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DIREKTORES VĀRDS 

Skolas direktore Vera Grigorjeva  
 

Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad kāds palīdz otram, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad piedzimst bērns, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu, ir Ziemassvētki. 
Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm, ar smaidu uz lūpām, ir 
Ziemassvētki. 

Direktores vietniece izglītības un audzināšanas joma – Juta Gaiķe 

 

Lai Ziemassvētku gaišums un prieks piepilda domas un sirdi un raisa radošu 
enerģiju Jaunajā gadā! 

Direktores vietniece izglītības un audzināšanas joma – 
Natālija Matulēviča 

 

Mērķiem jābūt skaidriem un pierakstītiem uz  papīra, Ja tie nav pierakstīti uz 
papīra un tos katru dienu nepārskati, tad tie nav mērķi – tās ir vēlmes! Novēlu 

Jums 2018.gadā izvirzīt sev sasniedzamus mērķus uz kuriem jātiecas! 

Direktores vietniece izglītības un audzināšanas joma –  
Iveta Jabločkina 

 

Kā vēlētos, lai balts sniegs pār zemi klātos, 
Lai saticība un miers būtu katrās mājās,  
Lai adventes svecītes koši un silti, 
Spētu sasildīt cilvēkam sirdi. 

Direktores vietnieks izglītības un audzināšanas joma  -  
Valērijs Jurčenoks 

 

Es visiem novēlu noticēt brīnumam un piepildīt sen kārotos sapņus, būt mīļiem, 
sirsnīgiem un saticīgiem gan skolā, gan arī ārpus tās. Šis laiks kā man, tā arī 

daudziem no jums ir gada mīļākais laiks. Gādāsim, lai tas ir prieka un siltuma 
pilns! 

Direktores vietniece izglītības un audzināšanas joma – Ilona Fiļipova 

 
Lai Jaunajā gadā piepildās skaistākie Ziemassvētku sapņi. 

 Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt, Daudz labu darbu plānot un veikt, 
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt 

Jaunajā 2018.gadā! 

Skolas saimnieciskās daļas vadītājs – Einārs Dervids 
 

Lai katrā ģimenē un sētā,  
Kur Ziemassvētkus svin,  

Ir galdā baltā maize svētā 
Un maizei līdzās prieks un miers. 

Virtuves meitenes, Jums visiem vē gaišus, miera pilnus Ziemassvētkus. Vēlam 
Jaunajā 2018.gadā neatteikties no iecerētā, neapstāties pie sasniegtā! 

Skolas ēdnīcas vadītāja – Mudīte Uderena 

 

Es novēlu, lai visi būtu veseli, lai nākamajā gadā mazāk slimotu, lai visi, visi 
vairāk ēstu vitamīnus.  

Ziemassvētku miers, lai katrā namā. Laimi Jaunais gads lai nes! 
Vēlu sniega baltumu, egles zaļumu un mīlestību Jums visiem! 

Skolas medmāsa Ļubova Kota 

Iededz vienu baltu sveci – par mīlestību, par visiem, kas Tev mīļi. 
Un par sevi iededz, lai laime redz ceļu uz mājām. 

Novēlu visiem veselību un izturību Jaunajā 2018.gadā 

Skolas sociālā pedagoģe – Jadviga Anduža 

 

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prātu 
Pie silītes Bētlemē visi nu klāt! 
To prieku lai katris lai sirsniņā jūt 
Kā debesu Tēvs Savu Dēlu mums sūt’. 
 
Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! 
 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 

Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

Un siltums, ko izstaro sirds, tas nezūd. Tas palīdz. Un mirdz. 
(V.Egle) 

Kaut arī zemi neklāj Ziemassvētku noskaņai tik ļoti vajadzīgais baltais sniegs, 
vēlam jums baltām domām piepildītus Ziemassvētkus, baltiem darbiem bagātu, 

veiksmīgu, radošu un idejām pilnu jauno 2018. gadu! 

Skolas bibliotekāres – Natālija un Kristīne 
 
 

 

Skolas vadības novēlējumi Ziemassvētkos! 
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NOVĒLĒJUMI ZIEMASSVĒTKOS! 
 

