
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicieni baltajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!  
    Lai Ziemassvētkos un Jaunajā, 2019.gadā, katrā mājā 

valda saticība un prieks! Gaišumu, mīlestību, stipru 

veselību un radošu veiksmi!  

Natālija Matulēviča 

    Ar labiem vārdiem,/ Ar labām domām,/ Ar uzticību 

Ziemassvētki nāk,/ Un tikai mīlot daudzko mainīt spēsim,/ 

Un kaut ko mūžīgu sev paturēsim. Lai Ziemassvētkos 

atnākusī gaisma un labestība pavada Jūs visu 2019.gadu, lai 

palīdz veikt lielus un mazus darbus! 

Kristīne Hutornaja 

    Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai sirds 

siltums sasilda ikvienu, lai Jaungada brīnums vispirms 

notiek mūsos... Galvenais atslēgas vārds ir sadarbība, tāpēc 

visiem novēlu panākumus un radošu domu lidojumu 

2019.gadā!  

Irina Kirkila 

    Decembris- laiks, kad gaidām sniegu, kas sasnieg biezām, 

pūkainām pārslām. Ziemai tā ir silta sega. Dabā valda balts 

klusums. Vai dzirdi to? Apsnigušie koki saulē mirdz, tie 

atpūšas. Decembris- pārdomu laiks, kad izvērtējam 

padarīto un vēl darāmo, kad izvērējam svarīgas un 

mazsvarīgas lietas un vērtības. Lai Jums ir gaiši svētki, jo 

Ziemassvētki ir ziemas saulgrieži, kad visdziļāko tumsu 

uzvar gaisma- ne tikai dabā, bet arī cilvēku sirdīs.  

Daila Simsone 

    Ikviens ir pelnījis jauku vārdu, smaidu un siltumu šajā 

nozīmīgajā un prieka pilnajā svētku dienā. Svētki-tie ir 

brīnišķīgi, kas mūsmājās ienes vairāk mīlestības, prieku un 

neizmērojamu pateicību ikvienam, kas bijis ar mums. Tādēļ 

šajā dienā mums vajag pateikties saviem mīļajiem par visu, 

ko viņi darījuši tavā labā, sniegt vairāk smaida, jo smaids 

rada smaidu, prieks rada prieku. Lai ikvienam mājās šajās 

dienās smaržo pēc piparkūkām, mandarīniem, lai garšo pēc 

mammas pagatavotā ēdiena un mīlestību jūt ik uz soļa. 

Priecīgus Ziemassvētkus, mīļais skolas kolektīv! 

Samanta Bosakova 

 

     Vēl tikai vienu mēs jums vēlēt gribam,/Kad klusā nakts 

pār zemi snieg,/Lai šonakt pati Mīlestība/ 

Uz jūsu galvas roku liek. Lai gaiši Ziemassvētki! Mieru, 

mīlestību savās dvēselēs smelt! Laimīgu 2019.gadu! 

8.a klase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam ,,Gada skolotājs 2018” nominantus: 
• Larisu Čehoviču 

• Diānu Siliņu 

• Kristīni Hutornaju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viņa ir vislabākā! 
    Mēs, 12.a klase, lepojamies ar meitenēm - Mariku 

Čehoviču un Ēriku Sudarkinu. Viņas pierādīja, ka vislabāk 

prot angļu valodu, jo novada svešvalodu olimpiādē ieguva 

1. un 2.vietu. Marika pārstāv  Bauskas novadu valsts 

mērogā, par to mūsu skolai liels gods. Arī pašai Marikai ir 

liels gods pārstāvēt skolu valsts mērogā un būt vienai no 

labākajām angļu valodas pratējām vidusskolas posmā. 

Marika pirmo posmu pabeidza bez jebkāda uztraukuma, 

tāpēc novēlam koncentrāciju un veiksmi nākamajā posmā! 

Austris Stankēvics 

 



Mēs - ziedojām 
Tuvojoties Labo darbu nedēļai, mēs, 4.c klases 

skolēni, vēlējāmies palīdzēt tiem, kuri paši par sevi nevar 
parūpēties. Nolēmām vākt ziedojumus dzīvnieku 
patversmei “Mežavairogi”. Mūsu ģimenēs no šīs patversmes 
dzīvo 7 vislabākie kaķi un suņi. 

Ideju atbalstīja visas sākumskolas klases. Laikā no 
15. līdz 31. oktobrim tika savākts liels daudzums visāda veida 
ziedojumu- suņu un kaķu barība, sedziņas, suņu pavadas, 
barības trauki un cita veida noderīgas lietas. 

Kad pēdējā dienā visi ziedojumi tika sanesti 4.c 
klases telpā, visi bijām patīkami pārsteigti par ziedojumu 
lielo apjomu.  

