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Attālinātā mācību procesa īstenošana 
Zasas vidusskolā

   

Redaktora sleja

                     

 

 

     Sveiks, lasītāj!
 
   Katrs skolēns ir 
domājis, kā būtu 
mācīties mājās, celties 
tad, kad grib, pildīt 
uzdoto pēc sava 
grafika. Un tagad mums 
ir tāda iespēja, jo 
pasaulē ir izplatījies 
vīruss Covid-19, un 
Latvijas skolas, arī Zasā
  sabiedrības drošības un veselības iemeslu 

dēļ, tika slēgtas mācībām klātienē, un 
sākās attālinātā mācīšanās. 
   Tālmācība jeb attālinātā mācīšanās 
skolēnus sagatavo patstāvīgam mācīšanās 
veidam, jo, lai  izpildītu mājasdarbu, ir 
nepieciešams meklēt vajadzīgo informāciju, 
pašam izlasīt tēmu, kā arī saprast to. 
Citiem ir grūti šādā veidā mācīties, jo daži 
nespēj piespiest sevi lasīt, pildīt uzdoto. 
Tiešām, ja atrodies mājās, tev vēl ir jādara 
savi pienākumi, un tu vairs neesi skolā, kur 
tev nav jādara papildus citi darbi, bet tikai 
jāmācās. 
     Mājmācība ir diezgan vienmuļa. Tu vairs 
nevari satikt savus draugus, klases 
biedrus, skolotājus. Apspriest jaunākos 
notikumus, ziņas. Zvanīt ir viena lieta, bet 
runāt vienam ar otru, aci pret aci ir pavisam 
kas cits. Un par to mēs tagad varam lieliski 
pārliecināties! Daudzi man piekritīs, ka 
celties agrāk un iet uz skolu bija labāk nekā 
tagad sēdēt mājās un mācīties pašiem.
     Šis laiks mums ir atņēmis daudzus 
lielus, svarīgus notikumus, un, lai mēs atkal 
varētu dzīvot, kā ierasts, labākais veids ir 
palikt mājās un atgādināt par piesardzību 
citiem, lai vīruss neizplatās vēl plašāk!
                       Redaktore Baiba Briede

Mācību procesa organizēšana:
o Mācību process notiek tikai attālināti.
o Mācību stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam.
o Ja skolēnam nav pieejamas atbilstošas 

tehnoloģijas, lai nodrošinātu attālināto mācīšanos, 
skolēna vecāki/vecvecāki saņem mācību 
materiālus skolā.

o Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību 
procesā, klases audzinātājs sazinās ar vecākiem 
un vajadzības gadījumā informē sociālo dienestu.

Skolotāji:
*Pirmdienās līdz 
plkst.10.00  ieraksta e-
klases žurnālā tēmu un 
veicamos uzdevumus 
visai nedēļai.
*Konsultē skolēnus, 
izmantojot noteiktās 
saziņas formas.
*Sniedz atgriezenisko 
saiti skolēniem par 
paveikto vai atgādina par 
vēl izdarāmo.

Skolēni: 
*Patstāvīgi plāno 
savu mācīšanos.
*Saņem konsultācijas 
no priekšmetu 
skolotājiem.
*Izpilda skolotāju 
norādījumus, veic 
uzdevumus.
*Norādītajā termiņā 
atsūta priekšmeta 
skolotājam izpildīto 
uzdevumu.

Saziņas formas: *e-klase
                            *e-pasts

                     *uzdevumi.lv, soma.lv
                 * telefoniski/whatsappā



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aktualitātes mācību darbā 
 

Piedalīšanās mācību priekšmetu  
olimpiādēs un konkursos: 

   
   Marta sākumā Zasas vidusskolas 
skolēni ar panākumiem piedalījās 
sekojošās mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos: 
 11.martā starpnovadu latviešu 

valodas konkursā 4.klasēm 
piedalījās Mārtiņš Geižāns un 
ieguva 3.vietu! Apsveicam!  

 12.martā starpnovadu matemātikas 
konkursā 4.klasēm piedalījās 
Kristaps Geižāns un ieguva 
1.vietu! Apsveicam!   

 
 

 

    Uzsākot attālināto mācību procesu, 
gan skolēniem, gan vecākiem, gan arī 
skolotājiem šī ir jauna pieredze, un, 
neapšaubāmi, rodas ne viens vien 
jautājums, kā rīkoties, lai attālinātais 
mācību process būtu jēgpilns un 
sniegtu ieguvumus visām iesaistītajām 
pusēm, tāpēc aicinām ieklausīties 
Zasas vidusskolas direktores 
vietnieces izglītības jomā Ingas 
Bartusevičas viedoklī:  
 