    Es novēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un labu apņemšanās 
laiku. Tikai ar gaišām domām šis brīnumainais laiks būs patiešām 
pasakains. Katru reizi, aizdedzot Adventes vainagā svecīti, 
iedomājieties kaut ko labu un gaišu, jo pastāv iespēja, ka tas viss 
drīzumā piepildīsies. Pavadiet visu brīvo laiku ar saviem tuvajiem! 

Karīna Baļuka 10.a klasē 
 
    Nu klāt ir piparkūku laiks! Viss sāk smaržot pēc mandarīniem, un 
vakari kļūst krietni garāki. Šis laiks ir ģimenes kopā būšana. Novēlu 
visai skolai, skolotājiem un jaukajiem skolēniem būt kopā kā 
draudzīgai ģimenei, ļoti labi mācīties! Dāvanu maisā lai būtu 
ieliktas mūsu kvēlākās vēlēšanās, lai tas viss labais sagaida mūs 
Jaunajā, suņa, gadā! Tāpēc veltīsim mazu brīdi, lai pateiktos 
saviem draugiem, ģimenei un mūsu mīļajiem skolotājiem par to, 
cik viņi mums ir superīgi! 

Diāna Jaroško 10.a klasē 
 
    Tuvojoties gaidītākajiem svētkiem, ir nozīmīgi tiem sagatavoties. 
Samīļojiet savus vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas! 
Neaizmirstiet, ka Ziemassvētki ir gaidīšanas laiks, tāpēc nekad 
nebūs par vēlu, lai pateiktu visiem mīļus vārdus, jauki izturēties 
vienam pret otru. Novēlu mūsu mīļajiem Bauskas 2.vidusskolas 
skolotājiem simt reizes veselību! Lai gan mums patīk, ka stundas ir 
saīsinātas, tāpat pietrūkst skolotāju balsis. Novēlu prieka pilnus 
brīžus, protams, paklausīgus bērnus, spēku un stiprus nervus! 
Skolēniem novēlu otrajā semestrī saņemties, rast motivāciju 
mācīties! Protams, 9. un 12.klašu skolēniem nokārtot eksāmenus 
ne zemāk kā uz 10! Novēlu priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un 
Laimīgu Jauno gadu! 

Nikola Freimane 10.a klasē  
 
    Klusi atnākusi ziema. Viegls uztraukums tricina dvēseli, un 
karstās tējas smarža mudina smaidīt. Klāt Adventes laiks. Mīlestība 
un ticība piepilda cilvēku sirdis. Šis laiks ir kā atpūta dvēselei. Gaisā 
virmo laime. Lai šajā brīnumainajā laikā ikviens cilvēks sajustu sirds 
siltumu un iekšējo laimi! Lai katrs cilvēks atrastu sevi un ticētu 
saviem spēkiem! 

Līva Puriņa 10.a klasē 
 
    Ģimene ir vissvarīgākais šajā pasaulē, un tā ir jānovērtē katru 
dienu, katru mirkli. Un šis ir tas laiks, kad mums jāsatuvinās, varbūt 
jāpaprasa piedošana kādam. Tas ir laiks, kad jābūt sirdī mieram. 
Sargāsim savu ģimeni un lai cilvēkiem labs prāts! 

Elānija Berlinska 9.b klasē 
 
    Ziemassvētki tik tiešām ir pārdomu laiks. Man šie svētki nozīmē 
saprast dzīves nozīmi un jēgu. Galvenā doma šiem svētkiem ir 
Kristus dzimšana, kuras dēļ mēs vispār spējam dzīvot priekā un 
draudzībā. Šis ir ģimenes laiks, kurā mēs dalāmies mīlestībā un 
laimē. Novēlu ikvienam saprast šo svētku īsto nozīmi un tik tiešām 
pilnā mierā to izbaudīt! 

Dāvis Rimševics 9.b klasē 
 
    Es novēlu katram skolēnam pabeigt šo mācību gadu ar labām un 
pat teicamām sekmēm! Novēlu, lai skola aug un plaukst ar daudz 
jaunām idejām! 

Elizabete Briede 9.b klasē 
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SKOLĒNU RADOŠIE ZIEMASSVĒTKI 
 

Ziemassvētki 
Kluss kā vieglākās rokas mājiens 
Ziemassvētki nāk pār zemi. 
Baltais miers kā zvaigžņu klajums 
Svētku mieru sirdī glabā. 
Liegai melodijai skanot, 
Ziemassvētku sveces deg. 
Ģimeņu svētku gaismotajā eglītē 
Ziemassvētki spīd. 

