
Mūsu skolas sporta laureāti 2018 

    Jauniešus, kas pārstāv dažādus sporta veidus- basketbolu, 

futbolu, dambreti, brīvo cīņu, vieglatlētiku u.c.-gada nogalē  

sumināja sarīkojumā ,,Sporta laureāts 2018”. Goda vietā - 

Amanda Savicka, Dāvis Rimševics, Kristiāns Aleksejevs, 

Krišjānis Ķikurs, Jēkabs Ķikurs. 

Amanda, kā tu sasniedzi pašreizējos panākumus vieglatlētikā? 

   Viss slēpjas  režīmā, ticībā, disciplīnā, attieksmē un laikā, ko 

pavadu stadionā! Sasniedzu panākumus, pateicoties trenera 

ieguldītajam darbam un pacietībai, neaizmirstot par 

gribasspēku un smagiem treniņiem katru dienu! Ir jāpatīk tam, 

ko dari, tad arī būs ieguldījums un vēlētais rezultāts!  

Dāvi, kāpēc Tu izvēlējies tieši brīvās cīņas sporta veidu? 

   Viss jau sākās no tā, ka 3. klasē mūsu stundas laikā atnāca 

brīvās cīņas treneris Andrejs Vasiļjevs un aicināja visus zēnus 

uzsākt treniņus. Ilgi nedomājot, es izlēmu, ka gribu pamēģināt. 

Bet pēc tam jau iepatikās un, kā saka, "aizgāja". Un, protams, 

rezultāti nelika sevi ilgi gaidīt.  

Kristiān,kā tu sasniedzi tādus panākumus, ka kļuvi viens no 

Bauskas Sporta skolas laureātiem? 

   Tas ir aprakstāms ar vienu vārdu - mērķtiecība. Bez šīs 

rakstura īpašības es nespētu sasniegt tādus panākumus, kādi 

man jau ir, kā arī motivēt sevi.Trenējos 5 reizes nedēļā, turklāt 

katru otrdienu un ceturtdienu ar citiem cīkstoņiem skrienu rīta 

krosu pirms skolas. Šādi trenējos jau ilgi un daru to, pirmkārt, 

priekš sevis,otrkārt,  lai varētu tiekties uz augstākiem 

rezultātiem ne tikai Latvijas līmenī, bet arī Eiropas un Pasaules 

mērogā. 

Jēkab, kas tevi motivēja tiekties uz tādiem rezultātiem? 

   Mani noteikti motivēja komandas biedri, atbalstīja un deva 

padomus izšķirošajās cīņās. Apziņa, ka tevi atbalsta visa tava 

komanda, lika man nepadoties sarežģītajās situācijās. Tieši 

šādas situācijas veido raksturu, kas dzen tevi uz priekšu.  

Krišjāni, kā tava ģimene reaģēja uz šādu lēmumu? 

  Mana ģimene atbalstīja manu lēmumu sākt trenēties brīvajā 

cīņā un mudināja trenēties cītīgi, lai sasniegtu pēc iespējas 

augstākus rezultātus. Kad viens no maniem brāļiem paaugās, es 

piedāvāju arī viņam pamēģināt. No sākuma viņš īsti negribēja, 

bet, kad aizgāja uz pirmo treniņu, viņam tur ļoti iepatikās. Arī 

viņš tagad gūst labus rezultātus Latvijas mērogā.  

Elānija Anna Berlinska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaunā politiķa sleja 

Mūsu skolā notika  Krišjāņa Kariņa rīkotais konkurss ‘’ Eiropas 

Parlamenta eksperts’’. 

Diemžēl K. Kariņš nebija spējīgs ierasties, jo tajā laikā vēl 

veidoja valdību. Viņa vietā ieradās A. Loskutovs, bijušais 

Saeimas deputāts, KNAB priekšnieks. Viņš brīvi atbildēja uz 

jebkādiem cilvēkiem esošajiem jautājumiem. Tomēr galvenais 

mērķis šim kungam pašreiz ir iekļūt Kariņa vietā, Eiropas 

Parlamentā. A. Loskutovs padziļināti pastāstīja par Saeimā 

notiekošo, Eiropas Parlamentā un valstī.  

