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Sveiciens novembrī! 

2012.gada 18. oktobrī man tika dota iespēja doties darba vizītē uz Bulgārijas pilsētu Rusi, lai 

piedalītos Ruses Elektrotehnikas un elektronikas tehnikuma 50-gadu svinībās, un, lai parakstītu 

sadarbības līgumu starp Ruses Elektrotehnikas un elektronikas tehnikumu un Bauskas 2.vidusskolu. 

Līgums ir noslēgts un ceram, ka sadarbība būs veiksmīga un mūsu skolēniem nākotnē būs 

iespēja vasaras periodā apmeklēt Melnās jūras piekrasti, turpretim Bulgārijas draugus sagaidīt 

varēsim pie Baltijas jūras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novēlu visiem decembrī nopietni mācīties, lai veiksmīgi sagaidītu Ziemassvētkus! 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva 

   
«Gada skolotājs sākumskolā»: J.Šmite «Gada skolotājs pamatskolā»: A.Latūne «Gada skolotājs vidusskolā»: T.Kazačenoka 

SKOLĒNI PAR SKOLOTĀJIEM 

 Viņa ir vislabākā un vismīļākā skolotāja visā 

skolā. 

 Skolotāja ļoti labi pasniedz visas stundas. 

Mana skolotāja ir sirsnīga, mīļa, saprotoša, 

laipna, prot ieklausīties un ļoti gudra. 

 Man ļoti patīk iet uz skolu. Patīk mājturības 

stundas, jo skolotājai ir pašas labākās un 

interesantākās idejas. Man patīk 

dabaszinības, jo mēs daudz eksperimentējam. 

Katru gadu mēs braucam mācību ekskursijās, 

apmeklējām vairākus Latvijas novadus. 

 Mana skolotāja ģērbjas tā kā pieklājās gudrai 

skolotājai. Mana skolotāja ir izskatīga, 

skaista un izglītota. 

 Skolotāja Alla Latūne ir visjaukākā skolotāja.  

 Viņa ir mīļa, radoša, jautra, stingra aktīva ar 

labu humora izjūtu.  

 Par Allu var pateikt miljons labu vārdu.  

 Viņa iesaista skolēnus visādos konkursos, 

koncertos. Vienmēr kad ir koncerts, viņa atrod 

jauku un interesantu dziesmu un iemāca mums. 

 Viņa rūpējas par mūsu klasi un dara visu to, 

lai mēs būtu labākie. 

 Skolotāja ir ļoti patīkama, jauka, atsaucīga, 

optimistiskā un saprotoša.  

 Kaut arī skolotāja mēdz būt stingra, viņas labā 

noskaņa iedvesmo visu klasi.  

 Viņas pasniegtas stundas ir radošas ar 

interesantu pieeju mācību materiāla 

pasniegšanā. Stundas vienmēr ir aizraujošas, 

skolotāja audzina mūsos īstu matemātisku 

domāšanu, kas dzīvē mums noteikti noderēs.  

 Vienmēr palīdz, ja kaut kas nav skaidrs. Savu 

palīdzību sniegs jebkurā laikā. 

Ā
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Man patīk Latvija, jo šeit ir ļoti skaista daba. Latvija atrodas pie 

jūras. Vasarā ir patīkami aizbraukt pie jūras un izbaudīt jūras viļņus. Latvijā 

arī ir skaisti meži, kuros ir sastopama dažādu koku daudzveidība. Man 

vislabāk patīk priežu meži, tur var atpūsties, vai pastaigāties.  

Sintija, 4.a klase 

Mana mīļā Latvija! Tā ir zeme, kurā es uzaugu. Šajā valstī es mācos 

daudzas lietas, sāku apgūt valodas. Latviešu valoda ir ļoti viegla. Es nevēlos 

nekur citur braukt, jo Latvija ir visskaistākā un vismīļākā. 

Katrīna Velta, 4.a klase 

Latvija ir 

mana dzimtene, te 

es esmu dzimusi un dzīvoju. Man Latvija ir pati skaistākā! Te ir paši 

zaļākie meži, bagātākie lauki un gudrākie cilvēki. Latvijā ir daudz 

ievērojamu vietu. Te ir senas un krāšņas pilis, piemēram, Rundāles pils, 

Bauskas pils. Katram Latvijas novadam ir savs lepnums: Zemgalei – plašie 

līdzenumi, Kurzemei – plašie meži un jūras piekrastes, Vidzemei – augstie 

kalni, Latgalei – zilie ezeri. 