/Līva Vītola 6.c/ 

Ziemassvētku rūķītis 
Jautriem soļiem par augstiem kalniem 
Svētku rūķītis ciemoties nāk. 
Prieku, laimi, cerības gaišas 
Zemei un debesīm dāvināt sāk. 
Caur dziļām sāpēm un ilgām, 
Mazais rūķītis gaismu auž. 
Spožas zvaigznes iedegas debesīs, 
Rūķītis tās pie debesīm licis. 
Kad nu uz zemes ir laime un prieks, 
Mazais rūķītis projām dodas. 
Cerēsim, ka atnāks viņš atkal, 
Lai visus mūs Ziemsvētkos sveiktu. 

/Annija Druseika 6.c/ 

 Ziemassvētku zvaigznes 
Ziemassvētku zvaigznes, 
Lai pār visiem mirdz. 
Miers, lai ir virs zemes,  
Miers katra sirdī. 
Ir atkal Ziemassvētki,  
Aiz rūtīm klusi snieg. 
Tā liekas – līdz pat sirdij 
Būs sniegos jāiesnieg. 

/Sabīne Ļizaņeca 6.c/ 

Ziemassvētku vakars 
Tas Ziemassvētku vakars 
Kā labestības stars. 
Te katrs egles zars 
Pēc laimes smaržo. 
Tas svētvakars ir tik kluss, 
Kad ģimene blakus ir 
Un katra maza dvēselīte  
Priekā staro. 

/Diāna Semaka 7.a/ 

Ziemassvētkos 
Šajā skaistā vakarā, 
Kad visapkārt ir tik kluss, 
Mēs visi gaidām brīnumu, 
Ko Dievs būs devis mums. 
Vai brīnumu tu jūti? 
Vai dzirdi skaņu šo? 
Te eņģelīši kūtī 
Dzied dziesmu savējo. 

/Valērija Novikova 7.a/ 

Eglīte 
Piparkūkas cepam mēs, 
Rotājam tad eglīti. 
Tagad visi priecīgi  
Gaidām salavecīti. 
Dāvanas zem egles stāv,  
Katram pa dāvanai. 
Būsim priecīgi un līksmi, 
Ticīgi un labvēlīgi. 

/Signija Švāgere 7.a/ 

Ziemassvētki 
Ziemassvētki atnākuši, 
Mīļumu un siltumu atnesuši. 
Ziemassvētku egle – liela, skaista. 
Ziemassvētku sniegs – tīrs un balts. 
Sniegavīram burkāns, sniegs. 
Priekam – labas domas. 
Ziemassvētkos liela ģimene,  
Sniedziņam par to tik prieks. 

/Daniela Kučinska 6.c/ 

Ziemas prieki 
Ziemassvētki, Ziemassvētki 
Prieka pietiks visiem mums. 
Sniega pikas, sniegavīri 
Skaistā ziemā šajā. 
Ar kamanām un ragavām 
Var turpināt svētkus šos. 
Bet kad sāk kust mīļais sniedziņš, 
Pavasaris ir jau klāt. 

/Denijs Krauklis 6.c/ 
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SKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 
SKOLOTĀJI: DAILA SIMSONE, RUTA DĀBOLA 
SKOLĒNI: 1-12.KLAŠU SKOLĒNI 
FOTOGRĀFIJAS: RAKSTU AUTORI 
DIZAINS: LĀSMA KRASTIŅA 

HTTP://BAUSKAS2VIDUSSKOLA.LV/PARMUMS/SKOLAS-AVIZE/ 

PROJEKTS SKOLA 2030 BILDĒS 
 

1.a klases skolniece strādā ar pašas 
salasītām rudens koku lapām 1.c klases skolnieki  sver ābolus nodarbību cikla “Ābols” 

ietvaros 

4.klašu skolnieki nodarbību cikla “Miķeļdienas” noslēgumā iet kopīgās rotaļās 

1.a klases skolnieki novērtē savu darbu sociālo zinību un latviešu 
valodas stundas nobeigumā 