    Citējot Loskutovu, ‘’ Latvijā nekad nav dzīvojuši tik labi, cik 

dzīvo tagad’’. Tomēr Latvijā nabadzības riskam ir pakļauti 24% 

iedzīvotāju, un es neuzskatu, ka ar šādu statistiku mēs varam 

lepoties. Diskusijas beigās tika izlozētas  divas biļetes uz Briseli, 

tomēr ar iedzīvotāju pamudināšanu no A. Loskutova puses tika 

izlozētas vēl divas. Labsirdība vai politisks triks, to izlemjat paši.  

Austris Stankevics 
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     Tautas bumba 
Bauskas novada sacensībās tautas bumbā 5.klašu zēnu un 

meiteņu komanda ieguva 1.vietu. 5.februārī Dobelē 

viņi cīnīsies Zemgales reģiona sacensībās tautas bumbā.  

Apsveicam 5.klašu komandu ! 

Meiteņu komanda:                    Zēnu komanda:               

Nikola Maižus 5.a                       Ervīns Eisaks 5.c 

Kitija Barkovska 5.b                    Ņikita Kozlovs 5.a 

Beāte Fjodorova 5.b                   Kevins Sasonkins 5.a            

Agnese Priede 5.b                       Aleksis Gruzda 5.b 

Liene Čeika 5.a                             Ralfs Kirtovskis 5.b 

Viktorija Sigita Šmite 5.a            Jānis Minkēvičs 5.b 

Keitija Kuzma 5.b                         Markuss Ābeltiņš 4.a 

Justīne Budrēvičus 5.c                 Eldars Mališevs 5.c 

Dārta Purva 5.b                            Edgars Tihonovs 5.c 

                                                        Arons Kozlovskis 5.c 

 

 

 

 

Dambrete 
25.01.2019. mūsu skolas dambretistu komanda U- 16 vecuma 
grupā no 7 komandām Bauskas novada sporta spēļu turnīrā 
izcīnīja 1. vietu!  

Komandas sastāvs: 
Arkādijs Pašišņaks 7.b; Henrijs Pauls 7.b; Angelina Ļisicka 9.a; 
Nelda Strautzele 8.b 

Lakstīgala 2019 
30.janvāris Bauskas 2.vidusskolā bija pulcējis vienuviet 

daudz skanīgu balsu – šeit notika latviešu tautas dziesmu 

dziedāšanas konkursa Lakstīgala 2019 Zemgales reģiona kārta. 

Šāds konkurss Latvijā notiek ja vairāk kā 20 gadu un ir īpašs ar to, 

ka tas prasa pamatīgu gatavošanos – 1.-4.klašu komandām ir 

jāpārzina 25 tautas dziesmas no galvas, bet 5.-9.klašu 

komandām - 51 tautas dziesma. Turklāt, dažām no tām ir vairāk 

kā 10 pantu. Šādu konkursu savulaik iedibinājis slavenais trimdas 

latviešu kordiriģents Roberts Zuika, uzskatīdams to par savu 

ieguldījumu latviešu gara mantu nodošanā nākamajām 

paaudzēm un saredzēdams, cik liela, vienojoša nozīme ir bijusi 

tautas dziesmai trimdas latviešu sabiedrībā.  

 

 

Šogad Zemgales reģiona konkursam savas skolnieku 

komandas bija sagatavojuši Bauskas novada pedagogi Daina 

Ārmane (Bauskas Sākumskola) un Diāna Siliņa (Bauskas 

2.vidusskola), kā arī vēl piedalījās komandas no Jelgavas un 

Ozolnieku novadiem. Jāatzīmē, ka Daina Ārmane jau daudzus 

gadus ir veiksmīgi nesusi Bauskas novada vārdu šajā konkursā, 

savukārt, Bauskas 2.vidusskolas komanda šeit startēja pirmo 

reizi un savā 1.-4.klašu vecuma grupā ieguva lielāko punktu 

skaitu. Mūsu komandā bija 4.a klases lakstīgalas Laura 

Krasņikova, Nikola Šakele, Alīna Ļisicka un Katrīna Matuzone. 