Skolotāja Kristīne Hutornaja jau vairākus gadus 
kopā ar saviem audzēkņiem dodas uz DZP “Mežavairogi”. Arī 
šogad, 5. novembrī, skolēni kopā ar audzinātāju devās 
ciemos pie četrkājainajiem draugiem un nogādāja mūsu 
ziedojumus patversmē. 

Paldies visiem, visiem, kuri atsaucīgi piedalījās! 
Patversmes vadītāja Danuta Priede katrai sākumskolas 
klasei atsūtīja pateicību. 

Ieskatam dažu 4.c klases skolēnu domas: 
Es labprāt vācu ziedojumus patversmei. Man ir ļoti 

laba sajūta, ka dzīvnieciņiem ir ko ēst un kur gulēt. (Emīlija 
Estere Demidova) 

Es biju laimīga, palīdzot dzīvniekiem un nesot segas, 
barību. Ceru, ka dzīvnieki ir laimīgi. (Patrīcija Arāja) 

Es labprāt ziedoju dzīvniekiem barību, lai viņiem 
būtu vieglāka dzīve. Es ļoti gribētu paņemt no 
“Mežavairogiem” suni vai kaķi. Es vēlētos palīdzēt visiem 
dzīvniekiem.( Marija Elēna Kabanova) 

Es labprāt piedalos labdarībā. Es nesu barību 
kaķiem. (Sandra Ginta Grīnvalde) 

Es arī labprāt piedalos labdarībā, jo man patīk 
ziedot. (Linda Lakstīgala) 

Es biju priecīga un laimīga, ka nopirku ēdienu, lai 
viņiem ir ko ēst. Man patīk dzīvnieki. (Ieva Jakutāviča) 

Es labprāt ziedoju ar domu, lai viņi būtu laimīgi. Mēs 
no “Mežavairogiem” paņēmām haskija šķirnes sunīti Džīnu. 
Es labprāt vēl ziedotu, lai viņi būtu paēduši. (Kristiāna Turķe) 

Es ziedoju kaķu un suņu barību, palīdzu 
dzīvniekiem. (Ketrīne Revko) 

Man bija ļoti laba sajūta, jo zināju, ka visi suņi un 
kaķi būs paēduši un viņiem būs ērti. Es labprāt vācu 
ziedojumus patversmei. (Amanda Bileja) 

4.c klases audzinātāja Dz. Pavāre 

 

 

 
Veiksmīgais lasīšanas maratons 

    Gatavojoties Latvijas 

Republikas 

100.gadadienai, 2.c klase 

piedalījās bērnu 

bibliotēkas izsludinātajā 

konkursā  lasīšanas 

maratonā ,,100 grāmatas 

Latvijai”. Mūsu klase aktīvi 

iesaistījās šajā konkursā 

jau no septembra. 

Konkurss noslēdzās 

22.novembrī. Esam 

gandarīti par paveikto, jo 

izlasījām 118 latviešu autoru grāmatas, kuras skolēni prata 

arī atstāstīt saviem klasesbiedriem. 

    Pie mums ciemos bija atnākusi Bauskas Bērnu bibliotēkas 

darbiniece Guna Blūmane. Viņa atnesa mums diplomu, 

uzteica mūsu veikumu, jo no visām skolām, kuras piedalījās 

šajā konkursā, 2.c klase izlasīja visvairāk grāmatu. Bērniem 

bija sarūpēti saldumi un diplomi. Visvairāk grāmatu izlasīja 

2.c klases skolniece Nikola Nātra. 

    Esam iesaistījušies arī ,,Bērnu žūrijā”- lasi un vērtē. No 2.c 

klases jau 16 skolēni izlasīja un novērtēja 6 grāmatas. 

22.novembrī apmeklējām pasākumu ,,Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa”, kur iepazināmies ar Zviedrijas literātu 

devumu bērniem. 

    Esam gandarīti par paveikto un lepojamies, ka dzīvojam 

tik skaistā valstī Latvijā un mācāmies tik burvīgā skolā kā 

Bauskas 2.vidusskola. 

Klases audzinātāja Līga Jonase 

  

3.a 

1.c 

2.b 



Sporto visa ģimene 
        Sestdien, 24.novembra rītā, kad ārā zemi klāja balts 

sniegs, skolā valdīja savāds satraukums. Pirmās klases 

skolēni bija sanākuši, lai kopā ar savām ģimenēm un klases 

audzinātāju sportotu. 

    Sporta zālē pasākuma dalībniekus sagaidīja sporta 

skolotāji J.Vederņikova un E.Simanovičs kopā ar 12.klases 

skolēniem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja direktores 

vietniece izglītības jomā Inga Golovčanska. 

     Visi svētku dalībnieki pasākuma atklāšanā tika uzaicināti 

uz rīta vingrošanu ” Lai tev laime, lai tev prieks, un lai 

stundās nenāk miegs!”, ko vadīja 12.klases meitenes. 