Attālināta mācīšanās 
 
    Aizritējušas divas nedēļas, kopš 
mācības Latvijas skolās notiek attālināti. 
Uzsākot mācības, informējām 
izglītojamos un vecākus, kādas darba 
organizācijas formas attālinātās 
mācīšanās laikā izmantosim. Galvenie 
komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, 
portāls uzdevumi.lv, saziņa telefoniski, 
kā arī lietotne WhatsApp.  
   Uzdevumi un mācības tiek plānotas 
nedēļai, nevis katrai dienai, tādēļ  
izglītojamais pats plāno savu 
mācīšanos, izpilda pedagoga 
norādījumus, uzdevumus. Izglītojamam 
ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot 
pedagogam e-klasē, e-pastā, zvanot 
darba laikā, kā arī vakara stundās. 
Konsultācijas pēc vajadzības sniedz arī 
atbalsta personāls. 
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    Mūsu skolas pedagogi, kaut attālināti, bet 
ir līdzās un iesaistās, tiklīdz tas ir 
nepieciešams. Arī pedagogiem  bija 
nepieciešams pārorganizēties uz mācībām, 
izmantojot dažādas platformas un 
tehnoloģiskos risinājumus. Šāda darba 
organizācijas forma no pedagogiem, bez 
šaubām, prasa ļoti lielu slodzi gan 
sagatavošanās procesā, gan darbu 
vērtēšanā.     
  Īpaša loma veiksmīga attālināta procesa 
nodrošināšanā ir vecākiem. Neapšaubāmi, 
vecāku atbildība šobrīd ir palielinājusies. Jo 
jaunāks izglītojamais, jo lielāks atbalsts no 
vecākiem nepieciešams. Vecākiem 
izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp savu 
darbu un rūpēm par bērniem, atbalstot un 
palīdzot. 
     Noslēdzot pirmo attālinātās mācīšanās 
nedēļu, izsūtījām elektronisku aptauju 
izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem, lai 
uzzinātu dažādu pušu viedokli. Rezultāti 
iepriecināja. Lielākā daļa aptaujāto izprot 
situāciju un meklē sev atbilstošākos rīcības 
plānus. 
   Šobrīd mēs – pedagogi, izglītojamie, viņu 
vecāki – esam vienā komandā, mācoties 
pielāgoties situācijai, daloties zināšanās un 
resursos, lai šajā situācijā nodrošinātu 
izglītību mūsu bērniem. Ir ļoti svarīgi katram 
saprast, ka attālinātā mācīšanās nemaina 
darba režīmu, mainās tikai darba 
organizācijas forma. Mācības attālināti nav 
brīvdienas. Ir jāmācās, un tā ir visu mūsu 
atbildība – gan pedagogu, gan izglītojamo, 
gan izglītojamo vecāku. 
    Aicinām gan vecākus, gan izglītojamos 
nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
pedagogiem, atbalsta personālu, skolas 
vadību. 
    Emocionālā puse pašlaik ir 
vissvarīgākā.Tādēļ mums visiem ir ļoti 
nepieciešams saglabāt iekšējo mieru un 
citam citu atbalstīt. Lai visiem kopā izdodas! 
    
 
 

Direktores 
vietniece izglītības 

jomā Inga 
Bartuseviča 

  



3.

 Attālinātais mācību process   

                                                                                                    
                             

   Kā jau tika minēts, pēc pirmās attālināto mācību nedēļas gan 5.-12.klašu skolēni, gan arī vecāki
un skolotāji atbildēja uz aptaujas jautājumiem par to, kā izdevies mācību process. Aptaujā piedalījās
68 skolēni, 33 vecāki un 18 skolotāji. 
   Lielākā daļa aptaujāto atzinuši, ka pirmajā attālināto mācību nedēļā kopumā veicies labi (61.2%
skolēnu, 78.8% vecāku, 66.6% skolotāju). Vairums skolotāju (72.2%) novērtē skolēnu iesaistīšanos
mācību procesā kā pietiekami aktīvu. Vairums skolēnu (76.1%) uzskata, ka kopumā paši varējuši tikt
galā ar mācībām, tomēr vecāki nav tik optimistiski – tikai nedaudz vairāk kā puse (51.6%) uzskata,
ka bērni varēja tikt galā paši. Kā mācību priekšmeti, kuros bijusi nepieciešama vislielākā palīdzība,
skolēnu atbildēs dominē matemātika (57.4%), kam piekrīt arī gandrīz puse vecāku (42.4%); tālāk
skolēni nosaukuši krievu valodu (14.7%) un ķīmiju (11.8%), savukārt vecāki minējuši angļu valodu
(33.3%),  latviešu  valodu  (21.2%)  un  krievu  valodu  (18.2%).  Nepieciešamo  palīdzību  uzdevumu
izpildei  skolēni  visvairāk saņēmuši  no ģimenes (23.2%), mācību grāmatām (21.9%) un internetā
(21.9%), tam piekrīt arī vecāki (attiecīgi 28.7%, 21.8% un 18.4%). Biežāk izmantotie saziņas līdzekļi
ir e-klase (48.1% skolēnu, 41.4% vecāku un 34% skolotāju), kā arī telefons (42.5% skolēnu, 50%
vecāku un 26.4% skolotāju, īpaši uzsverot arī WhatsApp iespējas – 24.5% skolotāju). Vislielākās
grūtības,  mācoties  attālināti,  skolēniem  sagādāja  tas,  ka  bijis  pārāk  liels  uzdotā  darba  apjoms
(37.3%),  pārāk  sarežģīti  uzdevumi  (20.9%)  un  grūti  piespiest  sevi  patstāvīgi  mācīties  (18.2%).
Vecākiem vislielākās grūtības sagādāja tas, ka pietrūka laika sniegt  pietiekamu atbalstu bērnam
(31%) un grūti  motivēt bērnus patstāvīgi  mācīties (28.6%), bet pārāk lielu  uzdotā darba apjomu
atzīmējuši tikai 11.9% vecāku. Savukārt skolotāji kā lielākās grūtības atzīmējuši to, ka daudz laika
patērējuši,  gatavojot  atbilstošus mācību materiālus  (17.6%) un izskatot  skolēnu atsūtītos darbus
(14.7%), kā arī to, ka neizdevās panākt, ka pilnīgi visi skolēni iesaistās mācību procesā (14.7%). Kā
personīgos  ieguvumus  skolēni  visvairāk  nosauc  iespēju  mācīties  sev  vēlamā  laikā  un  tempā
(33.8%), ko kā pozitīvāko nosaukuši arī 29.8% vecāku, savukārt skolotāji kā pozitīvākos ieguvumus
nosaukuši  jauniegūtas  zināšanas  par  daudzām  jaunām  iespējām  un  mācību  materiāliem  savā
mācību priekšmetā (18.2%),  kā arī  jaunu prasmju apgūšanu  (16.9%).  Uz jautājumu,  ko ieteiktu
mainīt, lai attālinātā mācīšanās izdotos vēl labāk, vairums skolēnu aicina neuzdot tik lielu darāmo
darbu apjomu un samazināt darbu grūtības pakāpi. Skolēnu vecāki sagaida precīzu informāciju par
skolēniem paveicamajiem darbiem, kā arī informāciju par to, vai bērni izpilda uzdevumus. Skolotāji,
kuri arī paši vēl mācās, kā strādāt attālināti, ir gatavi radoši darboties tālāk un ļoti cer, ka skolēnu
interese un aktivitāte nenoplaks, attālinātajam mācību procesam turpinoties!          

