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Basketbolistu sasniegumi 
    Mūsu skolā 8.martā norisinājās Bauskas novada 

sacensības basketbolā 3 x 3  5.-6.klašu grupai. Mūsu skolu 

pārstāvēja trīs komandas – divas zēnu un viena meiteņu. 

Meitenes izcīnīja pirmo vietu, bet zēni – otro un trešo 

vietu. Bērnus sagatavoja sporta skolotājs Elvis 

Simanovičs. Lieliski! 

 

Bauskas novada stafete “Drošie un veiklie” 
22.03.2019. g., Codē, mūsu skolas 2 komandas piedalījās 
ikgadējā sākumskolas sporta pasākumā "Drošie un veiklie". 
Pirmā komanda izcīnīja 1. vietu, bet otrā 4. vietu (no 10 
komandām). Komandas sagatavoja sporta skolotāja J. 
Vederņikova. 

I komandas sastāvs: 
Markuss Ābeltiņš 4.a, Alekss Ivanovs 3.a, Alekss Blažēvics 3.a, 
Ralfs Ozols 3.a, Marija Elēna Kabanova, Elīza Manavicka 3.a, 
Elīza Čunka 3.a, Nellija Krumese 3.a 

 

Zemgales reģiona čempionāts dambretē 
6. martā Bauskas pamatskolas telpās mūsu skolas labākie 
dambretisti piedalījās 4 komandās Zemgales reģiona 
čempionātā. Trīs komandas izcīnīja godalgotas vietas. U - 11 
komandai ir 1. vieta, U- 14 - 1. vieta, U - 16 - 3. vieta !!! 
U - 14 : 

• Denijs Vilhelms Krauklis 7.c 

• Pāvels Seredickis 7.b 

• Evelīna Gateža 7.a 

• Alise Ūbele 6.a  
U - 11: 

• Jurģis Stīpnieks 4.b 

• Niks Ēķis 3.b 

• Nikola Šakele 4.a 

• Elīza Manavicka 3.a 
U – 16: 

• Arkādijs Pašišņaks 7.b 

• Niks Naidžels Zeltiņš 7.b 

• Angelina Ļisicka 9.a 

• Nelda Strautzele 8.b 
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Vēsture un politika-Austra vaļasprieks 
  2019. gada 11. janvārī 12.a klases audzēknis Austris Stankevics 

piedalījās Bauskas novada vēstures olimpiādē un ieguva 1. vietu. 

Austrim ļoti interesē vēsture, jo uzskata, ka ar vēstures palīdzību 

var paredzēt nākotnes notikumus pasaulē. 

   Olimpiādei viņš gatavojās diezgan maz, dienu pirms tās vienu 

reizi izpildīja pilotprojektu, bet pārsvarā balstijās uz iepriekš 

iegūtajām zināšanām, kuras sniegusi vēstures skolotāja Iveta 

Jabločkina. 

   Darbs pārsvarā bija par laiku, kad Latvija bija Padomju 

Savienības sastāvā, tāpēc Austrim darbs likās vairāk interesants, 

nekā grūts. „Tā bija viena no interesantākajām olimpiādēm, kurā 

esmu piedalījies,” stāsta audzēknis. Austris juta, ka tiks pirmajā 

trijniekā, un jutās ļoti gandarīts, kad uzzināja, ka ieguva pirmo 

vietu. Lai gūtu panākumus olimpiādēs, Austris nākamajiem 

dalībniekiem iesaka nepadoties un ticēt sev. 

Evelīna Barkovska, 10.a 

11. un 12. klašu audzēkņi apmeklēja 

izstādi “Skola 2019” 
2019. gada 1.martā ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11. un 12.klašu 

audzēkņi apmeklēja izstādi ”Skola 2019.” Šogad izstādē „Skola” 

pirmo reizi piedalījās Latvijas Karjeras attīstības atbalsta 

asociācija (LKAAA), kas ar dažāda veida aktivitātēm veicināja un 

popularizēja karjeras atbalsta pieejamību Latvijā. Izstādes laikā, 

pierakstoties uz vietas, bija iespēja tikties ar karjeras 

konsultantu, kā arī apmeklēt kādu no grupu nodarbībām par 

karjeras izvēles un karjeras vadības jautājumiem. Jauniešiem bija 

iespēja klātienē iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību 

programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar iestāžu pārstāvjiem 

un saņemt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, uzzināt 

par studiju kredītiem, vērot prezentācijas un piedalīties dažādās 

aktivitātēs. Pirmoreiz izstādē "Skola" darbojās arī atvērtā 

skatuve, uz kuras izstādes dalībnieki 20 minūšu garās 

prezentācijās iepazīstināja interesentus ar savu mācību iestādi 

un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu. Lai 

skolēni gūtu priekšstatu par dažādām profesijām un atklātu sev 

arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem  

 

piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā. Izstādes 

apmeklētājiem bija iespēja "pielaikot" kuģa stūrmaņa, mediķa, 

karavīra u. c. profesijas. 