Meitenes ir lieli malači, jo pēdējās dienās pirms konkursa daudz 

laika veltīja patstāvīgi gatavojoties.  

Visas komandas tika apbalvotas ar 1.pakāpes 

diplomiem, jo bērni bija sagatavoti un spēja lieliski parādīt savas 

plašās zināšanas.. Žūrijā bija Valsts izglītības satura centra (VISC) 

neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, VISC 

kormūzikas speciāliste Rita Platpere un VISC folkloras speciāliste 

Māra Mellēna. Viņas atzina, ka konkurss bijis labi organizēts, 

valdījusi brīnišķīga sinerģija, un teica pateicības vārdus Bauskas 

2.vidusskolai par sirsnīgo uzņemšanu 

Konkursu organizēt bija uzticēts man, Diānai Siliņai kā 

Bauskas novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības 

vadītājai, tādēļ izsaku lielu pateicību par atbalstu konkursa 

tapšanā Bauskas 2.vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai, 

skolas kolektīvam, īpaši tehniskajam un ēdnīcas personālam, 

Bauskas novada izglītības pārvaldei, mūsu novada visīstākajai 

latvju saimniecei Dairai Jātniecei, flautistei Beatrisei Ružai, 

Denijam Vilhelmam Krauklim, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvam 

ar vadītāju Lidiju Dāvidi, ansamblim Nakts & Jānis M & Ervīns 

Ruža, folkloras kopai Tarkšķi no Iecavas (vadītāja Kristīne Karele), 

folkloras kopas Urdziņa vadītājai Dailai Simsonei par tērpiem un 

vaska sveču meistarei Dinai Gailei. 

Šis konkurss nav vienīgais šāda mēroga pasākums 

šopavasar Bauskā –8.martā Bauskas kultūras centrā notiks 

vokālo ansambļu konkursa Balsis 2019 Zemgales reģiona kārta, 

kas pulcēs vienu vislabāko ansambli no katra novada. Lai labi 

skan! 

Diāna Siliņa 
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10.a klases ekskursija 
   Piektdien, 18. janvārī, mēs, 10.a klases skolēni, devāmies 

ekskursijā uz Baldoni, kur apmeklējām Baldones observatoriju 

un slēpošanas trasi “Riekstukalns”. Kopā ar mums devās mūsu 

klases audzinātāja Natālija Matulēviča un skolotāja Tatjana 

Kazačenoka. 

   Ienākot observatorijā, mūs sagaidīja ļoti laipna un jauka 

sieviete, kura interesanti mums pastāstīja par observatorijas 

darbību, par lielāko teleskopu Baltijā un divpadsmito lielāko 

pasaulē. Observatorija mums deva aizraujošu iespēju paceļot 

kosmosa tālēs, kā arī palūkoties tuvāk uz Saules sistēmas 

planētām ar planetārija palīdzību. Ienākot telpā, uz katra krēsla 

bija novietoti silti pledi katram, jo planetārija telpās bija 

apmēram tikpat zema temperatūra, cik ārpusē. Gide ar jaunāko 

tehnoloģiju palīdzību mums parādīja dažādas zvaigznes un 

planētas tuvumā reālajā laikā. Mūsuprāt, interesanti bija meklēt 

zvaigznājus pašiem. Ekskursija observatorijā ilga 1 stundu. Esam 

ļoti pateicīgi gidei par interesanto stāstījumu un iegūto 

informāciju. Noteikti iesakām apmeklēt to arī pārējiem! 

   Mūsu nākamā aktivitāte bija slēpošana. Ieradāmies slēpošanas 

trasē, saģērbāmies un devāmies uz iesācēju kalnu pie mūsu 

instruktoriem, kuri mums paskaidroja, kā pareizi slēpot. Kā nu 

kuram gāja un kā nu kurš šo laiku pavadīja, kopumā tas bija 

aizraujošs un neaizmirstams notikums. Lielākā daļa no mums 

slēpoja pirmoreiz, un, ņemot vērā to faktu, mēs diezgan ātrā 

laikā iemācījāmies slēpot. Slēpojām pa dažādām augstām 

trasēm. Kopā slēpošanas trasē bijām 4 stundas. Pēc slēpošanas 

mēs devāmies uz kafejnīcu sasildīties un nogaršot piedāvājumu. 

