
 

 

Aprīlis ir mēnesis, kad saule pie  

Debesīm uzkavējas arvien ilgāk, atklājot skatienam 

ne tikai pirmo zaļumu un pavasara ziedus, bet arī 

ziemas sanestās drazas. Mostas īstais pavasaris. 

Mostas daba un kaut kādā ziņā arī cilvēks. Kāds ir 

tavs pavasara sākums? Mūsu ir tāds… 

Bauskas 2. Vidusskolas avīze  NR.50 
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Direktores vārds 
Ātriem soļiem 2017./2018. mācību gads virzās uz nobeigumu. 

Ir vērts pievērst uzmanību projekta SAM 8.3.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” aktualitātēm, tāpēc 
ka šī projekta realizēšana ir viens no skolas uzdevumiem šajā mācību gada.  

Projekta mērķis 

 Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos 
attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. 

 Satura izstrādē iesaistīts unikāls Latvijas pedagogu loks – ap 300 ekspertu praktiķu pilotskolās – ap 2000 
skolotāju, t.sk. Bauskas 2.viduskolas pedagogu kolektīvs.  

 Aprobācija turpinās līdz 2019.gada jūnijam. 

Būtiskākās pārmaiņas  
„stundu sarakstā” 

 Otrā svešvaloda no 4.klases ( pašlaik no 6.klases). 

 Latvijas un pasaules vēsture kopā. 

 Atgādinām, ka literatūra – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā.  

 Jauns mācību modulis – drāma ( izpildītājmāksla). 

 Tehnoloģiju mācību joma: 
Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.); 
Datorika ( 1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.); 
Inženierzinības (7.kl.); 
Tehnoloģijas, tehnoloģiju moduļi (10.-12.kl.). 

 



SPORTS 

Brīvā Cīņa 
Kopvērtējumā Bauskas 2. vidusskolai 1. vieta! 

Dāvis Rimševics 9.b - 1.vieta                   Krišjānis Ķikurs 9.b - 1.vieta 

Kristiāns Aleksejevs 9.b - 1.vieta           Jēkabs Ķikurs 7.b - 1.vieta 

Sergejs Staļmačenoks 9.a - 2.vieta      Dāvis Jefremovs 6.a - 2.vieta 

Kristiāns Manavickis 3.a - 2.vieta          Rainers Imants Purviņš 9.a - 3.vieta 

Edgars Grišulis 9.a - 3.vieta                      Edgars Kozlovskis 6.a - 3.vieta 

Drošie un veiklie 
9. martā Codes pamatskolas sporta zālē notika Bauskas novada sacensības "Drošie un veiklie", kur mūsu skolu 

pārstāvēja divas komandas, bet kopumā piedalījās 10 komandas. Bauskas novada skolu audzēkņi sacentās 

dažādās disciplīnās - futbola bumbas vadīšanā, basketbola piespēlēs, zirneklītī, stafetē ar vingrošanas apļi, 

bumbiņas mešanā mērķī. Par spīti sīvajai konkurencei, mūsu skolas audzēkņi izcīnīja pirmo un trešo vietu. Malači!  

  

 

 

 

 

 

 

Dambrete 
7.martā Bauskas pamatskolā 24 komandas no desmit Zemgales 

reģiona skolām sacentās sporta spēlēs dambretē.Triju stundu laikā 

102 dalībnieki paspēja sadalīt apbalvojumus četrās vecuma grupās. 

Mūsu skolas skolēni ieguva trīs godalgas: zeltu, sudrabu un bronzu. 

Malači! 

 

I komanda - 1. vieta 

Nikola Maižus                             

Keitija Kuzma   

Sanija Ūdre      

Beāte Fjodorova                       

 Ņikita Kozlovs      

Edgars Tihonovs   

Kevins Sasonkins                      

Eldars Mališevs                                                                                                                  

II komanda - 3. vieta 

Eleonora Ivanova 

Agnese Priede 

Liene Čeika 

Daniela Ūse 

Henrijs Timinskis 

Aleksis Gruzda 

Jānis Minkevičs 

Ervīns Eisaks 

 



Intervija 

Darbs, dzīve, mīlestība 
    Skolas gaiteņos apklusušas bērnu čalas, jo otrdienas mācību stundas beigušās. Bet mācību kabinetos rosība 

turpinās, jo pedagogu darba diena nebeidzas ar zvanu no pēdējās stundas. 