Pēc izstādes mēs apmeklējam LU Akadēmiskā centra 

jaunuzcelto Zinātņu māju. Mums tika piedāvāta bezmaksas 

ekskursija.  

Matemātikas fakultātes studente Laura izrādīja modernas 

zinātniskās un mācību laboratorijas, kurās tiks izvietotas gan 

esošās, gan iegādātās jaunās augsta līmeņa iekārtas un 

kabinetus. Ēkā ir ierīkotas telpas studentu patstāvīgajam 

darbam. Skolēni atgriezās mājās iedvesmoti, ar jaunām 

zināšanām un pieredzi.  

Melānija Antonoviča, pedagoģe – karjeras konsultante 

Uz Latvijas Nacionālo operu dodas paši mazākie 
10.marta vējainajā rītā pirmās un otrās klases skolēni, 

saposušies skaistos svētku tērpos, devās uz Rīgu, lai projekta 

„Skolas somas” ietvaros noskatītos muzikālo izrādi „Mazā burvju 

flauta”. Braucējos valdīja neparasts satraukums, jo uz Latvijas 

Nacionālo operu devās pirmo reizi, un jaunā zāle bija piemērota 

tieši mazajiem skatītājiem. Radās pirmais priekšstats par operas 

izrādi kā tādu, proti, ka ir orķestris, kas spēlē, diriģents, kas 

diriģē, un dziedātāji, kas dzied un tēlo uz skatuves. ,,Mazā burvju 

flauta”  tika piedāvāta noskatīties mūsu skolas mazākajiem 

skolēniem. 

 

     Apbrīnas vērti bija gan mākslinieku tērpi, gan skatuves 

noformējums. Skolēni īpaši priecājās, ka izrādē piedalījās arī 

bērni, kas bija Doma kora skolas audzēkņi, kuriem ar brīnišķīgu 

izdomu veidotas dažādas galvassegas. Starp tām bija gan 

grāmatas zem zoda sasienamām lentēm, gan dzīvnieku maskas, 

gan mākonīši. 

   Ik pa laikam zālē atskanēja bērnu smiekli par acīmredzami 

viņiem adresētajiem jokiem Papageno papildinātajā vēlmju 

sarakstā, kurā iekļauts «Lego, marshmallows, saldējums un 

šokolāde». Arī skolotājiem bija interesanti un jautri kopā ar 

bērniem gaidīt, kurā dobumā atkal parādīsies Zarastro čirkainā 

bārda, priecāties par krāšņajiem, dažādas telpiskās dimensijas 

veidojošajiem video un izcilajām Gunas Zariņas intonācijām un 

mīmiku Nakts karalienes tēlā, spurdzot brīnīties, kāpēc 

Papagena runā «ar dibenu» un tamlīdzīgi. 

    Pēc izrādes skolēni iznāca sajūsmināti par muzikālo izrādi un 

ar sajūsmu skandināja, ka ļoti patika izrāde. 

I.Golovčanska 
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Atvadas no ziemas 
      Mūsu skolā par tradīciju ir kļuvusi Meteņu/Masļeņicas 

svinēšana. Kā jau katru gadu tika svinētas atvadas no ziemas un 

pavasara atnākšana jautrības pilnos svētkos, kas ir seni un bagāti 

ar daudzveidīgām paražām un tradīcijām. 

      Skolas direktore Vera Grigorjeva pasākumā visus 

interesentus laipni aicināja līksmi pavadīt ziemu un sagaidīt ļoti 

gaidīto pavasari. Pasākuma dalībnieki klausījās dažādas 

tautasdziesmas latviešu un krievu valodā, dziedāja līdzi un 

piedalījās rotaļās, tādā veidā uzzinot svētku tradicionālo norisi 

senajos laikos. 

    Šādi svētki tiek svinēti ļoti daudzās valstīs - krieviem tā ir 

Masļeņica, lietuviešiem – Užgavēnis, bet Rietumeiropas tautām 

šis ir karnevālu laiks. Svētku jēga visām tautām ir viena: ziemas 

promdzīšana, zemes modināšana, pavasara gaidīšana. 