Nevaram sagaidīt nākamo reizi, kad dosimies slēpot, vēl 

nākamajā dienā runājām par to, ka slēpošana ir lielisks aktīvās 

atpūtas veids. 

Brauciens uz baletu 
    Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros piekto un sesto 

klašu skolēniem bija lieliska iespēja apmeklēt klasisko 

P.Čaikovska baleta izrādi bērniem ,,Riekstkodis”.  

Evelīna Roneta Tarasēviča : ,, Man patika balerīnu kleitas, 

dažādu veidu instrumenti, kā orķestra bedrē izpildīja 

mūziku.Atmiņā man palika lielā lampa,bet dejotāji-žurkas 

izskatījās kā suņi vai kaķi.Pārsteidza lielais žurku karalis. Paldies 

direktorei par iespēju redzēt šo skaisto baletu, es sapratu, ka ir 

ieguldīta liela naudas summa.” 

Ervīns Eisaks: ,,Man patika, kā izrādes laikā izšāva ar 

lielgabalu.” 

Mihaiks Fedurcja: ,,Paldies skolai, ka samaksāja par baletu, bija 

ļoti interesanti!” 

Edgars Tihonovs: ,,Man patika, kā dejoja, patika tērpi, 

pārsteidza, kā dejotāji lec, cik viņi ir atraktīvi.” 

Justīne Budrēvičus: ,,Man patika graciozie lēcieni, skaistie tērpi. 

Pārsteidza vīriešu-baleta solistu- prasme. Paldies par iespēju to 

visu redzēt- tērpus, kustības, mākslu.” 

Evelīna Logvina: ,,Man palika atmiņā dārgās cenas kafejnīcā. 

Mans pārsteigums bija, ka varējām skatīties par brīvu. Liels 

paldies mūsu skolai par šo jauko apmeklējumu!” 

Sofija Indika: ,,Zāle bija skaista, varena, sudrabainā krāsā. Man 

palika atmiņā dejotāji. Paldies par iespēju redzēt baletu bez 

maksas.” 

Kintija Eiklone: ,,Man patika baletdejotāju tērpi un kā solisti 

dejoja.Liels pārsteigums bija, kad parādījās žurkas.” 
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      Vecais Jaunais gads 
    11.janvārī Bauskas 2.vidusskolas aktu zālē notika Bauskas 

novada valodu un tautu apvienotais pasākums ,,Vecais Jaunais 

gads”. Pasākums norisēja  krievu valodā. No Bauskas 

2.vidusskolas uzstājās folkloras kopa ,,Lučinuška” un no 

Bauskas Valsts ģimnāzijas uzstājās 8.-11. klašu audzēkņi. 

Pasākumā iesaistījās Bauskas 2.vidusskolas skolotāji Inese 

Korčevaja un Sergejs Žuravļovs. Noslēgumā skolēni un skolotāji 

kopīgi nodziedāja rīdzinieka Sergeja Galaktionova dziesmu 

,,Starij Novij god”.  

Pasākuma vadītājas 11.a klases skolnieces Karīna Baļuka un 

Marika Palma 

 

 

 

 

 

Labdarības pasākumi decembrī 

     Ziemassvētki ir ne tikai dāvanas un svētku gaidīšanas laiks, 

bet arī labdarības laiks, kad mēs katrs kļūstam saprotošāki, 

atsaucīgāki un laipnāki, kad smaids rotā mūsu sejas biežāk nekā 

ikdienā. Visi apkārt gaida brīnumu, un tādu brīnumu šogad 

12.decembrī centās uzburt mūsu skolas skolēni pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zīlīte”. 

    1.-6.klašu skolēni arī šogad turpināja jau trešo gadu viesoties 

pirmskolas izglītības iestādēs, lai ar savām dziesmām, dzejoļiem 

un dejām iepriecinātu mazos bērnus un audzinātājas, nesot 

sveicienus no Bauskas 2.vidusskolas. 