    Ģimenes sadalījās komandās un piedalījās jautrās 

stafetēs. Zālē valdīja jautrība un smiekli. Vislielāko 

izaicinājumu vecākiem sagādāja torņa celšana, katra 

komanda centās uzcelt pēc iespējas augstāku torni. Celšanā 

tika izmantotas dažādas stratēģijas, bet secinājums bija 

viens: „No malas viss izskatās vienkāršāk, nekā tas ir 

darbībā”. Par to arī pārliecinājās 12.klašu skolēni, kuri 

centās pārvarēt vecāku torņus augstumā. 

    Mazajiem sportotājiem ļoti patika klinšu kāpšana pa 

klinšu sienu un stafete ar balonu, jo balons lidoja visur- ne 

tikai, kur vajag. 

    Apbalvošanā katra klase tika pie savas nominācijas: 

• 1.a klase- visprecīzākie sportotāji.  

• 1.b klase- vissaliedētākie sportotāji. 

• 1.c klase – visātrākie sportotāji. 

     Pēc aktīvās sportošanas visi tika aicināti pie tējas galda 

pārrunāt veiksmes un ķibeles stafetēs. 

Sagatavoja Inga Golovčanska 

 

Labākie lasītāji 
    Iepriekšējos mācību gados tagadējā 5.c klase bija 

izveidojusi ciešas, draudzīgas un darbīgas attiecības ar 

Bauskas Bērnu bibliotēku. Vairākus gadus skolēni piedalījās 

kā eksperti ,,Bērnu žūrijā”, bet pērn –lasīšanas maratonā 

,,100 grāmatas Latvijai”. 

   

  Līdz Latvijas jubilejai bija jāizlasa 100 latviešu autoru 

darbu. Mūsu mērķis- visai klasei kopā izlasīt 100 grāmatas. 

Vairāki skolēni-Justīne Budrēvičus, Kintija Eiklone, Evelīna 

Logvina, Evelīna Roneta Tarasēviča- ar šo uzdevumu tika 

galā. 

    Kaut arī pilnīgi nesasniedzām mērķi, skolēni iepazinās ar 

daudzu autoru darbiem un bija priecīgi pārsteigti par to, cik 

daudz interesantas lasāmvielas radījuši latviešu rakstnieki. 

Paldies maratonam! 

Aija Jurgelāne 

 

Gudrs vēl gudrāks 
       Pirms neilga laiciņa es piedalījos TV raidījumā ,,Gudrs vēl 

gudrāks”. Aizbraucot un televīziju, biju ļoti satraukusies. Bija 

bailes par to, kā viss risināsies, vai man viss izdosies. 

Nonākot pie grima telpām, biju šokā par to, ka 2 meitenēm 

bija tādas pašas krāsas krekls kā man, bet pēc tam es 

nomierinājos un koncentrējos spēlei. Visu laiku biju ļoti 

satraukusies, bet, kad piegāju pie spēles galdiņa, 

satraukums rimās. Ik pēc katras kārtas, kad gaidīju rezultātu, 

bija tāda sajūta, it kā zeme pazūd zem kājām. Kopumā man 

ļoti patika, emocijas  bija fantastiskas, atbalstītāji bija paši 

labākie. Nākošgad noteikti pieteikšos atkal.  

Kristiāna Jasureviča, 8.b 

      Mani sauc Anna Marija Smetaņina, es mācos Bauskas 

2.vidusskolas 8.b.klasē. Es piedalījos spēlē ,,Gudrs vēl 

gudrāks", kur katrs pārbauda savas zināšanas, vai māk tās 

pielietot.  Mana klase  ļoti labi mani atbalstīja, ka es pat uz 

brīdi pazaudēju lielo uztraukumu. Man bija ļoti liels prieks, 

kad klase tajos brīžos, kad es nepareizi atbildēju, mani 

tāpat atbalstīja, un tas uzreiz man cēla garastāvokli. 

Uzmundrinu katru, kurš vēlas piedalīties spēlē ,,Gudrs vēl 

gudrāks", ejiet un pārbaudiet savas zināšanas! Vēlu 

veiksmi! 

  



Ķīmijas stundas burvība 
    30.novembrī skolotāja Anita Zibola vadīja atklāto stundu 

ķīmijā ,,Skolotāji- burvju lomās”, parādot, kā caurvijas 

domāšana, radošums mācību procesā.Stundā piedalījās  

12.a,10.a, 8.a, 8.b klases skolēni gan 3.un 4.klašu bērni. 

Mārīte Aleksandrova. - Mēs, 4.a klase, esam sajūsmā par 

skolotājas Anitas Zibolas vadīto pasākumu. Gan redzējām, 

gan piedalījāmies izzinošos eksperimentos, kuru rezultāti 

bija tiešām neticami. Interesanti bija arī tas, ka 

eksperimentus vadīja mūsu skolas skolēni. 