Meteņdiena ir pēdējā vecā gada diena. Ar Pelnu dienu sākās 

jauns gads. Jauns Saules gads. 

     Pastāv ticējums, ka tas, kurš jautri un labi pavadīs šo laiku, 

sagaidīs bagātību un veiksmi visa gada garumā. 

Daila Simsone 

Apsveicam! 
Radošo darbu konkursā, kas bija veltīts dzejnieka Viļa 

Plūdoņa 145.dzimšanas dienai, apgalvojumus saņēma: 

• Agnese Priede (5.b, skolotāja D.Burceva) ieguva 

3.vietu un Plūdoņa muzeja balvu. 

• Sanija Ūdre (5.b, skolotāja D.Burceva) – atzinība. 

• Kristaps Zentelis (10.b, skolotāja R.Dābola) - 

pateicība.  
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Es kāpt gribu kalnā visaugstākā 
Uz augšu, uz augšu! Tā sauc atraitnes dēla ceļš. 

Jūras dziļumos - meklēt gudrības pērli! Sauc atraitnes dēla 

sapnis. Visaugstākā kalnā kāpt! Cieša ir atraitnes dēla 

griba. Kur ceļš, kur pērle, kur kalns manā dzīvē? 

Visiem cilvēkiem ir mērķi, ko viņi vēlas sasniegt 

savas dzīves laikā, un tos jāsāk plānot laikus, jo, skolu 

beidzot, cilvēks mēģina kāpt visaugstākā kalna virsotnē. 

Iecerētajā, iedomātajā, visskaistākajā. 

Man, devīto klasi beidzot, bieži uzdeva jautājumu, 

ko es vēlētos sasniegt savā dzīvē? Es vienmēr atbildēju, ka 

vēlos kļūt par dziedātāju. Zinu, ka man ir laba balss, ka varu 

to izkopt. Tā ir mana pērle, kas ir meklējama, spodrināma. 

Skaņu pērle, mūzikas skaņu pērle. Ceru uz ģimenes, radu, 

draugu un paziņu atbalstu. Tas būtu labākais stiprinājums, 

garants, palīgs. 

Mūzika man ir tuva jau kopš pašas bērnības, mans 

mīļākais mūzikas veids jau sen ir reps, kaut citi žanri arī 

patīk. Agrāk no pirmās līdz piektajai klasei dziedāju skolas 

korī, piedalījos visdažādākajos skolas pasākumos. Tagad, 

mācoties vidusskolā, pagaidām nekur nepiedalos, bet 

attīstu talantu pats, klausoties mūziku, dziedot līdzi vai 

pats sarakstot pantus.  Nodziedu vai norepoju tos savu 

tuvinieku lokā. Mani iedvesmojuši reperi Ozols, Ansis un 

Edavārdi. 

Es neguļu, es nesapņoju, es kāpju tikai pa kalnu 

augšā. Tas ir augsts. Vai tikšu līdz virsotnei? Es pārvaru 

grūtības, šķēršļu sienas, baiļu žogus. Esmu nonācis kalna 

virsotnē. Nē, nekāpju lejā, mani neviens nevar apturēt, 

degradēt, bet gan motivēt to darīt, lai es no kalna 

nenokrītu. Lejā – nē. Es tur palieku. Man spēka pietiek. 

Mūzika – tas ir mans visaugstākais kalns, kas var atvērt pils 

vārtus, kur tik ļoti gribas tikt. 

Kristaps Zentelis 10.b klase 

Kā mēs atceramies Vili Plūdoni? 
    Novadniekam dzejniekam Vilim Plūdonim 9. martā 

145.dzimšanas diena. Šim notikumam mēs gatavojāmies 

šādi. 5.b klases skolnieces Agnese Priede un Sanija Ūdre 

(skolotāja D.Burceva)  un 10.b klases skolēns Kristaps 

Zentelis (skolotāja R.Dābola) piedalījās dzejniekam veltītā 

radošo darbu konkursā. Abas meitenes rakstīja dzejoļus, 

Kristaps –tēlojumu ,,Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”. Šis 

konkurss noslēdzās 25. martā pie Plūdoņa pieminekļa 

Saules dārzā, pēc tam neliela pastaiga pa pilsētas 

ievērojamām vietām un noslēgumā pulcēšanās Bērnu un 

jaunatnes centra Dzeltenajā mājā Rīgas ielā 8. 