   

 

 

 

 

 

 

 Šogad mazie skatītāji ar lielām ovācijām sagaidīja un pavadīja 

4.a klases skolnieci Lauru Krasņikovu, kura priecēja ar savu 

ģitārspēli. 

   5.-6.klašu meitenēm deju solis bija īpaši viegls un raits, bet ar 

savām skanīgajām balsīm Ziemassvētku dziesmas izdziedāja 

2.a, 2.b, 4.a, 4c.klases meitenes. 

   Pasākuma noslēgumā katram klausītājam tika pasniegta 

apsveikuma kartiņa, ko palīdzēja gatavot ceturto klašu 

skolotājas M.Aleksandrova, I.Hiršfelde un Dz.Pavāre. Par 

muzikālo pavadījumu rūpējās mūzikas skolotāja D.Siliņa. 

Inga Golovčanska 

12.klases atvadās no skolas 
12.b klases atziņas 
• Draugs ir vislabākais, ko var gūt, draudzība-viena no 

labākajām lietām, kas var piederēt. Šī atziņa atbilst 

tikai dažiem, ko esmu satikusi un iepazinusi trīs gadu 

laikā. Tie ir paši tuvākie draugi, kam var uzticēties un 

bez kuriem savus vidusskolas gadus nespēju 

iedomāties. Bez draugiem es, iespējams, nebūtu 

nekas. Nebūtu, kas mani atbalsta, un nebūtu, kas mani 

velk līdzi, kad tas nepieciešams. Mana vidusskolas 

dzīve ir izdevusies, pateicoties draugiem. 

Ketlīna Kupča 

• Skolā ir interesanti, iesaku visiem apmeklēt to! 

Vidusskola sākumā likās ļoti grūta un garlaicīga, taču 

tagad ir pavisam citādāk. Nav viegli, taču ir interesanti. 

Ints Lejnieks 

• Man visos skolas ir gājis visādi- gan labi, gan slikti. 

Daudz bija jādara un jācenšas apgūt jaunu vielu. 

Pienāca 9.klases eksāmeni, stress, nervozitāte, ilga 

stundu atkārtošana. Tika iegūts daudz jaunu draugu. 

Atnākot uz šo skolu, Nastja kļuva par manu labāko 

draudzeni. Gribētos, lai tas turpinātos arī pēc skolas 

beigšanas. Ja visu mēģina, cenšas darīt, tad izdosies. Ir 

jāmācās, un, ja nesanāk, tad vēlreiz jāmēģina, līdz 

sasniegts vēlamais mērķis. Mans mērķis ir pabeigt šo 

skolas pēdējo gadu. No skolas gadiem labākās atmiņas 

paliks par to, kā ieguvu labāko draudzeni. Atceros-

pārejot no citas skolas uz jaunu, man sākumā bija grūti 

pierast pie jaunas sistēmas, bija grūti ar kādu 

iedraudzēties, bet ar laiku tas izdevās.Mācībās gāja 

grūti, bet skolotāji bija ļoti jauki un pretimnākoši, un 

palīdzēja saprast vielu. Kopumā par skolas gadiem 

varu pateikt, ka te visi bija draudzīgi, izpalīdzīgi, un 

apkārtējā vide dod labu pozitīvismu. 

Aija Vitkovska  

• Mani 12 skolas gadi bija ļoti jautri, man šie gadi ir 

pagājuši ar dažādiem pārdzīvojumiem, uztraukumiem 

un emocijām. Atmiņā ir palikuši dažādi notikumi, bet 

visspilgtāk atceros to reizi, kad es mācījos 9.klasē, bija 

gada beigas un priekšā eksāmeni. Tas uztraukums, kad 

es rakstīju, bija nepasakāms. Tajā brīdī galvā līda 

visādas domas- nokārtošu vai nenokārtošu. Protams, 

bija arī iespējas mācīties un meklēt laimi Rīgā vai 

Jelgavā. Tomēr, neskatoties uz visu, es paliku mācīties 

mūsu Bauskas 2.vidusskolā. 