Amanta, 4.b klase 

Es dzīvoju Latvijā, un es ar to lepojos. Es ļoti mīlu savu Dzimteni, 

jo tādas otras nav. Latvijā ir daudz mežu. Tā ir mūsu lielākā bagātība. 

Latvijā ir daudz upju un ezeru. Es dzīvoju pie jaukās upes Mēmeles. Man 

šķiet, ka Latvijā ir visskaistākā daba. Mums gan nav augstu kalnu, bet ir Gaiziņš, ar kuru lepojamies. Es ļoti vēlētos, lai Latvijā visi 

cilvēki būtu laimīgi un bērni būtu priecīgi! 

Baiba Līna, 4.b klase 

 

 

MANĀ DZIMTENĒ 

  

Tur aiz tā lielā kalnāja- 

tā klusītēm un vieglītēm; 

Mazs prieciņš rimst. 

             Tur aiz tiem jūru plašumiem- 

tā spoži un vareni; 

Košā liesmiņa mirst. 

Tur aiz tā tumšā mežāja- 

tā klusītēm un vieglītēm; 

Maza villainīte dzimst. 

Jā! Te, manā Dzimtenē- 

tā spoži un vareni 

Cilvēku sirdīs- 

Spožās mīlestības dzirkstis virst! 

  

Laura, 11.a klase 
 

 

Augšu liela, būšu krietna, 

Savas zemes patriote. 

Cienīšu un mīlēšu Latviju, 

Kopšu un saudzēšu savu zemi. 

Kitija, 4.a klase 
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Ir pienākusi Latvijas dzimšanas diena, kad katra ēka, Brīvības 

piemineklis tērpjas sarkanbaltsarkanās krāsās. To, kas Latvijā nav, ir 

visvieglāk kritizēt, bet to, kas ir, ar ko varam lepoties, ir grūtāk atrast, jo 

paslavēt tiešām ir jāprot, un Latvija to gaida. 

Bauskas 2.vidusskolas 10.b klases skolēni ir saskatījuši, ko 

atcerēties.. 

 

Latvija katram ir savādāka, bet tikai pozitīvā nozīmē-citam tā ir skaista, 

citam-visa dzīve. Latvijā ir visskaistākā daba, kas mums liek krist ceļos tās 

priekšā. Meži, kas pārpildīti putnu dziesmām, tie liek būt vēl graciozākiem.  

Latvijā ir daudz jauku svētku, kas piepilda cilvēku sirdis-Jāņi, kas ielīgo 

katru iedzīvotāju, un dančos lec katrs. Mātes diena, kas satuvina bērnus ar 

māmiņām un dod iespēju sajust mīlestību, pateicoties par audzināšanu. 

Latvijā ir visskaistākie tautastērpi, kuros ielikta dziļa mīlestība pret 

senču mantojumu. Tas atklājas, kad uzvelkam un dziedam vai dejojam tautas 

dziesmas, dejas. Dziesmu svētki ir labākie tautas svētki, kur atraisīties, dot 

spēku tiem, kas nav par sevi tik pārliecināti. 

Šeit ir visskaistākās meitenes, kas kā puķes zieds izdaiļo Latviju un ļauj 

lepoties pašām par sevi. 

Es novēlu visiem novērtēt to, ko Latvija mums ir devusi, neskatoties uz 

grūtībām, bet no tām baidās tikai gļēvi cilvēki. 

Samanta  

 

Latvijā ir visskaistākā daba. Kur citur atradīsi tādu pavasari, kur rožainā 

gaismā kvēlo koku pumpuri, un nekur citur tā nesmaržo bērzi, līdz tie saplaukst. 

Latvijā ir visskaļākā bišu sanoņa, kad tās laižas caur ievu ziediem un pieneņu 

pūkām, paņemot kādu līdzi ceļā. 

Visi atceras Jāņus, kad saule sasniedz visīsāko nakts ceļu un diena 

uzkāpusi visaugstāk debesīs. Kur gan citur, ja ne Latvijā Līgo vakarā deg 

vislielākie ugunskuri un skan līksmākās dziesmas. 

Nule pieminam Latvijas ziedošās kapsētas, kur var sastapties ar aizgājušo 

tuvinieku dvēselēm.  