 

 7., 8. klašu skolēni piedalījās interaktīvā erudīcijas spēlē 

,,Plūdons. Bauska. Latvija”, ko organizēja Bauskas Centrālā 

bibliotēka. 2.vietu ieguva 8.a klases komanda 

,,Efterpa”(skolotāja D.Simsone), arī 7.a klases komanda 

,,Pozitīvie pūpoliņi”(skolotāja K.Hutornaja) aktīvi darbojās 

erudīcijas spēlē. 

    9.martā skolēni bija aicināti pētīt, kādi putni atlidojuši, 

jo V.Plūdons bijis putnu mīļotājs un dzejas veltījis 

dažādiem gājputniem. Skolotāja Ruta  aicināja 5.c klases 

skolēnus piedalīties, bet viņa pati Skaistkalnē novēroja 

lielus zosu kāšus , kas lidoja no ziemeļiem uz dienvidiem. 

Bija dzirdami skanīgie cīruļu treļli, pacēlās pa kādai ķīvītei, 

meža strazds savai ligzdai meklēja sakaltušus kociņus un 

lapas. Šur tur mežam pāri pārlaidās gulbji, pāris peldēja 

mežmalas pļavas dziļajā ūdenī. 

Ruta Dābola 

Par visu mīļākas man dzimtās mājas 
Par visu mīļākas man dzimtās mājas - 

Latvija un Bauska. 

Vārds Latvija izteic ko ļoti skaistu. 

Man tas atgādina 

Baltas bērzu birzis, 

Vismelnākos rupjmaizes klaipus, 

Viszilākos ezerus, Lielupes ūdeņus, 

Dzintara jūru. 

Dievs mums ir iedevis visu, 

Visu, lai mēs būtu šeit un tagad. 

Pastāvētu par sevi un savu Dzimteni. 

Varam lepni būt! 

Tieši mums no septiņiem miljardiem 

Ir ticis visskaistākais debesu jumts. 

Dievs to visu ir devis tieši man un tev, 

Un mums. 

Galvenais - kā to vērtējam, 

Kā to paaudžu paaudzēs sargājam. 

Zinu, ticu, ka varam 

Dot svētību visam, 

Ko mīļajai Dzimtenei darām! 

Sanija Ūdre 
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Gaismas stariņš gaišais 
Gaismas stariņš gaišais 

Man actiņās spīd. 

Laimes laiks baltais 

Kā Mēmeles ūdeņi slīd. 

Lai jau laiks slīd. 

Un mirkļi zagšus zūd. 

Atmiņu balons reiz plīst, 

Sirsniņa prieku atkal jūt.  

 

Pretī pavasarim 

22. februārī 12 skolēni no mūsu klases devas uz Rīgas 33. 

vidusskolu projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt kopā” 

ietvaros, kuru īsteno Izglītības attīsības centrs, sadarbībā 

ar British Council Latvia. Mūs sagaidija pie autobusa 

skolas mācību pārzine un aizveda uz ļoti garšigām 

pusdienām. Pēc pusdienām mēs devāmies atpakaļ uz 

skolu, kur tikāmies ar šīs skolas 10. Klases pārstāvjiem. 

Uzdevums bija tuvāk iepazīties ar Rīgas 33. vidusskolas 

skolēniem, sadaloties grupās un pildot izdzīvošanas 

uzdevumus ekstremālās situācijās. Lai izpildītu šos 

uzdevumus bija jāpielieto savas zināšanas un prasmes. 

Pēc iepazīšanās mēs plānojām mūsu kopīgos pasākumus 

nākotnē. Pasākuma nobeigumā devāmies uz jūru.  

Elānija Berlinska 10.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mana baltā bērna dvēselīte 

Mācās tumsai cauri gaismu saskatīt, 

Mācās labo no ļaunā atpazīt. 

Māca citiem labu atdarīt. 

 

No bērnudārza projām ejot, 

Mums atmiņas par visu labo. 

Kā zaķi pirtī mazgājās, 

Kā rūķi silā pikojās. 

Tur manas bērnu dienas 

Pie atmiņu liepas sienas. 

Pār viņām jaunības rasa 

Kā zelta lietus līst. 

Ej, mazo bērniņ, pa saules taku, 

Kur atmiņas paliek blakus! 

Lai māmiņa tev rāda ceļu, 

Un tētis stipro roku sniedz! 

Agnese Priede 

Afiša 
 

 

 

 

 

 

 

Redaktors: Kristians kuzmins     Korektore: Ruta dābola 
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