
 

 

 

 

Gaidot Skolotāju dienu 
7.oktobrī ir Skolotāju diena, un mēs, 10.b klases skolnieces Elizabete Briede un Eva Everita 

Davidenko, dažiem skolotājiem uzdevām interesantu jautājumu. 

Ko jūs sagaidāt no Skolotāju dienas? Kādi ir jūsu novēlējumi savā svētku dienā? 

Anita Zibola. -Skaistu sauli un jaukus, atsaucīgus skolēnus! Dzīvot ar labestību un izturību. 

Svetlana jurčenoka.-Saulainu, skaistu, jauku dienu! 

Anita Avotiņa.-Jauki pavadītu laiku kopā ar kolēģiem. Novēlu jums  

vienmēr dzīvē ieraudzīt gaišo pusi! 

Ritvars Māsāns.-Kaut ko neikdienišķu, lai paliek atmiņā. 

Zigurds Bille.-Lai tā diena ir labāka nekā citas! 

Marina Beļinska.-Sagaidu pārsteigumu, lai bērni būtu paklausīgi. Novēlu labu 

veselību, sapratni starp kolēģiem un skolēniem un jaukas brīvdienas! 

Valentīna Ļeontjeva.-Sagaidu saulainu dienu, laipnus skolēnus un laimīgus 

skolotājus. Panākumus, prieku un gandarījumu darbā! 

Valentīna Rajevska.-Saulainas dienas un kādu patīkamu pārsteigumu. Labu 

noskaņojumu, veselību, izturību un vairāk smaidu! 

Es zinu-Tev jau šūpulī valoda dota, 

Tā valoda, ko dārzā puķes zina, 

Ar kuru pļavas agru rītu svin. 

Tā tev klusi, klusi iešūpota. 

Silti un mīļi sveicieni Skolotāju dienā! Lai šis mācību gads ir izdevies!  8.a klases kolektīvs 

Daila Simsone.-Droši varu teikt, ka neviena cita profesija neprasa tik neatlaidīgu, enerģisku un sistemātisku darbu kā 

pedagoga profesija. Skolotājam vienmēr jāapmierina skolēnu augošā interese. Lai mums rodas iniciatīva, aktivitāte un 
vēlēšanās radoši darboties un gūt gandarījumu par sasniegto! 
 
It visā, kas ir iemīlams un nīstams, Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt, 

Ir skolotājam jābūt īstamUn vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt. (L.Brīdaka) 

Natālija Matulēviča.- Skolotājiem novēlu pacietību, izturību, veselību un degsmi! 

  



Septembris – Dzejas mēnesis 

    11. septembrī Bauskas novadā tika atzīmētas Dzejas dienas pasākumā, kurā skanēja Imanta Ziedoņa dzeja, dziesmas 

ar dzejnieka vārdiem. Pasākumā piedalījās arī mūsu skolas ceturto klašu skolēni un skolotāja  M.Aleksandrova, 

I.Hiršfelde un Dz. Pavāre. Skolēni ar lielu interesi noskatījās teātra izrādi, klausījās dziesmas un aktīvi iesaistījās 

radošajās darbnīcās. 

    Patrīcijai Arājai ļoti patika bērnu lasītie dzejoļi, bet Amandai un Kristiānai no 4.c klases patika uzdevumi, par kuru 

izpildīšanu varēja iegūt balvas – blociņus un atslēgas piekariņus.  

    14. septembrī Bauskas 2. vidusskolas aktu zālē pulcējās 1.-4. klašu skolēni, lai godinātu Ojāru Vācieti un skandētu 

viņa dzeju. Pasākumā skolēni deklamēja dažādus O.Vācieša dzejoļus. 

Īpašu paldies saku klases audzinātājiem par skolēnu sagatavošanu pasākumam. 

Sagatavoja Inga Golovčanska 

21.septembris - Olimpiskā diena 2018 
Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo 

Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, 

cieņu. 

Piektdienas rītā skolas sporta zālē pulcējās 1.-4.klašu skolēni un skolotājas uz rīta vingrošanu, kuras mērķis ir 

dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu 

kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Pasākuma dalībniekus uzrunāja un iedvesmoja skolas direktore Vera Grigorjeva un 

novēlēja visiem būt aktīviem un sportiskiem. 

Rīta vingrošanu vadīja vidusskolas meitenes. Ar lielu prieku un aizrautību rīta vingrošanā iesaistījās visi sākumskolas 

skolēni un klašu audzinātāji. 

Skolotāja I.Golovčanska 

Jautrie Miķeļi 

    1. oktobra rītā skolā valdīja neparasta rosība. 1.-4. 

klašu skolēni lepni nesa uz skolu savas kompozīcijas no 

rudens veltēm. Pēc pirmās stundas 2.stāva koridorā 

tika izveidota izstāde “Miķeļi”. Uz galdiem bērni 

izvietoja gan lielākas, gan mazākas kompozīcijas. 

