 
lapām - kodijas, akalīfes, filodendri  un citi. Viena no plašāk pārstāvētajām ir kallu dzimta. Eksotiski skaisto 
lapu dēļ iecienītas ir tropiskās papardes. Tropu mājas baseinos aug dažādi ūdensaugi. Viena no savdabīgām 
mājām bija tropu tauriņu māja, kur varēja pastaigāties un vērot, kur lidinās un kādi izskatās tauriņi. 

Ekskursijā redzētais un iegūtais noderēs vētures, bioloģijas, literatūras, vizuālās mākslas stundās. 
Skolotāja Ģertrūde Avotiņa, skolas arhīva foto  

    

  

      
 

 