    Arī 11.kabinetā skolotāja Ruta Dābola turpina savu darba dienu. Atverot mājīgā kabineta durvis, mani sagaida 

dzīvespriecīga, smaidīga kolēģe. Zinu, ka šī diena nebija viegla, taču Rutas smaids un laipnība par to neliecina. 

Aicinu savu kolēģi uz sarunu par dzīvi, darbu un mīlestību. 

    -Pastāsti nedaudz par savu bērnību, tās jaukākajām un ne tik jaukajām atmiņām! 

-Mana bērnība aizritēja Skaistkalnes pusē. Biju kolhoznieku bērns, tāpēc agri iepazinu lauku darbus. Tie nebija 

viegli, taču tolaik nekādi iebildumi vecākiem nebija izsakāmi, bez ierunām bija jāpilda vecāku teiktais, jo tas bija 

likums. 

    Taču dzīvei laukos bija daudz vairāk jaukumu nekā nejaukumu. Skaistā daba visos gadalaikos, ziedu un kameņu 

pilnās pļavas, siena un tikko slaukta piena smarža, putnu dziesmas upes krastos, uzartas zemes smarža, pirmo 

meža zemenīšu un melleņu garša mutē. Protams, arī spēles, rotaļas, reizēm nedarbi kopā ar māsām. 

    -Bērnībā visi bērni sapņo par to, kas vēlētos kļūt. Kādi bija tavi bērnības sapņi par nākotni? 

    -Vēlējos kļūt par dziedātāju, audēju, dzejnieci vai žurnālisti. Dziedāt man ļoti patika. Pamatskolā dziedāju solo 

visos skolas un ciema rīkotajos koncertos. Laba balss man no Laimes mātes šūpulī likta.  

    Arī prasme strādāt rokdarbus, it īpaši aust, man no senču gēniem. Pirmo audeklu skolotājas N.Kairēnas vadībā 

uzmetu Skaistkalnes vidusskolā. Tā bija Mēmeles zaļo un smaržīgo meldru sega. 

    Pirmā dzejnieces mūza pie manis atlidoja jau pamatskolā. Uzrakstīju dzejoli ,,Ziema”, kuru aizsūtīju publicēšanai 

tolaik populārajā bērnu žurnālā ,,Zīlīte”. Man par lielu apbēdinājumu literārais redaktors atsūtīja vēstuli, ka tas 

licies itin jauks, iespējams, publicēšot kādā žurnāla numurā, bet tā arī neieraudzīju. 

    Taču savā dzīvē visu laiku esmu bijusi kopā ar saviem bērnības sapņiem. Bez dziedāšanas neesmu vadījusi 

nevienu savu mūža gadu. Ilgus gadus esmu dziedājusi folkloras kopā ,,Dreņģeri”, šobrīd aktīvi darbojos folkloras 

kopā ,,Trejupe”, pildu koncertmeistares pienākumus. 

    Par lielāko veikumu rakstniecībā uzskatu piedalīšanos konkursā ,,Mūsu ozolu stāsti”. Tas bija sirdsdarbs, to 

rakstīju kā svētu piemiņu savai Dābolu dzimtai. Protams, bija gandarījums, ka mans darbs konkursā novērtēts kā 

pats labākais. Prieku sagādāja aizvadītajā vasarā mana dzejas lappuse laikrakstā ,,Bauskas Dzīve”. Īpaši ar 

dzejošanu un rakstīšanu nenodarbojos, taču, ja kāds lūdz ko uzrakstīt, daru to labprāt. Esmu ļoti kritiska pret 

saviem gara bērniem. Vēl gan šogad savācu krietnu kaudzi vietvārdu, iekļuvu aktīvākās novada vācējas godā. 

    Arī ar darbošanos žurnālistikas jomā man saistās daudz jauku atmiņu. Studiju laikā tolaik populārs bija jauniešu 

raidījums ,,Dzirkstele”, kurā darbojos kā ārštata korespondente. Veicu žurnālu korektores pienākumus ,,Preses 

namā”. 

    -Kas pamudināja izvēlēties pedagoga profesiju, tās taču tavos sapņu plānos nebija? 

