
Es saku Latvijai paldies 

Vera Grigorjeva Bauskas 2.vidusskolas direktore: 

 ,,Svinot Latvijas simtgadi,  jāatceras Ž.Ž.Ruso vārdi, ka ,,laba 

valsts veidojas, ja visi iedzīvotāji pilnīgi vienlīdzīgi piedalās 

likumu veidošanā, pieņemšanā un tikai visi iedzīvotāji 

kopumā veido varu”. 

Aleksejs Grigorjevs: ,, Paldies saku Latvijai par kupliem 

mežiem, straujām upēm, plašiem ezeriem.” 

Juta Gaiķe: ,,Es Latvijai saku paldies par skaisto dabu, par 

labiem un sirsnīgiem cilvēkiem, par jauno paaudzi, uz kuru 

raugoties ticu Latvijas izaugsmei. ” 

Iveta Leitlante:  ,, Paldies saku par iespēju darboties, dzīvot 

mierīgā valstī, kas sniedz fantastiski daudz iespēju dzīvot pēc 

iespējas laimīgāk, kvalitatīvāk. Esmu pateicīga par iespēju 

brīvi ceļot, salīdzināt sevi ar pasauli. Novēlu Latvijai ilgu 

mūžu, saglabājot patiesās kultūras vērtības!” 

Valērijs Jurčenoks: ,, Lai mēs būtu laimīgi savā zemē! Novēlu 

mūsu valdībai, pieņemot atbildīgus lēmumus, vairāk domāt 

par tautas labklājību, un Latvijas iedzīvotājiem vienotības 

labad- būt tolerantiem.” 

Jadviga Anduža, sociālā pedagoģe: ,,Lai vienmēr virs Latvijas 

izstaro zelta gaisma un debesis ir gaišas, klusas un mierīgas! 

Katra ģimene lai izjūt labklājību un mīlestību!” 

Irina Kirkila: ,, Saku Latvijai paldies par iespēju šeit dzīvot, 

pilnveidoties. Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt un 

realizēt sapņus un ieceres! Ja tas izdosies, tad plauks un 

mirdzēs Bauskas 2.vidusskola. Daudz laimes, Latvija, 

100.dzimšanas dienā!” 

Lāsma Krastiņa: ,,Es saku paldies Latvijai par plaukstošas 

dzīvības pildītajiem pavasara rītiem, par pļavu puķu smaržu 

pilnajiem vasaras vakariem, par rudens krāsām un par ziemas 

sarmas pilnajiem koku zariem.” 

Norberts Memmēns, 12.a klasē: ,,Es saku paldies par brīvību 

un iespējām, ko tā man ir devusi un kuru es izmantoju un 

lietošu līdz pēdējam brīdim.” 

Amanda Savicka, 11.a klasē: ,,Latvija man sniedz pasakainu 

mājas un piederības izjūtu, tā dāvājusi tik daudz 

piedzīvojumu, kā arī patīkamas atmiņas un tradīcijas. Novēlu 

Latvijai un tās iedzīvotājiem sportisku entuziasmu, augt, 

attīstīties un neapstāties pie padarītā! 

Nikola Freimane un Aleksandra Galane 11.a klasē 

 

 

Mūsu  ozolu  stāsti 

   Latvijas simtgadei par godu klajā nākusi grāmata ,,Mūsu 

ozolu stāsti”. Šī grāmata ir paliekoša vērtība mūsu novadam. 

Esam lepni, ka sava ozola stāstu rakstīja arī mūsu skolas 

audzēkņi Norberts Memmēns, Amanda Bernharde (skolotāja 

R.Dābola), Una Filipoviča (skolotāja D.Burceva) un latviešu 

valodas skolotāja Ruta Dābola.Viens grāmatas eksemplārs 

dāvināts arī skolas bibliotēkai.  Attēlā grāmatas izdošanas 

svētkos.  
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Tikšanās ar rakstnieci Māru 

Jakubovsku 

    Pēc Bauskas Bērnu bibliotēkas uzaicinājuma 4.b klase 

septembra nogalē apmeklēja Grāmatu svētkus. Ceturto gadu 

esam cītīgi grāmatu lasītāji. 

