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Pirms iededz sveci egles zarā,  

Dedz svētku liesmu sirdī savā,  

Ar piedošanu, sapratni,  

Ar mīlestības dzirksteli  

Un tici - tas ir Tavā varā  

Nest gaismu, kā to sveces dara... 

 

Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki, veiksmīgs Jaunais gads, 

kas nes veselību, saticību un cerību piepildīšanos! 

 

Direktore, vēstures un sociālo zinību skolotāja, mg.paed. 

Vera Grigorjeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIREKTORES VĀRDS 

...Ieklausies Ziemassvētkos...Ieklausies sirdī...Ieklausies Mīlestībā un 

glabā šo dziesmu sevī...Un tici...Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic! 

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu! 

 

Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas un kulturoloģijas 

skolotāja, mg.paed. Natālija Matulēviča 

Ziemassvētkos - gaišu noskaņu, 

Jaunajā gadā - strādāt, ticēt un nepagurt!  

  

Direktores vietnieks izglītības jomā, fizikas un informātikas 

skolotājs, mg.paed. Valērijs Jurčenoks 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 

ved mūs pretim kādam baltam 

klusumam, aiz kura ir 

kaut kas mīļš, sen aizmirsts 

un pazaudēts, kas mums 

atkal no jauna jāatrod. 

 

Direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, 

mg.paed. Jeļena Mozgovaja 

Tici sapnim - tas piepildīsies! 

Ceri uz brīnumu - un tas nāks! 

Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz sirsnīgāk. 

Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. 

Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši. 

Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši. 

Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā 

aizvēruši. 

 

Ar siltiem novēlējumiem direktores vietniece 

izglītības jomā, vēstures un sociālo zinību 

skolotāja, mg.paed. Iveta Jabločkina 

Šajos Ziemassvētkos, kas šogad izvērtušies par īstu balto 

brīnumu visapkārt, tieši tev es novēlu piedzīvot mazus un 

lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un 

mīļajiem, jo nav tik būtiski ko mēs darām – mazas vai lielas 

lietas, sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām 

sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus – svarīgākais, 

ka mēs to darām no sirds. 

 

Direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja, 

mg.paed. Juta Gaiķe 

Gada aplim kārtējo reizi saslēdzoties, atkal jau 
pieķeram sevi domājam par lielām lietām. Solām sev 
būt labāki, pavadīt vairāk laika ar bērniem, vingrot, 

lasīt, ziedot, pabarot izsalkušos pagalma kaķus. 
Mazāk materiālā, vairāk garīgā. 

Vārdsakot, gribas kaut ko baltu, skaitu, netveramu. 

Kas tas ir, un kur to meklēt? 
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Šos svētkus latvieši svinēja ziemas saulgriežu laikā no 22.- 24. decembrim, kad ir trīs visīsākās 

gada dienas un trīs visgarākās gada naktis. Līdzās Ziemassvētku nosaukumam sastopams cits nosaukums 

– Bluķa, Kūķu, Kūču vakars. Bluķa vakars atgādina senu rituālu darbību – bluķa velšanu, atdarinot saules 

gaitu, bet Kūķu vakars – par tikpat senu rituālu Ziemassvētku ēdienu izvēlē, kam jāveicina labklājība un 

turība. 

Šo tumšo ziemas sākšanās laiku latvieši svētī īpaši. Vispirms sakārto un izdotā māju, sarūpē tīras 

drānas, pabeidz iesāktos darbus. Tam vajadzīgs ilgāks laiks. Tāpēc svētku rotājumus sāk gatavot jau 

pāris nedēļas pirms Ziemassvētkiem. Ziemassvētku telpu viskrāšņākais rotājums ir puzurs, kas 

pagatavots no salmiem, dzijas, putnu spalvām vai papīra. 

Ziemassvētkos raibas un skaļas maskotu ļaužu grupas devās no vienas mājas uz otru. 

Nācaretes pilsētā Galilejā dzīvoja Jāzeps un Marija. Jāzeps bija galdnieks un 

namdaris. Viņam bija jāiet pierakstīties uz Betlēmes pilsētu. Jāzepam ceļā gāja viņa sieva 

Marija. Eņģelis bija parādījies Marijai un sacījis: „Tev piedzims dēls. Sauc viņu par Jēzu. 