    -Dzīvē dažkārt gadās ļoti strauji pagriezieni. Es strādāju Bauskas rajona vietējā radio par korespondenti, taču 

radio darbība tika likvidēta, un es paliku bez darba. Laimīgas sagadīšanās dēļ nokļuvu Bauskas 2.vidusskolā. Esmu 

pateicīga savai skolas direktorei Verai Grigorjevai par toreizējo darba piedāvājumu. Ar vislielāko mīlestību atceros 

tieši darbu, mācot latviešu valodu krievu tautības bērniem. 

    -Vai bez minētajām prasmēm un iemaņām ir vēl kāds darbs, kuru proti īpaši labi? 



    -Nav tādu darbu, ko es nevarētu paveikt. Tomēr mana sievišķība allaž izrādījusi nepatiku pret īsteni vīrišķīgiem 

darbiem, piemēram, naglu sišanu, skrūvju skrūvēšanu. Mani izaicinājumi šajā desmitgadē bija un vēl būs- 

iemācīties spēlēt vijoli, iegūt autovadītājas tiesības, apgūt mandolīnas spēli. 

    -Sarunas sākumā sevi nosauci par īstu lauku bērnu. Cik daudz tevī ir palicis no ,,zemnieces”? 

    -Tas manī mīt visu 100% apmērā. Savu dzīvi bez dārza ar saknēm un puķēm iedomāties nevaru. Arī mājdzīvnieki 

vienmēr raduši vietu manā sirdī. Mīļākie- aitiņas un truši. Arī šobrīd kopā ar savu kungu Mārtiņu aprūpējam 

vairākas trušu saimes lauku mājā Skaistkalnē. Tur pēc saviem ieskatiem iekopjam arī sētu. 

    -Kā saisti pedagoga darbu ar kultūras dzīvi, sabiedriskajiem pasākumiem, kino, teātri? 

    -Vienmēr esmu bijusi aktīva sabiedrisko pasākumu apmeklētāja, atbalstītāja, arī līdzdalībniece. Tie palīdz 

relaksēties, iegūt jaunus draugus, veldzēt dvēseli. Taču izbrīnu manī rada tas, ka šajos pasākumos ir maz 

pedagogu. 

    -Literatūras skolotāja un grāmatas. Tie , manuprāt, ir nešķirami jēdzieni. 

    -Lasīt man patīk ļoti, īpaši autobiogrāfiska satura daiļdarbus. Kāri tveru  un lasu grāmatas 

par latviešu tautas vēsturi, ciešanām kara laikā, izsūtījumu uz Sibīriju. Ļoti tuva ir 

M.Zālītes daiļrade. Varbūt tāpēc, ka tajā attēlotais sasaucas ar maniem skolas laikiem. 

    -Vai ir kaut kas tāds, ko tu īpaši augsti vērtē cilvēkos? 

    -Tas ir godīgums, spēja paļauties uz šo cilvēku. Uzticība. 

    -Kas tev nepatīk cilvēkos? 

    -Tas, ka cilvēks ,,kuļ tukšus salmus”. Man tuvi ir Ibsena varoņa Branda vārdi: ,,Tiks 

piedots, tev, ja nevarēji, bet mūžam ne, ja negribēji.” 

    -Nule sākas pavasaris. Ko tu vēlētu visiem? 

    -Būt mīlētiem, un pašiem vienmēr atrast kādu, ko mīlēt!                                                                               Daina Burcev 

4.klašu darba kalendārs martā 

4.c /  Meklējot V.Plūdoņa testamentu 
    Mūsu skolas devīzi ,,Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”, kā zināms, sarakstījis novadnieks, izcilais dzejnieks Vilis 

Plūdons. Tāpēc mūsu klase īpašu uzmanību pievērš šī rakstnieka daiļradei: lasām dzeju, gājām pārgājienā uz viņa 

mājām, iepazināmies ar biogrāfiju, regulāri piedalāmies Viļa dienās ,,Lejeniekos” un citos bibliotēkas rīkotajos 

pasākumos. Šogad piedalījāmies Plūdoņa  144.dzimšanas dienai veltītajā atraktīvajā pasākumā ,,Meklēsim Plūdoņa 

testamentu  Bauskas muižniecības namā” (no pagraba līdz bēniņiem). 