Kur gan citur, ja ne Latvijā cep vissmaržīgāko un garšīgāko maizi, un 

gotiņas dod visbaltāko pienu. 

Laura 

 

Vārds-Latvija-jau liecina par to, ka šī zeme ir skaista. Nakts vai rīts, 

rudens vai vasara. Man no visiem gadalaikiem vislabāk patīk rudens. Tas kokiem 

krāso lapas sarkanā, dzeltenā krāsā, un, uzpūšot austrenim, tās vēja pūsmā 

nolaižas. Tā vērot var ilgi. 

Valērija
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola, Lāsma Mertena 

Skolēni: Sintija Dūriņa, Katrīna Velta Ūdre, Amanta Arbidāne, Kitija Jonikāne, Samanta Gerasimova, Laura Janone, Valērija Siņica, Laura Leja 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

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

Iepazīstināšu ar savām izjūtām pēc 10.klašu vidusskolas iesvētībām. Katram tas ir 

savādāk- kādam varbūt tas likās aizraujoši, bet kādam varbūt garlaicīgi vai par traku. 

Katrs uzdevums, ja to tā var saukt, bija citādāks, bet daži bija arī vienādi, kas man 

likās nedaudz garlaicīgi, jo nebija tas, kas aizrauj. Piemērs tam bija zvēresta došana pie 

telpām, kuras mums ir svarīgas, jo visur bija praktiski viens un tas pats- tupēt ceļos un 

zvērēt, jo tas jau tāpat ir katram jādara. Ja tā nenotiek, tātad tas cilvēks vienkārši 

neciena tās telpas vai vispār to skolu, kuru pats ir izvēlējies. Interesanti man likās 

uzdevumi, kas bija jāveic no rīta, tie bija aizraujoši, ja atskaita tos faktus, kad bija 

jākāpj maisā, kur atradās sapuvuši āboli, un apavi tika sabojāti. Otrs fakts bija tas, ka 

bija jāmalko dzēriens, kur bija dažādas garšvielas, ko izmantojam sadzīvē. Tikai izdzerot uzzinājām, kas mani ļoti sarūgtināja, 

uzzinot, ka tur ir medus, no kura kādam bija alerģija. Mans nolūks nav kritizēt, bet 

gan brīdināt nākamos iesvētību rīkotājus par to, ka katrai situācijai var būt sekas, un 

cilvēki būtu jābrīdina par dzērienu sastāvu. Man prieks, ka mums vispār tika kaut kas 

rīkots, jo tas liecina, ka neesam vienaldzīgi, iestājoties jaunā skolā. Cienu abas 

izlaiduma klases par to, cik radoši viņi spēja 

būt, aizraujošākais man likās tas, ka 

vajadzēja pārģērbties par multfilmu 

varoņiem, bet bija tādi cilvēki, kas 

neievēroja dreskodu un tika par to sodīti-

viņiem vajadzēja mazgāt kāpnes. Tas, 

manuprāt, bija pareizi, jo visiem noteikumi ir vienādi. 

Šīs iesvētības bija lielisks piedzīvojums mums visiem, un es domāju, ka nevajag 

nevienu kritizēt, ka kaut kas nepatika vai kā savādāk, jo neviens jau nezina, kā katra 

persona to vēlas, un tas būs lielisks stimuls izdarīt ko labāku, lai parādītu, ka var vēl 

labāk. Es domāju, ka šīs iesvētības mēs atcerēsimies ar prieku  un labām atmiņām par 

to, kāda bija tā mūsu izlaiduma klase, kad iestājāmies šajā skolā! 

Samanta, 10.b klase  

 

 

Jau par tradīciju kļuvis sākumklašu skolēnu Mārtiņdienas gadatirgus. Arī šogad, 9.novembrī, skolas foajē rīkojām šo 

pasākumu. Tirgus sagatavošanā piedalās skolēni, skolotāji un vecāki. Gatavojamies šim pasākumam nopietni. Bērni mācās noformēt 

savu preci, cenas. Mārtiņdienas gadatirgū gūtās zināšanas bērnus tuvina dzīvei. Preču sortiments bija ļoti plašs, cenas pieejamas. 

Pie galdiem valdīja tirgus atmosfēra. Gandarīti pārdevēji un pircēji. 

J.Mozgovaja 
 

 

 

 