Arī “Baltā Ceļa” korespondenti dalās savos pieredzes stāstos, kāda ir viņu darbadiena, kā
viņi tiek ar visu galā, kā arī sniedz savus ieteikumus pārējiem skolasbiedriem, kā vērtīgi un
jēgpilni pavadīt laiku, kamēr mācību process norisinās attālināti: 

 Es  paēdu  brokastis,  izmācos,  tad  spēlējos.  Mācīties  man  dažreiz  palīdz  mamma,  -
paskaidro  to,  ko  es  nesaprotu.  Man  patīk  mācīties  šādi,  bet  nepatīk  tas,  ka  nesatieku
draugus. Es skolasbiedriem iesaku: izmācīties, spēlēt spēles nevis datorā vai telefonā, bet
kopā ar kādu no savas ģimenes, lasīt grāmatas, braukt ar velosipēdu, spēlēties ārā.

 Man ne visai patīk šādi mācīties, jo es īsti neprotu plānot savu laiku, bet man patīk tas, ka no
rīta var ilgāk pagulēt un visu izdarīt vēlāk. Tomēr iesaku visiem mācīties, lai nevajadzētu
pagarināt mācību gadu un mācīties vasarā. Kad mācības ir  pabeigtas, noteikti  vajadzētu
iziet svaigā gaisā un izkustēties! 

 Atrodu īsto laiku, kad mācīties, kad būšu gatava un apkārtējie netraucēs. Galvenais - visu
darīt,  kā liek, bez pretenzijām, lai  nerastos liekas problēmas,  brīvo laiku pavadīt  labāk ir
darot kaut ko jēdzīgu, nevis pārkāpt ārkārtas situācijas noteikumus un darīt kaut ko lieki.

 Darbadienu plānoju pats, kā sev optimālāk mācīties. Ieteikums citiem: galvenais - ar prieku
mācāmies.  Pavadām  laiku  lasot  grāmatas,  pildot  mājas  darbus  un  ievērojam  ārkārtas
situācijas noteikumus.

 Esmu  iemācījusies  plānot  savu  laiku.  Prieks,  ka  skolotājas  ir  atsaucīgas  un  palīdz
vajadzības gadījumā. Cenšos dienu pavadīt lietderīgi - mācos, lasu grāmatas un ievēroju
noteikumus, lai pasargātu sevi un citus no vīrusa. Atcerieties mazgāt rokas!
                                Pieredzes stāstus un ieteikumus apkopoja Dita Soldatova
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4.

Pasākumi 
Žetonu vakara lugas ģenerālmēģinājums

    14.martā Zasas vidusskolā bija ieplānots 12.klases Žetonu vakars, bet, sakarā ar ārkārtējās situācijas
izsludināšanu valstī, šis pasākums tika atcelts uz nenoteiktu laiku. Tomēr marta sākumā, kamēr vēl skolā
gatavojāmies ieplānotajiem pasākumiem, 11.klases skolēni un audzinātāja Maija izveidoja sienas avīzi, kurā
ar  izjustu  veltījuma  dzejoli  katram  12.klases  skolēnam  un  klases  audzinātājai  Irēnai  sveica  12.klasi
tuvojošajos svētkos – viņu Žetonu vakarā. 

   Visu janvāri, februāri un marta sākumu 12.klases skolēni atbildīgi gatavojās savam Žetonu vakaram: tika
izvēlēta  luga – Oskara Preislera “Mazā raganiņa”,  sadalītas  lomas,  atrasts  pieredzējis  režisors,  apgūts
lugas teksts, gatavoti tērpi, dekorācijas, piemeklēta atbilstoša mūzika un daudz mēģināts, kā to visu salikt
kopā un parādīt uz skatuves. Sadalot lomas, izrādījās, ka pašiem divpadsmitajiem, pat uzņemoties divas
lomas katram, tomēr pietrūkst lomu tēlotāju, tāpēc palīgā tika sauktas 9.klases meitenes, kuras uzņēmās
dažādo raganu un pircēju lomas, jo arī viņām šogad paredzēts izlaidums – tikai pamatskolas posmam.
Mēģinājumu process, kā jau ierasts, bija diezgan nogurdinošs, jo ne vienmēr visi bija gatavi izbrīvēt laiku,
ko pavadīt kopīgajos mēģinājumos, un, protams, paralēli mēģinājumu procesam bija arī jāapmeklē mācību
stundas  un jāmācās!  Tika  apzināti  arī  iepriekšējo  Zasas  vidusskolas  izlaiduma klašu  uzvestās  “Mazās
raganiņas” lugas tēlotāji, piemēram, noskaidrojās, ka pirmo Mazo raganiņu Zasas vidusskolā reiz tēlojusi
keramiķe un Mākslas skolas skolotāja Anda Svarāne!

Turpinājums 5.lpp., Kaspara Sēļa un skolas arhīva foto
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5. 

Pasākumi      
Turpinājums no 4.lpp. 
 