    Pasākumā piedalījās viena mūsu klases komanda. Uzdevumu bija daudz. Tie bija saistīti gan ar dzejnieka daiļradi, 

gan biogrāfiju. Katrā kontrolpunktā (to pavisam bija seši) izsniedza arī vienu kāda dzejoļa pantu. Noslēgumā no 

pantiem bija jāsaliek dzejolis. No šiem dzejoļiem veidojās testaments- dzejnieka novēlējumi mums. 

    Pasākuma laikā mūs iepazīstināja ar Kultūras centru. Pagrabā laipnās raganas stāstīja par ,,kačigarku” un ,,vecīti” 

- dzejnieka vecmāmiņu. Kopīgi lasījām briesmu stāstus un meklējām kartē ,,briesmīgus” vietvārdus Latvijā. Zālē 

mūs sagaidīja Kultūras centra vadītājs un iepazīstināja ar nama vēsturi, skaņotāja un gaismotāja profesiju. 

Noslēgumā iepazinām Bauskas Centrālo bibliotēku. 

    Kaut ar visiem uzdevumiem konkursā netikām galā, esam priecīgi un gandarīti par gatavošanos un piedalīšanos 

šajā pasākumā. Tagad gatavosimies atkal Viļa dienām. Lūk, arī ielūgums jums! 

 



 
4.c klases skolēni un audzinātāja Aija Jurgelāne 

4.b / Lieldienas gaidot 
    Ko esam paveikuši šajā mēnesī?  Februārī un martā cītīgi gatavojāmies skolas latviešu valodas olimpiādei. Sanija 

Ūdre un Kitija Barkovska  ieguva pirmās divas vietas starp ceturtajām klasēm.  Kitija rajona mērogā dalīja piekto 

sesto vietu.Tagad gatavojamies novada olimpiādei.  Vēlam Kitijai veiksmi un panākumus! 

    Šajā nedēļā gatavosimies Lieldienām. Tie ir pavasara saulgrieži, ko svinam par godu pavasara un  saules 

atnākšanai.  Krāsosim olas, skaitīsim dzejoļus un veidosim dažādus radošus darbus. Dekorēsim klasi un gatavosim 

svētku pusdienas. 

    Lieldienu nedēļa ir pārdomu laiks. Izvērtēsim padarīto, būsim klusāki un mierīgāki. 

4.b klases audzinātāja Vija Vīgupa 

 

4.a / Kā mēs lējām sveces 
    Lai arī ārā valda atkusnis, februāris vienalga iezīmējas kā ziemas mēnesis, bet īpaša svinamā diena latviešu 

gadskārtu ritējumā bija 2. februāris. Tā bija Sveču diena, kad latvieši parasti lej sveces, ieklausās un ieskatās laika 

vērojumos, lai pareģotu, kāds būs laiks vasarā. 

    Pastāstīšu, kā klases stundas laikā 4.a klases skolēni iepazinās ar Sveču dienas tradīcijām. 

 Skolotāja stāstīja par Sveču dienu, par ticējumiem, kas saistīti ar šīm tradīcijām. 

Mūsu klasē darbojās SIA Kristell sveču meistardarbnīca. 

Nodarbība tika sadalīta 3 daļās.  

1.daļa: skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem sveču veidiem. Skolēni iepazinās ar palmu vaska svecēm un 

to tapšanas procesu. 2.daļa: praktisks darbiņš. Sava deglīša gatavošana, savas svecītes izliešana. 3.daļa:skolēni 

noklausījās drošības instrukcijas sveču īpašniekiem. 

Larisa Čehoviča. 4.a klases audzinātāja 

 

3.klašu darba kalendārs februārī 

3.a klasē mācās 23 skolēni. 
Klases audzinātāja Mārīte Aleksandrova 

      3.a klases skolēniem februāris pagāja valsts diagnosticējošā darba zīmē. Cītīgi gatavojāmies, pielietojām 

dažādas mācību metodes, lai veiksmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem. 



Tomēr februāris ir arī mēnesis, kurā atzīmējām gan latviešu, gan cittautu tradīcijas. Runājām par Sveču dienu, 

skatījāmies filmiņu par sveču liešanu. 14.februārī, Valentīna dienā, dāvājām viens otram sirsniņas un mīļus 

novēlējumus. 15.februārī mūsu klases meitenes Katrīna un Alina piedalījās Meteņdienas pasākumā folkloras kopu 

sastāvā. 