Katras klases skolēni un viņu vecāki bija čakli 

pastrādājuši, veidojot pingvīnus, kuģus, ežus un citus 

dzīvnieciņus. 

Apkopoja skolotāja Inga golovčanska 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzejas svētki Lejeniekos 
    13.septembrī 6.b klases skolēni kopā ar klases 

audzinātāju I.Kirkilu piedalījās Dzejas dienās Viļa 

Plūdoņa muzejā  Lejeniekos.Tur svinēja muzeja 

50.dzimšanas dienu. Mēs sagatavojām Viļa Plūdoņa 

dzejoļa ,,Tev”dramatizējumu un apsveikumu. Pirms 

pasākuma izstaigājām muzeju un pārējās ēkas, īpaši 

patika atjaunotā klēts. Degustējām garšīgu, uz vietas 

ceptu rupjmaizi. Pasākumu kuplināja dziedonis Cash 

jeb Kaspars Markševics. Interesanti un aizraujoši, ka 

Dzejas dienās visi novada skolēni varam sanākt kopā 

un dalīties ar radošajiem darbiem. 

Marta Bitina, 6.b klases skolniece 

Mēs, 7.a, baudījām skaisto 

septembra vasarīgumu 
Mums, septītajiem, jaunais mācību gads iesākās visai 

krāsaini. Mēs, būdami aktīvi, piedalījāmies aizraujošā 

Velo maratonā 2018. No mūsu klases piedalījās 8 

skolēni un mammas- aktīvistes. Pats aizraujošākais 

bija mūsu klases ekskursija – Zelta Sigulda. Ekskursijā 

mēs devāmies uz Siguldu – Turaidas pils 

muzejrezervātu, kur mums bija iespēja baudīt dabas 

skaistumu. Mēs piedalījāmies orientēšanās spēlē 

„Tūkstošgades stāsts” – aktīvā veidā izzinājām 

Turaidas vēsturisko centru, meklējām vietas, lietas, 

iepazinām senus stāstus, pildījām uzdevumus. Bija 

„super”. Tālāk mūsu ceļš veda uz Siguldas saldējumu - 

ģimenes uzņēmumu, kas izveidots, lai vairotu prieku, 

iestātos par veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu. 

Siguldas saldējumā mēs uzzinājām  - kas ir saldējums? 

( Domāšanu rosinoša sastāvdaļu identificēšanas 

spēle),iepazinām – stāstu par uzņēmumu Siguldas 

saldējums, uzzinājām -  interesantus  faktus par 

saldējuma vēsturi Siguldā, izgatavojām savu 

saldējumu ( Sava origami saldējuma locīšana.), kā arī 

bija iespēja nopelnīt savu saldējumu – konkurss, kura 

izspēles gaitā pareizo atbilžu autoriem ir iespēja laimēt 

bezmaksas lielo saldējumu ŅAMMMMM !Un, protams, 

neizpalika arī izklaides, kuru baudījām piedzīvojumu 

parkā „TARZĀNS”. 

Evelīna Gateža, Anastasija Abžimova, 7.a  

 

 



Dzejas dienās 
    Dzejas svētki Latvijā notiek kopš 1965.gada. Šogad Bauskā pie Viļa Plūdoņa pieminekļa skanēja Imanta Ziedoņa 

dzeja, jo izcilajam dzejniekam aprit 85 gadi. Vidusskolas 12.b klase gatavoja priekšnesumu-zelts I.Ziedoņa dzejā rudzu 

un kviešu graudu bagātībā, bet 10.a klase parādīja humoristisku uzvedumu, kā zilā krāsa atklājas dzejā. Abu klašu 

grupu skolēni izpildīja dziesmas, skolotāji D.Siliņa un R.Māsāns muzicēja. 

    Pasākumu Dzejas dienā kuplināja bijušais baušķenieks projekta ,,1836”koordinators Enriko Podnieks. Viņš izpildīja 

dziesmas ar I.Ziedoņa vārdiem. 

Manas domas pirms Saeimas vēlēšanām 
    Mediji ir atspoguļojuši, ka populārākā partija Latvijā  ir ”Saskaņa”, par kuru balsot gatavību izteikuši 27,8% aptaujas 

respondentu.Tas manā skatījumā ir tikai likumsakarīgi, jo Latvijā ir vismaz 30% krievvalodīgie, kuri, lielākā daļa, 

visticamāk nobalsos tieši par šo partiju, kamēr latviski runājošie balsos sadrumstaloti, par dažādām partijām. Aptauja 

rāda, ka pēc tam seko ZZS(15,2%), NA (11,1%), "KPV LV "(10,1%), JKP (8,4%), "Attīstībai/Par"! (8,1%) un "Jaunā 

Vienotība" (6,1%). Šie dati, protams, visticamāk mainīsies vēlēšanu laikā, tomēr visticamāk visas šīs septiņas partijas 

arī iekļūs Saeimā. Apskatīsim partijas tuvāk! 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija: ‘’Saskaņa’’ ļoti vienprātīgi balsoja par to, lai ‘’Čekas maisi’’ netiktu atvērti. Un 

tas manā skatījumā ir noziegums pret Latvijas tautu. Argumenti bija, ka tas mainītu Latvijas valsts iekārtu un mēs 

sodītu daudzus pensionējošā vecuma cilvēkus.Tomēr vēlos atgādināt, ka genocīdam pret tautu nav noilguma. 