     12.martā Zasas vidusskolas 12.klases skolēni un audzinātāja aicināja pārējos skolas skolēnus, 
skolotājus un citus interesentus noskatīties savas sagatavotās žetonu lugas “Mazā raganiņa” 
ģenerālmēģinājumu.  
     Atveroties skatuves priekškaram, visi skatītāji varēja iepazīties gan ar Diānas tēloto Mazo 
raganiņu, gan viņas lielāko palīgu Kraukli Abraksu, ko tēloja Ēriks. Visi varēja uzzināt, ka raganas 
reizi gadā satiekas Valpurģu naktī, kā arī to, ka raganai, lai viņa būtu "laba" ragana, patiesībā ir 
jādara slikti darbi. Vismaz tā domāja gan virsragana, ko tēloja Inese, gan Ievas tēlotā krustmāte 
Rumpumpele, gan citas raganas, ko atveidoja 9.klases meitenes Ilgona, Lita, Marta, Sanda, 
Santa, Elīna un Katrīna. Bet Mazā Raganiņa to nesaprata, tāpēc darīja īstus labos darbus: 
pārmācīja Raivja tēloto mežzini, palīdzēja Ineses, Ivetas un Ievas tēlotajām sieviņām salasīt 
žagarus, nopirka labu lidojamo slotu no Kristapa tēlotā bodnieka un, kā izrādes noslēgumā 
izrādījās, ļoti noderīgas šķiltavas no Raivja tēlotā Lētā Jākoba, palīdzēja sasildīties maroni 
tirgotājam, ko tēloja Artis, un pārdot visas smaržīgās papīra puķes Ivetas tēlotajai puķu meitenītei. 
Ar ko tas viss beidzās? – ar pieaugušo raganu slotu un buramo grāmatu sadedzināšanu Valpurģu 
nakts ugunskurā, kur piedalīties Mazā raganiņa bija godīgi nopelnījusi, jo bija apguvusi visas 
nepieciešamās raganu mācības. Visi klātesošie varēja pārliecināties, cik svarīgi ir darīt labus 
darbus! Skatītājiem bija jautri – it īpaši jaunāko klašu skolēniem, un visus aizrāva saistošais sižeta 
atveidojums uz skatuves.  
    Pasākuma noslēgumā savus lielos skolasbiedrus – divpadsmitos – ar pavasarīgām dāvaniņām 
sveica pirmklasnieki un viņu audzinātāja skolotāja Mairita. Paldies arī režisoram Gintam Audzītim, 
Baibai no 10.klases un 11.klases skolēniem, kuri palīdzēja ar suflēšanu, kā arī ziedojumu 
saņemšanu un programmiņu izsniegšanu skatītājiem, skolotājai Inesei par skatuves noformēšanu, 
Laurai Aišpurei par dziesmas sagatavošanu un Kasparam Sēlim par afišu un programmiņām!  
    Ļoti ceram, ka divpadsmitajiem vēl izdosies parādīt savu žetonu lugu arī saviem vecākiem un 
citiem radiem un draugiem, kā arī svinīgi saņemt savus žetonu gredzenus, pat ja tas notiks reizē 
ar izlaidumu!   
                             Kaspara Sēļa un skolas arhīva foto   
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Pasākumi  
Masļeņicas pasākums

     Noslēdzot krievu valodas nedēļu, 11.martā skolas zālē tika rīkots Masļeņicas pasākums, kuru
noorganizēja krievu valodas skolotāja Maija Forostjanko ar 11.klases skolēnu Kitijas, Beātes, Edija un
Valērija palīdzību pasākuma vadīšanā. 
     Nedēļas garumā 6.-12. klases skolēni veica erudīcijas konkursu par Krieviju, un pasākuma laikā
tika  apbalvoti  tie,  kuri  bija  uzrādījuši  visvairāk  pareizu  atbilžu.  Mazāko  klašu  skolēni  krāsoja
matrjoškas  un  saulītes,  bet  lielāko  klašu  skolēni  rakstīja  un  zīmēja  to,  kas  viņiem  asociējas  ar
Krieviju. Katra klase saņēma nelielu dāvaniņu ar prjaņikiem un barankām, lai nākamajā dienā varētu
sarīkot tējas dzeršanu. 
    Ciemos pie mums uz pasākumu bija ieradušies viesi no Līvāniem – slāvu biedrības ansamblis
“Uzori”; viņi mums sniedza lielisku koncertu, kur dziedāja dziesmas gan krievu, gan baltkrievu, gan
ukraiņu valodā. 
    Noslēdzoties pasākuma oficiālajai daļai, visi tika aicināti mieloties ar pankūkām un ievārījumu, ko
vajadzēja sarūpēt katrai klasei.

                                                                           Kitija Paula Minkeviča, skolas arhīva foto
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       Karjeras aktualitātes      

7.