    Aizraujošs bija Grāmatu svētku pasākums, kas ļāva 

iepazīties ar rakstnieci Māru Jakubovsku un viņas sunīti. 

    Mīļš paldies Bauskas Bērnu bibliotēkai par viesmīlību un 

interesanto pasākumu! Savus paldies vārdus rakstniecei 

skolēni izteica pārdomās. Lūk, dažu skolēnu vēstījumi! 

   Suns Rufis esot piederējis bezpajumtniekiem, un, kad viņi 

sunīti izmetuši, rakstnieces vīrs savācis un sācis rūpēties. Tā 

nu suns Rufis kļuvis par vairāku grāmatu galveno varoni. Viņš 

ir gaiši brūnā krāsā un viņam garšo pīrāgi. Rakstniecei Mārai 

Jakubovskai ir vēl citi dzīvnieki, par kuriem rūpēties. Viņai 

patīk kopt dārzu, braukt ar mašīnu, sarunāties ar cilvēkiem. 

Rakstniece M.Jakubovska ir viena no labākajām autorēm- 

mīļa, jauka, labsirdīga. 

Indra Hiršfelde, 4.b klases audzinātāja 

5.c klases labie darbi Latvijai 
Evelīna Roneta Tarasēviča: ,,Mani labie darbi ir folkloras kopā 

,,Trejupe” spēlēt stabuli un skolas ansamblī dziedāt dažādas 

dziesmas. Manai omei ir 89 gadi, un katru brīvdienu eju viņai 

palīdzēt, kopā ar mammu gatavoju vakariņas, un mums 

abām labi sanāk.” 

Rolands Martinsons: ,,Biju talkā, grābu lapas, lai atkal būtu 

tīrs.” 

Vitālijs Oriščuks: ,,Es ar draugu krāju naudu un ziedoju 

labdarībai.” 

Sofija Indika: ,,Es vienmēr strādāju kopā ar ģimeni. Kopju 

māju, gatavoju kopā ar mammu ēst. Novācu ražu, grābu 

lapas. Es vienmēr visiem palīdzu, ja tas ir nepieciešams.” 

Ervīns Eisaks: ,,Mammas vietā gāju uz veikalu, palīdzēju 

brālēnam grābt lapas.” 

Rēzija Veldze: ,,Centos izglābt putniņu no kaķa nagiem.” 

Eva Ādama: ,,Palīdzēju salasīt ābolus un pieskatīju māsu.” 

Henrijs Lipskis: ,,Palīdzēju gatavot ēst, atnesu malku, izvedu 

ārā suni, pieskatīju mazo brāli.”  

Vladislavs Sadovskis: ,,Braucu uz laukiem, palīdzēju 

mammai. Viņa ir tik mīļa, gudra, laba, mierīga. Man patīk 

palīdzēt tētim labot traktoru, un es tā pelnu naudu.” 

Justīne Budrēvičus: ,,Uz ielas atradu kaķīti, kopā ar draugiem 

par viņu rūpējāmies un atdevām gādīgās rokās.”  

5.a klase gaidot svētkus 
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  Mans krāsainais dzejolis 

Raibās lapas dejo un dejo. 

Zaļās lapas dejo valsi, 

Sarkanbrūnās dejo rumbu,  
Dzeltenās dej ča-ča-ča, 

Oranžās lapo baletu. 

Brūnās lapas nedejo. 

Latvija tik raiba. 

Un ko dejo raibā Latvija? 

Baletčačarumbvalsi! 

Justīne Budrēvičus, 5.c klase 

Rudens ir raibs, 

Ziema ir balta, 

Pavasaris- smaržīgs 

Un vasara ir laime. 

Rudens pilns ar lapām, 

Ziema ar sniegu, 

Pavasaris – puķu dārzs. 

Vasara dod visiem laimi! 

Mihails Fedurcja, 5.c klase 

      Triolets Latvijai 

Pie tevis mīlot, Latvija, 

Lūgt zemi, zāli ziedošo. 

Šī zeme pati skaistākā 

Pie tevis mīlot, Latvija, 

Šeit Mūsa, Mēmele kopā iet, 

Ko vienā tautas jostā siet. 

Pie tevis mīlot, Latvija, 

Lūgt zemi, zāli ziedošo. 