Jeļena Mozgovaja.- Pasākums bija aizraujošs. Pirms tam 

dabaszinību stundās runājām par slāpekli. Pasākumā tika 

piedāvāta iespēja padziļināti iegūt informāciju par slāpekli. 

Mums patika piedalīties eksperimentos, auksts ēdiens bija 

diezgan gards, redzējām, kā sasalst puķes. Tas atgādināja 

Andersena pasaku ,,Sniega karaliene”.Patika arī burvīgi 

mākoņi. Pasākums mūs iepriecināja. 

Dzintra Pavāre un 4.c klase - Man ļoti patika atklātā 

stunda, jo viss bija pārdomāts. Es arī gribētu kļūt par burvi. 

Vai jums, burvji, nebija bail? Visinteresantākie bija 

eksperimenti ar baloniem, sasalušo šokolādi un ,,dūmiem”. 

Paldies skolotājai un viņas burvjiem! 

Jurģis Stīpnieks, 4.b klases skolēns. - Visvairāk man patika 

tas, ka bērni paši varēja piedalīties eksperimentu veikšanā. 

Tas bija ļoti interesants pasākums. 

Marta Purviņa, 4.b klases skolniece. - Uzzināju daudz 

interesanta par ķīmiju. Bija ļoti interesanti vērot, kā sasalst 

augi. Ļoti garšoja saldētā pārtika. Biju pārsteigta par 

sasaldētiem baloniem. Mākoņi bija interesanti, tas man 

visvairāk patika. Novēlu veiksmi turpmāk! 

 

Piektdien, 30.aprīlī 3.un 4. klašu skolēniem bija neparasta 

diena. Kīmijas skolotāja Anita Zibola ar saviem palīgiem, 

mūsu skolas skolēniem, jauniem ķīmiķiem  Mariku, Ēriku, 

Krišjāni, Ņikitu un Jēkabu uzaicināja skolēnus uz neparastu 

ķīmijas stundu. Mācību stundā veica eksperimentus ar 

slāpekli. Interesanti bija tas, ka katrs skolēns varēja 

piedalīties eksperimentos. Ne tikai klausīties, bet arī būt 

pilnvērtīgs dalībnieks. Skolēniem eksperimenti ļoti patika, 

un viņi ar nepacietību gaida nākamo uzaicinājumu . 

 Sirsnīgs paldies skolotājai Anitai un viņas palīgiem! 

3.b kl.audzinātāja Ina Nikolajeva 

Bauskas novada sacensībās basketbolā 

Oranžā bumba izcīnīta 2. vieta! 

 

Baltie svētki 
    Dzejnieka Ojāra Vācieša 85.gadu jubileja nosvinēta plašā 

pulkā-savējie 9.a,b,10.a,11.ab klase un Bauskas Valsts 

ģimnāzijas devītās līdz divpadsmitajai klasei. Pasākuma 

tēma ,,Ojārs Vācietis dziesmās,dejās, mūzikā” mums likās 

interesanta, jo pat viens no dzejoļu krājumiem saucas 

,,Gamma”, cits ,,Si minors”.Tālab skolēniem bija jāveido 

mājas darbs- priekšnesums, atbilstošs moto ,,Dziesmas 

vērts- viss, kas ir dziesmas vērts”. Skolas koris dziedāja 

dziesmas gan mazajiem, gan lielajiem skolotājas Diānas 

Siliņas vadībā. 10.a klase veidoja prezentāciju, turpinājumā 

mājas darbi - priekšnesumi muzicējot, dziedot, dejojot un 

interesantais darbs grupās. 

    Paldies visiem klātesošajiem, latviešu valodas 

skolotājiem, klašu audzinātājiem par skandētajām, 

dziedātajām, dejotajām dzejām. Ojāra Vācieša spēks ir 

muzikalitātē, mīlestībā pret tautu, savu valsti. 

Ruta Dābola 

Brīnišķīgais simtgades koncerts  
    Iniciatīva ,,Latvijas skolas soma” bija lielākā valsts 

simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un 

jauniešiem. Tās ietvaros arī Bauskas 2.vidusskolas 50 

jaunieši devās uz koncertu ,,Latvijas gadsimts” Arēnā  Rīga. 

Koncertā skanēja dziesmas – viss par Latvijas vēsturi, sākot 

no Pirmajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, strēlnieku 

bataljonu izveidošanu līdz mūsdienām. Koncertā piedalījās 

daudzi populāri latviešu aktieri un mūziķi. Katrā 

priekšnesumā bija atdarināts kāds vēstures notikums, 

piemēram, sākumā pirms valsts himnas atveidoja, kā 

proklamēja valsti 1918.gada 18.novembrī. 

Kristaps Zentelis 10.b klasē 
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