Karjeras atbalsta nodarbības 
Zasas vidusskolā marta sākumā

    Zasas vidusskolā marta mēnesī turpinājās karjeras atbalsta pasākumi pamatskolas 5., 6. un
7.klasēm. 
    Vēl  pirms  pavasara  brīvlaika,  11. martā,  Zasas  vidusskolā  notika  trīs  karjeras  izglītības
nodarbības par  profesiju  daudzveidību,  to  specifiku,  sadalījumu kategorijās.  Tika interesantā
veidā tuvāk iepazītas profesijas, iegūta informācija par skolēniem vēl nezināmām profesijām,
pārbaudītas sadarbības prasmes, veicot darbu komandā, un plānots laiks nedēļai.
    5. klases karjeras nodarbības temats „Darba specifika, sadarbojoties un strādājot komandā”.
Šīs  nodarbības  uzdevums  –  sadarbības  prasmes  un  darbs  komandā.  Karjeras  nodarbības
pamatā spēle „Profesijas”, kur skolēni tiek sadalīti 4 grupās. PKK parāda zīmīti ar zīmējamās
profesijas nosaukumu. Dalībnieki uzzīmē 3 lietas, kas saistās ar šo profesiju. Zīmēšanas laikā
grupas savstarpēji sarunāties nedrīkst. Tad grupas mainās ar zīmējumiem un turpina, papildina
zīmējumu, mēģinot uzminēt attēloto profesiju. Zīmējumi tiek mainīti, līdz atgriežas pie sākotnēja
galda.  Noslēgumā katras  komandas prezentācija  par  attēloto  profesiju,  pārrunas par  grupas
darbu, sadarbību, kas ir komandas darbs, kāpēc tas vajadzīgs. Nodarbības laikā varēja vērot,
kurai komandai bija sadarbības problēmas un līdz ar to darbs neveicās, kā arī cik kurš grupas
darbā piedalījās. Noslēgumā visi atzina, ka nodarbība esot bijusi interesanta un arī minēšana
aizrāva, kaut viena profesija – apsargs – netika uzminēta.
    6. klases karjeras nodarbības temats „Darba priekšmets – tehnika, daba, cilvēks, māksla,
informācija”.  Šīs nodarbības uzdevums – izprast profesiju daudzveidību. Nodarbības sākumā
PKK izstāsta, ka darbus var iedalīt pēc tā, ar kādiem objektiem strādā: darbs ar dabu, darbs ar
tehniku,  darbs  ar  cilvēkiem,  darbs  ar  mākslu,  darbs  ar  informāciju.  Min  vairākus  piemērus.
Nodarbības  turpinājumā  skolēniem  jāgrupē  dotās  profesijas  darba  lapā.  Tika  pārrunāts
paveiktais. Sīkāk apskatījām nepazīstamās profesijas, ko cilvēki dara, kādas ir slodzes, fiziskais
vai garīgais darbs, strādā telpās vai ārā, uzsverot profesiju daudzveidību. Anketās skolēni atzīst,
ka ar interesi piedalījās nodarbībā, jo guva jaunas zināšanas par viņiem nezināmām profesijām,
par to sadalījumu kategorijās un pienākumiem. Nodarbības noslēgumā spēle „Profesiju mēmais
šovs”. 
    7. klases karjeras nodarbības temats „Sava laika plānojums”. Šīs nodarbības uzdevums –
individuālais  darbs – saplānot  vienu savu darba nedēļu un gūt ieskatu par laika plānošanas
nozīmi  dažādām  profesijām.  Skolēni  saplānoja  savu  darba  nedēļu,  paredzot  laiku  skolas
apmeklējumam, mājas darbu izpildei, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem un atpūtai. Pēc tam
sekoja pārrunas par laika plānošanas nozīmi un par profesijām, kurās īpaši svarīga precizitāte
vai kurās nepieciešams „domāt trīs soļus uz priekšu”. Vairāki skolēni uzsvēra, ka ikdienā, īpaši
darbdienās, nekas plānojumā krasi nemainās – praktiski viens un tas pats, bet citiem saplānot
savu nedēļu  sastādīja lielas  grūtības.  Bija  arī  tādi,  kas labi  pārzina savu dienas plānojumu.
Nodarbības noslēgumā PKK  uzdeva patstāvīgo darbu – veikt novērojumus, kā izdodas īstenot
saplānoto nedēļu, ar mērķi to pārrunāt klases stundās.

     Ilona Golovceva, pedagogs karjeras konsultants, autores foto
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Pirmsskolas aktualitātes   

 

Marts pirmsskolā 
    Tāpat kā visur Latvijā, arī Zasas vidusskolas pirmsskolas grupās marta aktivitātes dalās divās 
daļās: pirms un pēc ārkārtējā stāvokļa noteikšanas valstī.  
    Marta pirmās divas nedēļas 1.5-3 gadīgo bērnu grupiņā bija veltītas ūdens pasaulei. Bērni pētīja 
un runāja par to, kas vispār ir ūdens, kā arī ar pirkstiņkrāsām veidoja mākoņus un lietus lāsītes. Tapa 
arī krāsainas varavīksnes un pūkainie mākonīši. Protams, bērni izgāja arī āra pastaigās, un vienā no 
tām vēroja pie skolas internāta ēkas augošos sniegpulkstenīšus.  
   Bērni arī iepazinās katrs ar sava vārdiņa pirmo burtu un mēģināja to atveidot - gan zīmējot, gan 
aplicējot.    

 Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas, pirmsskolas grupiņu bērni strādā apvienotajā grupā, un 
uz nodarbībām klātienē ierodas tikai tie bērni, kuru vecākiem nav nekādu citu iespēju pieskatīt 
bērnu mājās. Apvienotajā grupiņā ir vidēji 4 bērni. Darbā ir visas pirmsskolas skolotājas un 
auklītes. Marta pēdējās nedēļās viņas kārtoja grupiņas telpu, kā arī veidoja radošas spēles, lai 
iepriecinātu bērnus, kad viņi atgriezīsies pirmsskolas klātienes nodarbībās pēc ārkārtējās 
situācijas noslēgšanās. Savukārt tie bērni, kuri atrodas mājās, šobrīd mācās attālināti: pirmsskolas 
skolotājas attālināti sūta bērniem radošus un interesantus uzdevumus, ko paveikt mājās kopā ar 
vecākiem.    
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  Par to, kā pirmsskolēnu jaunākās grupas bērniem veicas 
ar attālināto mācīšanos, pastāstīsim kādā no nākamajiem 
avīzītes numuriem. Neapšaubāmi, ka domas dalīsies, taču 
daudzi vecāki noteikti priecājas par to, ka nav vairs katru 
rītu jāpārliecina bērns, ka dārziņā būs interesantāk nekā 
palikt mājās, pie tam ir tik daudz iespēju jēgpilni pavadīt 
laiku kopā ar bērnu arī mājās!  
         Pirmsskolas skolotāja Inga Jumīte, autores foto 
                                                           Turpinājums 9.lpp. 