Sandis Sviklis 
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• Viss skolas laiks man saistās ar agru celšanos un 

kontroldarbiem, kuriem esi mācījies tikai starpbrīdī, kā 

arī dusmīgiem skolotājiem, un ka arī trešdienās nekad 

nevar kavēt pirmo stundu. Ir daudz patīkamu atmiņu, 

kas saistās ar skolu. Parasti šīs labās atmiņas ir tad, kad 

visas atzīmes izliktas un vairs par to nav jāuztraucas. 

Īstenībā daudz skaistu brīžu piedzīvots šo divpadsmit 

gadu laikā, domāju, ka šie brīži kādu laiciņu vēl paliks 

atmiņā. 

Linda Vīgante 

• Bauskas 2.vidusskolā es nonācu 2018.gada 

28.novembrī. Mācījos 11.b klasē, kurā pazinu vien 

pāris cilvēku. Pirmo reizi, ienākot klasē ķīmijas stundā, 

protams, bija liels satraukums. Domāju par to, vai 

iederēšos klasē, ko citi par mani padomās, taču ātri 

vien satraukums pazuda. Skolotāji ir laipni un 

pretimnākoši, pat matemātikas skolotāja. Ar laiku jau 

biju iejutusies klasē pavisam. Iespaids par šo klasi 

radās tāds, ka šeit lielākoties katrs ir par sevi. Pirmajās 

dienās, esot skolā, domāju par to, kā lai neapmaldos. 

11.klase šajā skolā bija mierīga, ar dažiem 

sarežģījumiem, kuriem tiku pāri. Ja 11.klase man bija 

vairāk izklaidīga, tad 12.klase ir iesākusies nopietni, un 

ir pat radusies vēlme labi mācīties.  

Anete Sniedze 

• Ja katram mācību priekšmetam būtu jāpiešķir krāsa, 

tad vistumšāko dotu informātikai. Nezinu, kāpēc tieši 

tai, bet varbūt tāpēc, ka bija grūti reizē veikt skolotāja 

dotās komandas un reizē pierakstīt kladē, bet, 

iespējams, tā bija mana vaina, ka nespēju saprast to, 

kas bija jāzina. Tas palīdzēja saprast, ka savu dzīvi 

nevēlos saistīt ar informātiku. Gaišo krāsu toņus 

varētu iedalīt vairākiem mācību priekšmetiem, bet , ja 

man jāizvēlas, viens no tiem būtu matemātika. 

Neesmu nekāds matemātikas ģēnijs un ļoti bieži 

palieku uz konsultācijām. Ir tādas reizes, kad pietrūkst 

vēlme iet un labot nesekmīgās atzīmes, bet skolotāja 

atrod paņēmienu, lai tā vēlme atgriežas un lai uzlabo 

nesekmīgo atzīmi. Bet kopumā šo trīs gadu laikā esmu 

sapratusi, ka neveidošu savu dzīvi ar šiem 

priekšmetiem, bet vismaz pamatus esmu apguvusi. 

Alise Vilima 

• Es nedomāju,ka mani vidusskolas gadi paskries tik ātri. 

Šie trīs gadi pagāja nemanot, un tajos noticis tik daudz.  

Vislabāk man atmiņā ir palicis 10.klases sākums. Mēs 

devāmies ekskursijā uz Viļņu, un tajā laikā mēs ar klasi 

un arī ar citām klasēm kļuvām tuvāki, un es sapratu, 

kādi ir vidusskolēni. Draudzīgi un saprotoši. Kā arī 

10.klases iesvētības bija jaukas- mēs kļuvām vēl 

saliedētāki. Protams, tad arī kļuvām par oficiāliem 

vidusskolēniem! Jāatzīst gan, ka šo trīs gadu laikā ir 

gadījies pazaudēt kādu draugu, bet kāds ir nācis arī 

vietā. Esmu ieguvusi šeit patiesu draudzeni, kas mani 

saprot un atbalsta it visā! Ir izveidojies labs kontakts ar 

dažām meitenēm un puišiem no paralēkllases. Ir forši, 

ka ir tādi draugi, ar ko kopā var pasmieties un būt 

draudzīgai ar citām klasēm. 