Elizabete Briede, 10.b klase 

      

Karjeras nedēļas noslēgumā, 

12.oktobrī, Bauskas 2.vidusskolā 

viesojās SIA „Zinātnes 

zona”pārstāvji, kuri ļoti 

interesantā un aizraujošā veidā 

pastāstīja par eksakto 

priekšmetu, ķīmijas un fizikas, 

nozīmi mūsdienās.  

    5.-6. klašu skolēni tika iesaistīti 

praktiskā nodarbībā, kur varēja 

redzēt, kā veidojas „coca-cola”, 

kādus specefektus izmanto 

radošo jomu pārstāvji utt. 

Neapšaubāmi, ķīmijas un fizikas 

zināšanas ir ļoti noderīgas, lai 

ikdienā nepieļautu arī dažādus 

pārpratumus ar sadzīvē 

lietojamām vielām, piemēram , 

pārtikas etiķi un dzeramo sodu. 

Skolēni tika aicināti līdzdarboties, 

lai iejustos pasākuma vadītāju 

lomā, demonstrējot neredzētus 

atklājumus. Skolēni izrādīja īpaši 

lielu aktivitāti un velmi 

līdzdarboties. 

Bauskas 2.vidusskolas PKK Mārīte 

Aleksandrova un Inga 

Golovčanska 

 

    Šī gada martā tika parakstīti 

līgumi, lai sāktu būvēt sporta 

laukumu mūsu skolai. Aptuvenā 

pārbūves līguma summa bija ap 

1,2 miljoniem eiro. Būvdarbi 

sākās aprīlī. Pārbūvējot sporta 

laukumu, būs iespēja nodrošināt 

Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas 

pamatskolas un bērnudārza 

“Zīlīte” izglītojamiem kvalitatīvas 

sporta nodarbības, papildus 

sniedzot iespēju attīstīt 

ārpusklašu sporta aktivitātes un 

veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

Būvdarbi notiek pēc plāna. Sporta 

laukumā būs vieta, lai brauktu ar 

velosipēdu vai skrituļslidām. Pēc 

pārbūves te vieta būs arī lodes 

grūšanas, modernam tāllēkšanas 

sektoram, multispēļu laukumiem 

ar gumijas segumu, basketbolam, 

volejbolam un tenisam. Sava 

vieta tiks rasta ārtelpas 

trenažieriem un spēļu 

laukumiem. Vienu atsevišķo 

basketbola laukumu ziemā varēs 

izmantot kā slidotavu. Jaunu 

veidolu iegūs bijušais futbola 

laukums. To izbūvēs līdz 

oktobrim, taču zāliena 

ieaudzēšanu atliks uz nākamo 

gadu. Apkārt stadionam ir daudz 

dažādu koku. Tie, kas bija apsieti 

ar lenti – paliks, taču sapūstie ar 

krāsu jācērt nost. Bauskas novada 

dome saņēma atļauju, lai 

likvidētu kokus, jo tie traucē 

būvdarbiem un apdraud 

iedzīvotājus. Plānots pabeigt 

būvdarbus novembrī, tāpēc 

sporta laukuma atklāšana tiks 

svinēta kopā ar Latvijas simtgades 

svētkiem.  

Nikola Smirnova 8.a klasē 
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Desmito klašu karjeru 

izglītojoša ekskursija 

Kā  katru gadu, protams, arī mums bija iespēja doties 

ekskursijā. Taču šoreiz kā jaunajiem vidusskolēniem mūsu 

ekskursija bija saistīta ar karjeru. Tapēc karjeras projekta 

ietvaros apmeklējām uzņēmumus  – Karameļu darbnīcu un 

cauruļu ražotni ‘’Evopipes’’, kā arī  mums piedāvāja 

apmeklēt Jelgavas Dzelzceļa muzeju. 

Izbraucām 8.30 no rīta, un pēc neilga brauciena uz 

Jelgavu jau desmitos mūs sagaidīja Karameļu darbnīcā. 

Dalījāmies grupās, vieni devās uz Karameļu darbnīcu, taču 

otri- uz Dzelzceļa muzeju. 