  
Turpinājums no 8.lpp. 

    Arī  4-5 gadīgo bērnu grupiņai  un sešgadniekiem marta mēnesis  bijis  pārmaiņu pilns.  Marta
pirmajās  divās  nedēļās,  kamēr  vēl  norisinājās  mācību  process  klātienē  visiem  bērniem,  bērni
apmeklēja Sēlijas prasmju muzeju, kur izstādīta mākslinieces Sofijas Šabuņevičas gleznu izstāde
"Vēl viena diena", kā arī mākslinieces Daigas Lapsas gobelēni. 12.martā pirmsskolēni arī apmeklēja
Zasas vidusskolas 12.klases žetonu izrādes “Mazā raganiņa” ģenrerālmēģinājumu Zasas kultūras
namā.

 
    Iestājoties ārkārtējai  situācijai valstī, dežūrgrupiņu Zasas vidusskolas pirmsskolā apmeklē arī
daži  no  vecāko  grupiņu  bērniem,  kuru  vecākiem  nav  citu  iespēju  bērnus  pieskatīt  mājās.
Dežurgrupiņā, kā jau minēts, uzturas vidēji 4 bērni. Neatkarīgi no tā, vai bērni piedalās nodarbībās
dežūrgrupiņā klātienē vai atrodas mājās, mācības arī pirmsskolā turpinās attālināti.  Bērni saņem
dažādus radošus uzdevumus: gatavo galda kartes katram ģimenes loceklim, klausās dziesmu par
Makdonalda fermu un raksta, cik dzīvnieki tajā dzīvo, kuri dzīvnieki nav nosaukti un cik tur vispār
dzīvnieku varētu dzīvot,  veido savas māmiņas portretu, liek  mājās vāzēs zariņus plaucēties un
tamlīdzīgi.  Skolotājām katru  dienu  jādod  bērniem uzdevumi,  jāapkopo  apgūtais,  kā  arī  jāsniedz
atgriezeniskā  saite. Pagaidām attālinātās  mācīšanās  process  norisinās  ļoti  veiksmīgi.  Aptaujājot
vecākus,  noskaidrojies,  ka  bērni  prasa  jau  uzdotajiem  darbiem  vēl  kaut  ko  klāt!  Viens  no
sešgadīgajiem bērniem pat pilda uzdevumus portālā uzdevumi.lv, kas domāti 1.klasei! 

                

        Pirmsskolas aktualitātes                              2020. gada marts 

9.

    Skolotājas ir gandarītas par to, ka bērniem ir
tik dziļa interese par mācībām, pie tam šobrīd
viena  daļa  vecāku savus mazuļus  un lieluļus
var ieraudzīt  citā gaismā! Daudz padomu par
attālināto  mācīšanos,  arī  pirmsskolas  posmā,
var  atrast  internetā,  un  vecāki  tos  labprāt
izmanto un dalās pieredzē arī ar citiem.

Pirmsskolas skolotāja Ingūna Klaucāne,
                  autores un Kaspara Sēļa foto
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Sporta aktualitātes
Tautasbumbas sacensības Ābeļos

     4.martā Ābeļos norisinājās tautasbumbas sacensības.2008.gadā un jaunākiem dzimušajiem 
zēniem un meitenēm. Meiteņu komandā no Zasas vidusskolas startēja: Sindija Daukšte, Adriana 
Groma, Madara Turkupole, Diāna Upeniece un Aleksandra Rūta Vasjurina no 4.klases un Endija 
Aleksejeva, Sindija Minalto, Viktorija Anna Poikāne un Evija Turkupole no 5.klases. Zēnu komandā 
startēja: Kristaps Geižāns, Mārtiņš Geižāns, Alekss Maculevičs, Igors Orlovs no 4.klases, Mārcis 
Gabranovs, Guntars Gremze, Raivo Mikušāns un Nikolajs Molotovskis no 5.klases. 
    Zēnu grupā startēja 6 komandas, meiteņu grupā – piecas komandas. Mūsu skolas komandas – 
gan meitenes, gan zēni – izcīnīja 1.vietas! Malači! 

  

 
Dambretes sacensības mazo skolu grupā Jēkabpils sporta skolā

    12.martā Jēkabpils sporta skolā norisinājās dambretes sacensības mazo skolu grupā. Jaunāko 
grupu no Zasas vidusskolas pārstāvēja Raivo Mikušāns no 5.klases un Estere Saviča un Mārcis 
Gaštols no 6.klases, savukārt vecākajā grupā dambreti spēlēja Karolina Kuzmenko un Egīls 
Austrums no 8.klases un Mārcis Gremze no 9.klases. 
    Jaunākajā grupā sacensībās piedalījās 4 komandas, kuru starpā mūsu skolas komanda izcīnīja 
3.vietu. Vecākajā grupā sacensībās piedalījās 6 komandas, un Zasas vidusskolas komanda izcīnīja 
godpilno 2.vietu. Malači! 

Sporta skolotāja Madara Nagle-Galdiņa, skolas arhīva foto  

 

10.
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Sporta un skolas vides aktualitātes

11.

 
Zasas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas darbi

    Marta mēnesī Zasas vidusskolas stadionā sākušies rekonstrukcijas darbi. Plānots nocirst kokus
stadiona kreisajā pusē, lai netiktu bojāts jaunais segums, ierīkot sētu un dzīvžogu, ierīkot notekakas,
lai  stadionā  nestāvētu  ūdens,  ierīkot  apgaismojumu  basketbola  laukumam,  atjaunot  tāllēkšanas
sektoru, izveidot lodes grūšanas sektoru un pludmales volejbola laukumu un visu stadiona apli noklāt
ar sarkano segumu. Darbus plānots beigt jūnija vidū. Ar nepacietību gaidām rezultātu, cerēsim, ka
tas būs izdevies!