Viņš būs pasaules Pestītājs.” 

Pēc gara un grūta ceļa Jāzeps un Marija nonāca Betlēmē, viņi bija piekusuši un meklēja 

vietu, kur apmesties. Nama saimnieks atļāva viņiem apmesties kūtī. Tur Marijai piedzima 

dēls. Viņa to ietina autiņos un ielika silītē. 

Nakts bija tumša. Pēkšņi brīnišķa gaisma atspīdēja. Gaismā parādījās Dieva eņģelis un sacīja: 

„Nebīstieties! Es jums pasludinu lielu prieku! Jums šodien Pestītājs dzimis” 

Pie eņģeļa bija debespulku draudze. Tā slavēja Dievu un dziedāja: „Gods Dievam augstībā, 

miers virs zemes un cilvēkam labs prāts” 

Lūkas ev.2: 1-20. 

Kristus dzimšanas diena ir 25.decembris. bet daudzi cilvēki Ziemassvētkus svin 6.janvārī. Tas ir tāpēc, ka Ziemassvētkus 

vispirms sāka svinēt kristīgās Baznīcas austrumu daļā 6.janvārī, un tikai vēlāk kristīgās baznīcas rietumu daļā tos sāka svinēt 

25.decembrī. Abi šie datumi ir svētki. 

Ar ziemeļu vēju un salu pie mums ir atnācis gada pēdējais mēnesis decembris. Liekas, ka 

tikai nesen šis gads iesākās un nu jau atkal klusā Advente ar brīnišķīgo gaidīšanas laiku ir klāt. 

Laiks, kad varam sevī visu pārdomāt un iekšēji sevi sakārtot, lai, tad, kad notiek lielais 

atdzimšanas brīnums, arī mēs paši būtu tīri un balti savās dvēselēs. 

Svinēsim svētkus ikvienā mājā, lai ar atdzimšanu Ziemassvētki nāk, ar bērniņu, kam Dieva 

gaisma vaigā un ticība, ka viss būs labāk ikvienā no mums! 

Daila Simsone 

Nenoslēp smaidu kabatā, ļauj, lai cilvēkiem pretī tas steidzas, lai labestības visdzidrākā 

upe neizsīkst un neizbeidzas. Baltus Ziemassvētkus un gaišas domas!  

Vija Vīgupa 

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus un lai svētku brīnums piepilda 

vispārdrošākos sapņus! Labiem nodomiem un darbiem bagātu jauno gadu! 

Inga Golovčanska 

Ziemassvētki ir pasakains laiks, kad piepildās visas vēlēšanās. Vēlu visiem sirds skaidrus 

Ziemassvētkus, kad klusās vēlēšanās rod piepildījumu dzīvē! Divpadsmitās klases skolniekiem 

veiksmīgi nokārtot eksāmenus un ar jauniem spēkiem turpināt studijas augstskolā. 

Rita Skorodihina 

Nerunājiet sliktu par tiem, kas jums nepatīk, tad labāk nemaz nepieminiet viņus. 

Turieties tālāk no tiem, kuri jūs sarūgtina un kaitina. Attīstiet sevī patiesu mīlestību un 

iecietību! Pieņemiet to, kā dzīves moto! Priecīgus Ziemassvētkus un lustīgu Jauno gadu! 

Larisa Sidorčika 
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Intervija ar skolotājām Indru Vasiļkovu, Inu Nikolajevu, skolniecēm Lindu Eizi, Ēriku Jankeviču. 

1.Ko jums nozīmē Adventes laiks? 

I.V. - Mājās mieru un klusumu, svētdienas vakarus sveču gaismā, sagaidot 

Ziemassvētkus. 

I.N. - Advente man ir pārdomu, mierinājuma laiks. 

L.E. - Tas ir miers, klusums, saticība. Tas ir gaidīšanas laiks ar skaistu vainagu 

un svecītēm. 