Karameļu darbnīcā mūs sagaidīja ar jauku pārsteigumu – 

varējām nogaršot viņu gatavotās karameles. Pēc tam divi 

meistari rādīja paraugdemonstrējumu,  gide stāstīja visu, 

kas gatavošanas procesa laikā notiek. Karamelēs tiek 

izmantotas maz sastāvdaļas – cukurs, glikozes sīrups,ūdens, 

citronskābe un dabīgās krāsvielas. Un ar šīm sastāvdaļām 

tiek iegūts ļoti garšīgs un skaists iznākums – karamele. 

Darbnīcas ekskursijas otrajā daļā mums pašiem bija iespēja 

veidot savas karameles, un tad gan katrs izpaudās, veidojot 

visdažādākās karameļu formas. Nogaršojām arī tikko 

gatavotas, siltas karameles,kas,  mūsuprāt, ir daudz 

gardākas nekā tad, kad tās jau ir sacietējušas. Noslēgumā 

iepirkāmies darbnīcas veikaliņā. Tur katrs varēja iegādāties 

karameles, kādas vien sirds kāro – cietas, putotas, 

želejveida, ar banāniem, ķiršiem vai pat ar zaļo tēju. Izvēles 

iespējas bija bezgalīgas. Puišus īpaši piesaistīja karameles 

ar kaņepi, taču tās negaršoja kā visas mums zināmās saldās 

karameles. Mums šķita, ka tās garšo pēc suši lapām,halvas 

vai sezama sēkliņām.  

Karameļu darbnīcas apmeklējums noteikti bija ļoti 

interesants. Uzzinājam, ka, lai kļūtu par karameļu meistaru, 

mums būtu jāmācās 9 mēnešus, jo karameļu veidošana ir 

bīstams process. Mūsuprāt, redzētais noteikti bija apbrīnas 

vērts, un mēs noteikti tur vēlamies doties vēlreiz. 

Kamēr vieni darbojās karameļu darbnīcā, tikmēr otri 

uzzināja vairāk par Jelgavas Dzelzceļa vēsturi. Apskatījām 

senās fotogrāfijas, redzējām vilcienu maršrutus, rokās 

turējām vecās vilcienu biļetes. Redzējām arī  filmas par 

vilcienu sistēmām Latvijā, kā arī sēdējām imitētā vilciena 

vegonā. Un arī šī muzeja apmeklējums noteikti bija 

noderīgs, jo informāciju, kuru uzzinājām, mēs dzirdējām 

pirmo reizi. 

Pēc tam mums bija maziet brīvs laiks, tāpēc aizbraucām 

uz Lielupes palienes pļavām. Tās atrodas pavisam netālu no 

pilsētas burzmas,taču, tur nonākot, šķiet, ka atrodies 

pavisam citā vietā. Mēs uzkāpām jaunuzceltajā skatu tornī, 

no kura paveras skaista panorāma  uz Lielupi,palienes 

pļavām un arī uz tur mītošajiem savvaļas zirgiem. Turpat arī 

piknikojām, vērojot skaisto dabas ainavu.  

Pēdējais šīs dienas karjeras posms bija brauciens uz 

cauruļu ražotni ‘’Evopipes’’. Pirms uzsākām apskati, mums 

pastāstīja vairāk par pašu ražotni un par to, ar ko viņi 

nodarbojas. Šī kompānija ir vienīgā cauruļu ražotne Latvijā, 

kā arī tā ļoti sekmīgi attīstās visās Baltijas valstīs. Lielākoties 

tā savu preci eksportē uz Baltijas valstīm un Skandināviju, 

kā arī  uz citām pasaules valstīm. Arī uzzinājam, ka, lai 

strādātu šādā ražotnē, mums noteikti ir jābeidz vidusskola 

un varbūt pat svarīga ir arī tehniskā izglītība. Jāzina 

inženierija, matemātika un fizika, jo tas viss, strādājot 

ražotnē, ir nepieciešams. Tad devāmies apskatīt pašu 

ražotni un redzēt, kā notiek process, kā tiek ražotas 

caurules un kā darbojas paši strādnieki. Process šķita 

interesants, un varbūt arī kāds no mums savu nākotni 

vēlēsies saistīt ar cauruļu ražotni.  