                       Madara Nagle-Galdiņa, autores foto

Pārmaiņas skolas vidē: skolas bibliotēkas “pārcelšanās” un kabinetu maiņa

    Sakarā ar plānotajām izmaiņām Zasas pagasta pārvaldes ēkā, kur viss otrais stāvs tiks pārveidots
un  pielāgots  Zasas  vidusskolas  pirmsskolas  grupu  vajadzībām,  notikusi  arī  skolas  bibliotēkas
reorganizācija,  kas  līdz  šim  atradās  pagasta  pārvaldes  ēkas  1.stāvā.  Uz  skolas  mācību  telpām
“atceļojušas” dažādos mācību priekšmetos izmantojamās grāmatas un metodiskā literatūra, kā arī
daļa daiļliteratūras. 
    Skolas telpās īpašs kabinets bibliotēkas vajadzībām netika meklēts, jo daļa mācību un metodiskās
literatūras nonāca atbilstošo mācību priekšmetu kabinetos, bet atlikušās grāmatas – latviešu valodas
kabinetā, līdz ar to nācās piemērot kabineta telpu papildus funkcijām. Tāpēc neilgi pirms skolēnu
brīvdienām 2.klase un skolotāja Sandra “samainījās” telpām ar latviešu valodas kabinetu, kurā strādā
skolotāja Gerda. 
    Pārnest  nepieciešamās  lietas  uz  jaunajām  telpām palīdzēja  arī  11.klases  skolēni.  Kabinetu
labiekārtošana turpinājās arī marta pēdējās nedēļās, kad bija skolēnu brīvdienas un jau tika uzsākta
attālinātā mācīšanās. 

Kitija Paula Minkeviča, skolas arhīva foto   
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Radošā lappuse

    Lai arī mācību process klātienē ir pārtraukts valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, skolēnu
radošie  darbi  top  arī  attālinātā  mācību  procesa  īstenošanas  formā.  Šajā  avīzītes  numuriņā
iepazīstināsim ar divu vidusskolas klašu skolēnu radošajiem darbiem: vieni no tiem tapuši vēl februārī
kā 10.klases darbs literatūras stundās, citi – kā radošais darbs 11.klasei kulturoloģijā jau attālinātā
mācību procesa laikā. 

Miniatūra, izmantojot situācijas atribūtus: Zasas pagasta centrs, izmētāti cigarešu gali un citi
atkritumi, krīt slapjš sniegs, daži zvirbuļi un Tu

  

10.klases skolēnu radošos darbus apkopoja Baiba, Līga un Aiga
12.

Ir auksta janvāra diena. Sestdiena. Ārā krīt slapjš sniegs, un Zasas pagasta centrs ir pavisam
tukšs. Iepriekšējā vakarā Zasas kultūras namā bija notikusi ballīte, jo pie tā ir izmētāti cigarešu
gali un citi atkritumi. Iespējams, šajā klusajā, aukstajā janvāra dienā Zasas centrā atrodas tikai
zvirbuļi un Tu. 

Ziema šogad ir ļoti maz redzēta, bet ir bijuši brīži, kad naktī uzsnieg sniegs un no rīta maigi krīt
slapjš sniegs. Viss ir tik mierīgs un kluss, un ir pienācis laiks, kad jāsteidzas uz skolu. Skola
atrodas Zasas pagasta centrā, un šeit arī beidzas viss miers un klusums, - bēni skaļi bļaustās,
sniegs arī ir nokusis, un uz zemes var redzēt izmētātus cigarešu galus un citus atkritumus, viss
skaistais  ir  pazudis  un  viss  liekas  tik  vienmuļš,  drūms,  kā  no  rūpnīcas  pelēkmelns  dūmu
mākonis vientuļš paceļas un pēc kāda laika pazūd. Diena ir pagājusi, un laiks doties mājās. Un
atpakaļ uz savu mīļāko vietu, - uz kluso un mierīgo, kur daži zvirbuļi un Tu var klusi dziedāt, kur
sniegs vēl nav nokusis, kur Tu jūties tik labi, kā nekur. 

Es atrodos Zasas pagasta centrā. Laika apstākļi ir drūmi kā katla vāka dibens. Sniega, kuru tik
ļoti vēlējos, nav. Izlēmu doties pastaigā pa parku. Kur tik skatos, ir izmētāti cigarešu gali, kā arī
citi atkritumi. Skumju pārņemta, apsēžos uz sola, bet izrādījās, ka tas ir slapjš. Šodien man ir
vienalga. Pēc laika pielido daži zvirbuļi  un cenšas tevi iepriecināt. Pēc neilga laika iet kāds
cilvēks. Tas dodas tuvāk un smejas: “Ir tikai daži zvirbuļi un Tu!” Nesaprotu, ko viņš vēlējās ar
to pateikt. 

Atmosfēra ir ļoti bēdīga, viss apkārt piemētāts, piemēslots, negribas nekur skatīties, viss tādā
haosā,  visur  krīt  slapjš  sniegs.  Kaimiņš  ar  zvirbuļiem  kopā  cenšas  lidot,  bet  krīt  tieši  pie
izmētātajiem cigarešu galiem un citiem atkritumiem. Lūk, tāds ir Zasas pagasta centrs! 