    Mūsu klases skolēni kļūst pazīstami arī ārpus skolas robežām. Kristiāns piedalījās brīvās cīņas sacensībās 

Daugavpilī un ieguva 2.vietu. Nikola veiksmīgi startēja Latvijas komandu čempionātā 64 lauciņu dambretē 

Valmierā , tur iegūstot 3.vietu. Arī Laura piedalījās novada čempionātā šahā, komandu vērtējumā izcīnot 2.vietu. 

Esam priecīgi par klasesbiedru panākumiem.Lai mums visiem veicas arī turpmāk! 

 

3.b klasē mācās 23 skolēni. 
Klases audzinātāja Indra Hiršfelde. 

Februāris ir ziemas vidus, un šajā laikā katram pietrūkst saules 

enerģijas, tāpēc sveces ar savu dzīvo liesmu un siltumu ir avots, kas 

spēj lielā mērā to dot. Arī skolēni ir kā daudzkrāsainas sveces, kas dod 

gaismu un enerģiju. 3.b klases skolēni ir ar daudzpusīgām interesēm. 

Viņi cenšas pilnveidot sevi dažādos interešu izglītības pulciņos. Par 

godu Latvijas simtgadei bērni piedalās Bērnu bibliotēkas organizētajā 

lasīšanas maratonā ,,100 grāmatas Latvijai”. Tas turpināsies līdz Latvijas dzimšanas dienai. Tā skolēni gluži kā 

sveces, paplašinot savu redzesloku, varēs dot gaismu arī citiem. Skolēni jau divus gadus piedalās Bērnu žūrijā. Par 

aktīvu grāmatu lasīšanu skolēni saņēmuši dažādas balvas-grāmatas, suvenīrus, kino un teātra bezmaksas 

apmeklējumu.  

    Tā kā Latvijā valda simtgades Dziesmu un deju svētku gaisotne, tad arī 3.klases dejotāji gatavojas skatei. Mūsu 

novada skolas deju kolektīvā piedalās vienpadsmit 3.b klases audzēkņi. Dziesmas, veltītas Latvijai, dzied 6 šīs 

klases  bērni skolas korī. 

    Arī sports ir iecienīts mūsu klases audzēkņu vidū. Populārākie sporta veidi ir basketbols, florbols, dambrete. 

Skolēns Jurģis Stīpnieks ir guvis panākumus dambretes spēlēs arī Latvijas mērogā.  

    Jurģim februāris ir bijis saspringts, jo notika nozīmīgas sacensības dambretē. No 8. līdz 11.februārim Rīgā notika 

Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē. Jurģis piedalījās U-10 vecuma grupā, izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļu. 

Pēdējā fināla dienā notika 2 turnīri-ātrspēle un ātrā dambrete. Ātrspēlē Jurģis kļuva par Latvijas čempionu U-10 

vecuma grupā, bet ātrajā dambretē palika ceturtais. Savukārt 17.februārī Valmierā notika Latvijas čempionāts 64 

lauciņu dambretē. Jurģa komandā startēja arī skolēni no mūsu skolas-Nikola Šakele un Niks Ēķis. Sīvā cīņā ar 

Latvijas spēcīgākajām komandām izcīnīja 3.vietu un medaļas.  

 

3.c klasē mācās 22 skolēni. 
Klases audzinātāja Dzintra Pavāre. 

     Februāris 3.c klasē ienācis ar aktīvu darbošanos dažādās jomās. Savu laiku un enerģiju veltām mācībām, 

mākslai, mūzikai, sportam.  

Gatavojoties mūsu valsts simtgadei, veidojām plakāta skices. Klasē vizuālās mākslas olimpiāde notika 9. februārī. 

Prieks par radošām idejām, rūpīgiem un pārdomātiem darbiem, kurus joprojām var aplūkot klasē radošo darbu 

stendā (skat. attēlā).  Bauskas un Rundāles novada vizuālas mākslas olimpiādē 6. martā mūsu klasi pārstāvēs 

Sandra Ginta Grīnvalde. Turam īkšķus! 



    Pienācis laiks valsts diagnosticējošo darbu rakstīšanai  trešklasniekiem. Aktīvi izmantojam iespēju gatavoties arī 

portālā Uzdevumi.lv gan skolā, gan mājās. Jāuzteic aktīvākie 3.c klases izglītojamie- Gabriels Visockis, Jānis 

Bidzāns, Kristers Turķis. 