Ekskursijas noslēgumā vienmēr ir vajadzīga kāda izklaide, 

un šoreiz mēs izvēlējāmies doties spēlēt boulingu. Pēc 

garas dienas, uzņemot zināšanas, vienmēr ir svarīgi mazliet 

atpūsties.Citi spēlēja mierīgi un uz punktu skaitu neskatījās, 

taču dažiem parādījās īsts sacensību gars. Kopumā diena 

bija pavadīta ļoti interesanti, un noteikti katrs uzzināja 

daudz ko jaunu. 

Una Filipoviča 10.a klasē 
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10.klašu iesvētības - 2018 

  19.oktobra rīts visiem iesākās kā parasti - skolotāji un 

skolēni gāja uz skolu. Bet, pavisam nežēlojot, 12.klases 

jaunieši lika desmito klašu skolēniem rītu iesākt ar kārtīgu 

sportu un bagātām brokastīm, lai mēs būtu enerģijas pilni 

atlikušajai dienai un pārbaudījumiem.  

 Iesvētības ir ikgadēja tradīcija visās vidusskolās, kur 

skolēniem liek apģērbties atbilstoši izvēlētajai tēmai un 

pildīt norādītos uzdevumus, izaicinājumus. Lai arī cik 

nepatīkami un apkaunojoši citiem liktos šie izaicinājumi, 

mūsuprāt, tie ir ļoti jautri, jo skolas diena un ikdienas rutīna 

nedaudz izmainās. Ir dzirdēti dažnedažādi nostāsti, kad 

vidusskolēnus apraksta ar melnu marķieri, kura dēļ cītīgi 

jāmazgājas nākamās 3 dienas, kad viņus apmētā ar olām vai 

arī liek ēst jēlas olas. Šogad divpadsmitie mūs nedaudz 

pažēloja un lika ēst auzu pārslu putru ar kanēli un olīvas. 

Daži laimīgie spēja iekosties pat sīpolā. 

    Šogad puiši iejutās vecmāmiņu, bet meitenes - vectēvu 

lomās. Katrs mēs izskatījāmies dažādi, katram bija izdomāts 

savs vārds un stāsts, katrs bija ar savu odziņu. Meitenes visu 

dienu staigāja ūsainas un bārdainas, bet puiši - glītos 

brunčos un lakatiņos. Mūs visus vienoja prieks un jautrība, 

komandas sajūta bija sasniegusi augstāko līmeni, un ar 

savstarpējo komunikāciju problēmu nebija. 

    Mūsu rīts sākās pulksten 8.00 pie parka dīķa, kur 

divpadsmitie izkustināja omīšu un opīšu vecos kaulus un 

locītavas. Pēc tam viņi mums lika skriet apkārt dīķim, 5 reizes 

skrienot, lecot, ejot zosu gājienā un kliedzot ‘’12.a vismīļākā, 

12.b vislabākā’’. Pēc šī rīta krosa mūs visus pabaroja ar auzu 

pārslu putru, kas, starp citu, bija diezgan garšīga. Kad kārtīgi 

izkustējāmies, divpadsmitie mums paziņoja mūsu dienas 

uzdevumus, -savākt no visiem kabinetiem zem galda 

pielipinātās košļājamās gumijas un izskaitīt, cik kopā mūsu 

skolā ir logu. Uzdevumi saņemti, dodamies mācīties.  

    Nākamā tikšanās reize - starpbrīdī pēc 3.stundas pie 

skolas ieejas. Divpadsmitie mums lika stāvēt uz ceļgaliem un 

skaitīt baušļus, kur mēs apsolījām godāt skolu, cienīt 

skolotājus, skolas personālu un direktori, un divpadsmito 

klašu skolēnus. Nākamā tikšanās reize - pusdienu 

starpbrīdis.Mēs atkal pulcējāmies pie skolas ieejas. Mūs 

sadalīja divās komandās. Divpadsmitie aizdomīgi staigāja 

mums apkārt ar lielo pārtikas plēves rulli, līdz viņi sāka mūs 

visus aptīt vienā veselā. Mēs, abas komandas, sacentāmies 

savā starpā nelielā stafetē. Tas bija grūtāk nekā izskatās, jo 

abas komandas krita un gāzās viena otrai virsū. Kad viena 

komanda nonāca līdz finišam, otra komanda palika 

zaudētājos, un viņu sods, kā nu kuram, bija olīvas - daži bija 

priecīgi un labprāt tās ēda, bet dažiem tās galīgi negaršoja. 