Nodevēji nav atzinuši savus noziedzīgos nodarījumus, nav saņēmuši nosodījumu. Nav noslēpums, ka 12.Saeimā bija 

vismaz 30 komunisti un vairums no viņiem mūsdienās pārstāv šo partiju.’’Saskaņa’’ kā vienu no mērķiem ir izvirzījusi 

‘’Beigt kurināt valstī naidu’’.Tomēr 2012.gadā atbalstīja likumprojektu par krievu valodu kā valsts valodu.’’Saskaņas’’ 

biedri  aicināja cilvēkus parakstīties par krievu valodu kā valsts valodu.Un jau šāda referenduma izveidošana ir valstiska 

līmeņa naida kurināšana. Problēmas ar valsts valodu ir bijušas daudziem šīs partijas Saeimas deputātiem, un es 

uzskatu, ka tas ir nepieņemami, ka Saeimā var tikt ievēlēts cilvēks, kurš neprot vienīgo valsts valodu.  

Zaļo un Zemnieku savienība: “ZZS” arī saņem lielu atbalstu šajās vēlēšanās, ir nostādīti daudzi svarīgi mērķi, 

kurus,cerams,ka realizēs.Šī, pēc maniem ieskatiem, ir arī viena no stabilākajām partijām Latvijā.Tomēr lielu ažiotāžu 

izraisija ‘’e-veselības’’ izgāšanās.Tika ieguldīta valsts nauda vismaz 14 miljonu eiro  apmērā, un ir vajadzīgi vēl vismaz 

16 miljoni eiro.Kamēr igauņi šo sistēmu izveidoja par 300 tūkstošiem eiro. 

Kā arī ‘’e-veselība’’ nepilda praktiski neko no tās noteiktajām funkcijām. 

No Andas Čakšas,(ZZS) Veselības ministres, tika pieprasīta atbildība un demisija. Saeima to noraidīja.  

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”:Man personīgi simpatizē Nacionālās apvienības 

mērķi, jo lielākā daļa ir balstīti uz latvisku Latviju.Steidzīgi ir jācīnās ar propagandas izplatību, jo Latvijā mediji ir tiešām 

apdraudēti un tās cilvēki arī. Latgales dažās vietās pat netiek  pārraidīta Latvijas Televīzija un cilvēki pat nezina, kas ir 

Latvijas Valsts prezidents. Tomēr Nacionālajai  Apvienībai ir saikne ar maksātnespējas administratoriem.Viens no 

lielākajiem korupcijas skandāliem Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Nacionālās Apvienības kasē tika ieskaitīti nelikumīgi 

finansējumi. Maksātnespējas administrators Māris Sprūds ir ziedojis vismaz 40 tūkstošus eiro šai partijai. 

Politiskā partija "KPV LV":KPV LV mērķi ir labi pārdomāti.. Artuss Kaimiņš 12.Saeimas vēlēšanās ieguva rekordlielu 

plusiņu skaitu, KPV LV partijai ir liels atbalsts,vislielākais jauniešu vidū, pēc sniegtajiem aptaujas datiem. Partija 

pagaidām vēl nav pazīstama ar politiskiem sasniegumiem, tomēr Artuss Kaimiņš viennozīmīgi ir viens no 

pazīstamākajiem Saiemas deputātiem. Šis bija neliels ieskats populārākajās partijās Latvijas valstī. Es uzskatu, ka katra 

pilsoņa pienākums ir sekot līdzi valsts politikai, jo tikai interesējoties par to un piedaloties, mēs kopā varam ko mainīt. 

Ir viegli pateikt, ka tas ir nesakārtots, tur haoss,bet ko tu pats esi devis valstij? Un jautājums, vai piedalīties vai 

nepiedalīties vēlēšanās ir lieks, katram pilntiesīgam Latvijas pilsonim ir tiesības un  pienākums piedalīties vēlēšanās un 

paust savu viedokli. 

Austris Stankevics, 12.a klases skolēns 

 

 
Redaktors un dizains    Kristians kuzmins 

                  Korektores    Ruta dābola 

                                            Lāsma Krastiņa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