Godīgi, gadījās arī pirmā mīlestība, kā jau 

vidusskolēniem mēdz gadīties. Arī tā manā dzīvē lika 

saprast lietas, kuras vairs nevēlos atkārtot, un dzīvē 

bijusi mācība. Arī esmu sapratusi, ka manā skolā ir 

jauki skolotāji. Palīdz kā vien var un ir ļoti 

pretimnākoši. Acīmredzami, ka mēs viņiem rūpam, un 

viņi savu darbu dara no sirds. Par to esmu pateicīga 

viņiem! Neslēpšu, ir bijušas arī konfliktsituācijas, bet 

katram tās dzīvē ir gadījušās. Man pietrūks vidusskola. 

Vēl priekšā daudz pārbaudījumu. Vispār dzīve ir viens 

liels pārbaudījums, bet viss jāuztver mierīgi un jāiet 

tikai uz priekšu! Man pietrūks manu klasesbiedru. Cik 

skumji būs izlaidumā – to jūtu jau tagad. Bet pēc tam 

mēs dosimies katrs savā ceļā un pēc pāris gadiem atkal 

satiksimies, un ar smaidu atcerēsimies vidusskolas 

gadus. Paldies visiem! Tas ir viss, ko vēlos pateikt. Šie 

gadi bija brīnišķīgi!  

Arta Zariņa 

ZPD - tas ir nopietni. 11.ab klases 

pārdomas 
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     12.a klases atziņas 
• Visbēdīgākais mācību procesā ir tas, ka tev visu laiku ir 

jāmācās. 

• Ja tavi klasesbiedri nav priecīgi, zini- ir trešdiena. 

• Ja jūti, ka skolā nelabi ož, tad zini, ka pusdienās būs 

zivs. 

• Ar katru mācību gadu saproti, ka atzīmes nav pats 

galvenais, bet gan tavas zināšanas. 

• Skolā man ir bijis prieks un bēdas, bet pārsvarā prieks. 

Protams, ikvienam jaunietim ir garlaicīgi stundās, ne 

visās, bet daudzās. Man gan ar savu klasi nekad nav 

bijis garlaicīgi. Piektdienas mums nekad nav bijušas 

skumjas, vienmēr tās ir priecīgas, lai cik ekonomikas, 

krievu valodas vai matemātikas stundu. Piektdienas 

mums ir kā dzīres. 

• Ja zini, ka nākamajā dienā ir kontroldarbs 

programmēšanā, tad tā nakts būs negulēta.  

• Mēs visi vidusskolas laikā katru gadu varam saskaitīt 

uz pirkstiem, cik daudz reižu nav bijis kontroldarbu. 

• Jo mazāks špikeris, jo lielāka iespēja, ka to kāds 

atradīs. 

• Tikai tie, kuri ir nesekmīgi matemātikā, zina, ko nozīmē 

tusiņš pie skolotājas Ritas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ikviens, kurš mācās Bauskas 2.vidusskolā, zina, ka par 

vienu matemātiku ir labākas tikai divas matemātikas. 

• Ja tavi klasesbiedri pēc pusdienām smaržo pēc zivs, 

zini, ka ir ceturtdiena. 

• Skola man ir devusi visu svarīgāko dzīvē- zināšanas, 

interesi, depresiju. 

• Skola ir grūts dzīves posms. Daudzi teiks, ka labākais 

posms dzīvē, bet tomēr man apnīk rutīna. Tomēr no 

skolas es iemācījos ticību sev! Skolēni mainās, bet 

leģendas atceras, cieņa! 

• Skolotāja I.Leitlante saka, ka jādzīvo pēc šāda likuma-

divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ. 

• Dodoties uz stundu pie skolotājas Dābolas, būs zināms 

tas, ka sagaidīs kāds kontroldarbs, jo mums nekad nav 

atzīmju. 

• Ja skolotājas Ritas garastāvoklis ir perfekts, tad diena 

ir izdevusies, bet, ja nav, tad mums s.. . 

• Kad nepaņem līdzi kādā priekšmetā grāmatu, tieši tad 

vajadzēs strādāt ar to. 

• Trešdienas ir tās laimīgās dienas, kad neviens 

neuzdrošinās aizgulēties. 

 

afiša 
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