    Pirmais lielais pārbaudījums bija 15. februārī. Sagatavot stāstījumu par iepriekš lasīto mīļāko grāmatu bija 

atbildīgs uzdevums, ar to tikām galā visi. Ceturtdien, 22. februārī, latviešu valodā rakstu darbā izvērtējām apgūtās 

zināšanas. Pēdējā februāra dienā rakstīsim diagnosticējošo darbu matemātikā, tam cītīgi gatavojamies. Paldies 

vecākiem, kuri atbalsta mūs ceļā uz labiem rezultātiem! 

    Ražīgs šis mēnesis bijis mūsu klases bērniem sportā. Bauskas BJSS ar florbolu nodarbojas K. Turķis un 

 J. Bidzāns, basketbolā trenējas A. Stulpins un D. Lūks, futbola treniņus 

apmeklē H. Timinskis. Vieglatlētikā labus rezultātus sasnieguši M. E. 

Kabanova, K. Stupāne un H. Timinskis.  

    Bauskas mūzikas un mākslas skolā cītīgi mācās L. Lakstīgala, M. E. 

Kabanova un K. Turķe. Bauskas Skolēnu namā keramikas un ādas apstrādes 

nodarbes apgūst S. Ļadova un A. Vereščuka. 

Ar nepacietību gaidām pavasari- klases ekskursiju martā un 

peldētapmācības nodarbības Bauskas baseinā aprīlī. Vēlam sev un visiem 

stipru veselību un radošus, pozitīvus sasniegumus mācībās un ārpusstundu 

aktivitātēs! 

Vizuālās mākslas olimpiādes  "Mūsu Latvijai 100" darbi 

Žetonvakara atmiņas 
3.februārī Bauskas 2. vidusskolas aktu zālē notika ikgadējais Žetonvakars. Vakaram gatavojāmies ļoti cītīgi veselu 

nedēļu. Žetonvakaru vadīja 12.a klases audzēkņi – Amanda 

Bernharde un Gvido Seļiverstovs. Vakars iesākās ar bijušo 

absolventu godināšanu. Visi 12. klašu skolēni vakara pirmajā daļā 

sanākušos iepriecināja ar pašizveidoto video filmu, kurā attēloja 

savas ikdienas spilgtākos momentus. Skatītājiem ļoti patika šis 

ieskats skolēnu dzīvē. Tā lēnām pienāca ļoti skaists žetongredzenu 

saņemšanas brīdis. Žetongredzens ir kā piederības zīme skolai, 

kura atgādinās par neaizmirstamām skolas gaitām! Patīkams 

pārsteigums bija arī direktores sarūpētā  veiksmes pildspalva, 

ko katrs 12.klases skolēns saņēma dāvanā. Šo pildspalvu  

noteikti izmantos eksāmenu kārtošanā. Savukārt divpadsmitie 

sagatavoja skolotājiem gaismas lukturīšus, lai skolotāju ikdienu 

padarītu gaišāku un siltāku.   

  Pasākuma 2. daļā skolēni bija sagatavojuši nelielus teatralizētus priekšnesumus. Visos priekšnesumos netrūka 

komisku situāciju, interesantu dialogu, kā arī aizraujošu deju kustību. Īpašu prieku sagādāja 12.a klases skolēns 

Artūrs Stīpnieks, kurš klātesošos pārsteidza ar talantīgu ģitārspēli rokmuzikanta tēlā. Vakaru patīkami papildināja 

arī Kevina Berlinska solo dziedājums. Visi priekšnesumi bija ļoti interesanti, uzmundrinoši, un zālē valdīja ļoti jauka 

un priecīga atmosfēra. Šis vakars visiem tagadējiem 12. klases skolēniem, skolotājiem, vecākiem un 

skolasbiedriem noteikti paliks atmiņā, kā ļoti jauks un pozitīvs vakars. Divpadsmito klašu skolēni saka lielu paldies 

mūsu skolas direktorei V. Grigorjevai, klases audzinātājām T. Kazačenokai, N. Matulēvičai un D. Burcevai, 

priekšmetu skolotājiem un vecākiem par atbalstu un visiem, viesiem par klātbūtni un gaišajām atsauksmēm! 