Zasas  pagasta  centrā  kādu  dienu  bija  izmētāti  cigarešu  gali,  tos  bija  izmētājis  mans
klasesbiedrs.  Un viņš  izmētāja  lapas ar  pārbaudes darbiem.  Viņš  mētāja  lapas,  un ne no
kurienes sāka snigt slapjš sniegs. Viņš skatījās gaisā un redzēja, ka krīti Tu un daži zvirbuļi,
kuri nav iemācījušies lidot, un iekrīt viņa izmētātajos papīros un cigarešu galos. Tu pateicies par
to, ka izglāba Tevi, jo bija mīkstāks kritiens uz pārbaudes darbiem. 

Šodien ir ļoti laba diena. Es stāvu Zasas pagasta centrā un gaidu, kad man atbrauks pakaļ.
Lieliski laika apstākļi – krīt slapjš sniegs, beidzot kaut kāds sniegs! Redzu: tikko kāds paslīdēja
un nokrita. Bija smieklīgi, un arī pats cietušais smejas tā, it kā tikko dzirdējis labu anekdoti.
Paiet dažas minūtes, un pēkšņi ieraugu izmētātus cigarešu galus un čipsu paciņas. Ļoti labi, ka
cilvēki domā, kā padarīt Zasu daudz krāšņāku šajā lieliskajā dienā. Gaidot man pēkšņi zvirbuļi
sagādāja kompāniju.  Parunājām par dzīvi un atzīmēm, un tad šo sarunu man pārrāva Opel
Zafiras signāls. Tētis atbrauca pakaļ. Es atvadījos no zvirbuļiem un devos mājās.  
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Radošā lappuse

13.

    Šajā lappusītē atradīsiet  11.klases skolēnu radošos darbus kulturoloģijā  – japāņu haikas par
pavasari:  

     Pavasaris

Viss aizmigušais 
Reiz atkal mostas
Un uzplaukst no jauna
 
Mīlestība sirdī
Saules spožums
Kas vairāk mani silda?
 
Es zinu
Ka ir jāpārdzīvo lietus
Lai redzētu varavīksni
 
Pirmais tauriņš aizlido
Gar manām acīm
Skaisti
 
Es vēlos būt
Ar tevi
Mīļais pavasari

Dita 

      

     

             

Pavasaris

Strauts tērzē
Lāstekas dzinkst
Tavi smiekli, kas vairāk 
 
Kopā aizlido
Atgriežas dzērves
Cilvēki pārāk lepni.

Valērijs 

                        
Pavasaris

Agrie rīti
Tīti Saules gaismā
Neredzamā miglā.
 
Tā atklāj-
Dzērvju klaigu debesis,
Pumpurotus zarus.
 
Es ieelpoju
Pirmo pavasara rītu
Kā jel nekad.

Kitija 

     Pavasaris

Pumpuri laukā
Martā sauli ķer
Mīlestībai tic!
 
Saulainās dienas
Kļūst garākas
Nespēju nemīlēt
 
Zilas debesis
Uz vakaru top sārtas
Iemirdzas acis
 
Pavasaris atnāk
Dvēselē labi paliek
Spēju tikai priecāties.

Beāte 



  

  
                                                  

                                                

APSVEICAM!

   Avīzes redkolēģija:
Redaktore: Baiba Briede (10.kl.)
Datorsalikums: „Baltā Ceļa” redkolēģija 
Avīzes  veidotāji: Dita  Soldatova (11.kl),  Kitija  Paula
Minkeviča (11.kl.),  Līga Tumša (10.kl.),  Aiga Zvaniņa (10.kl.),
Jānis  Mārtiņš  Brutāns  (9.kl.),  Niks  Daniels  Balodis  (8.kl.),
Mārcis  Gaštols  (6.kl.), Mārcis  Gabranovs  (5.kl.), Sanita
Gabranova (3.kl.).
Konsultante: skolotāja Baiba Gabranova 

Mūsu avīzi var lasīt arī sociālajos tīklos: 
http://facebook.com/ZasasVidusskola/, 
https://www.facebook.com/baltaiscels/  un Jēkabpils novada 
mājas lapā http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/ 

Avīzes nākamais numurs ???
 

MARTĀ APSVEICAM:
Lai tev vienmēr jautra oma, 

priecīgs prāts un gudra doma,
Lai tev vienmēr pietiek spara 

darīt to, ko jāpadara!
10 gadu jubilejā sveicam 
Solveigu Smilškalni un 

Kārli Lācīti! 

Laimi kā zilu pasaku, 
smieklus kā pavasara lietutiņu,

Spītību kā ūdens burbuli, 
savaldību kā akmens krūzi,

Burvību kā pasakās, 
bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!

15 gadu jubilejā sveicam 
Danielu Šķeltiņu un 

Saniju Geižāni! 

Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu mīlu,

lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena, lai dzīvotu!

18 gadu jubilejā sveicam
Jāni Mārtiņu Brutānu!

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!
40 gadu jubilejā sveicam 

skolotāju Zitu Goldbergu!  

14.

VISIEM LASĪTĀJIEM NOVĒLAM:

   
 

Šodien un vienmēr vēlu Tev mīlēt to, ko ir vērts
mīlēt, aizmirst to, ko nav vērts atcerēties, lepoties
ar to, kas ir lepnuma vērts, gūt atelpu arī steigas
brīdī un uzcelt žogu starp sevi un raizēm. Un vēl -
lai nesteidzīgs laiks Tavos laimes brīžos un lai ātri

aizzib tās dienas, kas nav laipnas pret Tevi! 
45 gadu jubilejā sveicam 

skolas direktori Arnitu Pori! 

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī,

Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību

pret pasauli aiz loga!
55 gadu jubilejā sveicam 
skolotāju Gitu Ratnieci! 

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās,
kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt
Un lai par tiem nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

70 gadu jubilejā sveicam 
mūsu šoferīti Vaļu!   

http://www.jekabpilsnovads.lv/lv/baltais_cels/
https://www.facebook.com/baltaiscels
http://facebook.com/ZasasVidusskola/