Ē.J. - Tas ir laiks, kad visi kļūst laipnāki un jūtas līdzvērtīgi. Tas ir gada 

skaistākais laiks, jo gaisā virmo brīnumaina maģija, kas visus padara labākus. 

2.Ar kādām sajūtām jums asociējas Ziemassvētki? 

I.V. - Ar piparkūku un eglītes smaržu, mīļām pārsteiguma dāvanām. Tas ir 

piedošanas laiks. 

I.N. - Ziemassvētki man asociējas ar ģimeni, kad visi draudzīgi sanāk kopā. 

L.E. - Ar apziņu, ka ārā ir sniegs, viss ir balts, koki nosniguši, visur kupenas, un tad tā lieliskā piparkūku, mandarīnu, eglītes smarža 

un rotāšana. 

Ē.J. - Ziemassvētki asociējas ar sirds siltumu un ģimenes tuvību. Sveču gaisma un brīnumainais sniegs aiz loga. 

3.Vai jums labāk šajos svētkos patīk būt devējam vai ņēmējam? 

I.V. - Labdarības kustībā piedalos vienmēr, patīkami ir pārsteigt gan mīļos, 

tuvos un saņemt pretī vieglumu, mīļumu, labestību. 

I.N. - Man patīk būt gan devējai, gan ņēmējai. 

L.E. - Labāk patīk būt devējai. Man patīk dot citiem prieku, patīk dāvināt saviem 

tuvajiem un mīļajiem. 

Ē.J. - Nav nekas labāks, kā būt devējam, sniedzot citiem prieku. No viņu smaida 

gribas priecāties pašai līdzi. 

4.Kā jūs piedalāties Labdarības kustībā, gaidot Ziemassvētkus? 

I.V. - Jau ilgus gadus adu siltas zeķes. 

I.N. - Veikalos ziedoju naudu labdarībai, bērniem, ģimenēm, kam tas 

nepieciešama. Motivēju audzēkņus ziedot pansionātam. 

L.E. - Mūsu klasē vāc naudu pansionāta „Derpele” vecajiem ļaudīm, šajā 

labdarības pasākumā es piedalos. 

Ē.J. - Katru gadu ziedoju naudu saldumu paciņai pansionātam un piedalos akcijā „Eņģeļi pār Latviju”. 

5.Kāds ir jūsu novēlējums, Jauno gadu sagaidot? 

I.V. - Lai piepildās vēlēšanās un sapņi, lai Jaunais gads ir pārsteigumu pilns! 

I.N. - Lai cilvēki būtu cilvēcīgi! 

L.E. - Lai Jauno gadu sagaidītu ar prieku, pozitīvām domām! 

Ē.J. - Mīliet to, kuru ir vērts mīlēt! Aizmirstiet to, ko nav vērts atcerēties! Lepojieties ar to, kas ir lepnuma vērts! Gūstiet atelpu 

steigas brīdī un uzceliet žogu starp sevi un raizēm! Lai nesteidzīgs laiks jūsu laimes brīžos un lai ātri aizzib dienas, kas nav laipnas 

pret jums. 

Intervēja R.Dābola un K.Kūlmane 

Lai piepildās sapņi, kurā labestība uzvar nīgrumu, mīlestība – 

naidu! Lai smaids tavā sejā novērš ikdienas pelēcības ēnas! Gaišu 

smaidu Jaunajā gadā! 

Ruta Dābola
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: K.Kūlmane 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c klase – Ir interesanti iepazīties ar 
ugunsdzēsēju darbu. 

4.a – Svinīgs brīdis, prezidentu sagaidot.

3.a – Pašu gatavotās dāvanas māmiņām.

6.a – Sestajiem kā vienmēr raits dejas solis.

7.b – Kurš uzvarēs braucienā?

8.b – Prezentācija kolāžai „Spilgtākais notikums”

11.a – Lai veicas arī turpmākajā darbībā! 
Alīna un Ksenija

11.b – Radošums vienmēr tiek novērtēts!

12.a – Vēl viens foto brīdis pie skolas.

1.a, 1.b – Jauka ciemošanās pie rūķa Tērvetē.