 

 

    Mūsu pēdējais pārbaudījums bija pēc 6.stundas parkā, 

kad mums atkal lika tupēt ar ceļgaliem uz zirņiem, kas bija 

diezgan sāpīgi, un mēs esam priecīgi, ka šādu soda metodi 

skolās mūsdienās vairs neizmanto. Atkal lika skaitīt baušļus. 

Tie bija sava veida solījumi, kurus jātur godā līdz pat 

vidusskolas beigām. Tas bija līgums, par kuru mēs katrs 

parakstījāmies ar savu pirksta nospiedumu. Iesvētību gala 

kulminācija - milti matos.  

   Mūsuprāt, divpadsmitie šogad mūs nedaudz pažēloja, bet 

tāpat mums bija ļoti jautri, un šo dienu mēs atcerēsimies vēl 

ilgi. Sakām lielu paldies divpadsmito klašu skolēniem par 

iesvētību plānošanu un laika ieguldīšanu un skolotājiem par 

pacietību, izturību un sapratni. Paldies! 

Monika Šovgeņuka, 10.a klase 
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Izvēlēties un nebaidīties 
    Mēs, 2.vidusskolas audzēkņi, kopā ar skolotāju Melāniju 

Antonoviču, pedagoģi, karjeras konsultanti, karjeras 

nedēļas ietvaros piedalījāmies Zemgales novada 

reģionālajā diskusijā “Vadi savu karjeru PATS?”, kas 

norisinājās 2018.gada 9.oktobrī. 

    Diskusijā piedalījās trīs  dažādu profesiju pārstāvji. Viens 

no viņiem bija Ğirts Liuziniks, Latvijas Nacionālā teātra 

aktieris. Ğirta stāsts bija rotaļīgi interesants, viņa pieredze 

tāda, ka mums nevajag pārāk daudz domāt, bet vienkārši 

riskēt.  Ģ.Liuziniks nedomājot sācis mācīties par aktieri. 

Toties Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātes vadošā pētnieka Māra Krievāna darbs nemaz nav 

izklaidējošs, bet tas ir interesants un aizraujošs atklāt ko 

jaunu. Pats pasākuma vadītājs Dinārs Zāģers, kas ir aktīvists 

un fitnesa treneris,  parādīja un atgādināja izvēlēties tādu 

karjeru, kura patīk, nevis kur labāk maksā. Pats pasākums 

ļoti iedvesmoja un atklāja karjeru dažādību un to izaugsmi 

pasaulē. Man pašai tas noderēja un parādīja, ka man ir 

izvēle veidot savu nākotni uz patīkamiem un stabiliem 

panākumiem. Vēl no pasākuma tiešām varēja iegūt daudz 

drosmes un labus ieteikumus karjeras veidošanā. 

Diāna Ratiņika 12.b klasē 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklāma 

Jūs vēl domājat, kur doties ekskursijā? 

Mēs, 11.a,b klases skolēni, jums piedāvājam: 

• labi pavadīt laiku, 

• izbaudīt aeroterapijas burvību, 

• vērot burvīgus dabas skatus, 

• pacelties virs priežu galotnēm, 

• uzzināt, kā pareizi lietot elektroenerģiju, 

• izbaudīt mūžības eliksīra malku no sēravotiem, 

• iemūžināt sevi uz dižvalrieksta, 

• pabūt vietā, kur satiekas visi Latvijas ornitologi, 

• ieraudzīt apokalipses ainavas no šausmu filmas 

Raganu purvā, 

• pārbaudīt sevi, izejot 3 km garu taku un uzkāpjot 

Ķemeru skatu tornī, 

• sadarboties ar brīnišķīgu gidu Daumani, 

• pavadīt labu laiku ar klasesbiedriem.  

Dodieties uz Jūrmalu! 

 

 

 

Afiša 
 

 

 

Redaktors: Kristians kuzmins         Korektores: Ruta dābola,  Lāsma Krastiņa 
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