Ina Jajus un Inga Jajus 



Ķīmijas mīlētāji, pasteidzieties! 
Mūsu skolas skolēniem,īstiem ķīmijas mīlētājiem, sākot no 8 klases, ir lieliska iespēja doties uz Latvijas 

Universitāti kopā ar skolotāju Anitu Zībolu, kur kopīgi ar skolēniem no dažādām Latvijas vietām dziļāk iepazīt 

ķīmiju, kopīgi veikt eksperimentus, iegūt jaunus draugus, jo darbs vieno! 

    Šāda iespēja tiek dota reizi mēnesī, un iespēja ir arī tev! Hmm... Tu noteikti vēlies dzirdēt, ko mēs tur darām? Ja  

tavā galvā rodas domas, kā, piemēram,-,,tas ir neinteresanti’’, ,,ķīmiju es arī stundās dzirdu’’, ,,man kaut ko prasīs 

un es nezināšu’’, tad pasmejies un atmet šīs domas, es tevi 

pārliecināšu par pretējo. Sākumā Tu ieraudzīsi skaistas un ļoti 

omulīgas telpas. Droši dodies apskatīt Universitāti! 

    Sākumā būs lekcija jeb prezentācija, kurā pasniedzējs pastāsta 

par sevi un saviem sasniegumiem, un par kādu noteiktu tēmu, tici 

man - neaizmigsi, būs interesanti! Vēlāk ir dots brītiņš, kurā vari 

doties uz Universitātes kafejnīcu vai vienkārši mazliet atpūsties, 

un tad, pēc mūsu domām, ir interesantākā daļa. Mēs devāmies 

taisīt eksperimentus, kopīgi apspriest tos un sajusties kā īstiem 

ķīmiķiem! To mums vada Latvijas Universitātes studenti, bet viņi 

tiešām nav kā skolotāji, bet gan kā draugi, ar kuriem var pasmieties, bet tajā pašā brīdī iegūt zināšanas. 

  Šādi iepazīstot ķīmiju, tā šķiet vēl interesantāka, un laiks, kuru pavadi Universitātē, krasi atšķiras no tā, kas ir 

stundās. Ceru, ka tevi ieinteresēju, un, ja arī tu vēlies doties kopā ar mums uz Latvijas Universitāti, tad uzzini no 

skolotājas Anitas Zībolas, kad būs tuvākais brauciens, un tik dodies ar mums! Uz tikšanos! 

Sanija Rūta Čelambijeva, 8.a klases skolniece 

Koncertlekcija                                Afiša                                   konkurss 
22.martā skolas aktu zālē 5.-11.klašu skolēniem 

tika dota iespēja apmeklēt koncertlekciju ‘’Latvijas 

simtgade manas dzimtas stāstos’’, kurā divas 

jaunietes, Latvijas Kultūras akadēmijas 4.kursa 

studentes Rasa Jansone un Rozīte Spīča, stāstīja 

par savas dzimtas stāstiem un notikumiem, sākot 

ar 20.gadsimta sākumu līdz pat mūsdienām. 

Koncertlekcijas pamatā ir Latvija, tās vēsture un 

simtgade. Jaunietes Rasa un Rozīte padalījās ar 

savu ģimeņu vēsturēm un to pieredzēto. 

Koncertlekcijas laikā jaunietes, atbilstoši laika 

ritējumam, vēstures notikumiem un dzimtas 

stāstiem, papildināja savu stāstījumu ar vieglu un 

priekpilnu folkloras mūziku, izmantojot tādus 

mūzikas instrumentus kā kokle, vijole un 

mandolīna. Prezentācija bija vizuāli papildināta ar personīgajām fotogrāfijām no dzimtu albumiem. Tiek ilustrēti 

dzimtas stāsti, priekšplānā izvirzot spēku, prieku, laimīgos mirkļus - to, kā pietrūkst vēstures muzejos un vēstures 

stundās. Uz Latvijas karoga ir ilustrēts Latvijas simtgades vēstījums “ES ESMU LATVIJA’’. 

Monika Paula Šovgeņuka 

Piedalies konkursā un 

laimē vienreizēju balvu! 

Kur?  

Konkursa noteikumi mūsu 

facebook lapā. 

Kad?  

Līzd 25. Aprīlim. 

Kāda balva? 

 Pārsteigums no SMU 
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