
Austris Stankevics - 9.Jauniešu 

Saeimas deputāts 
    9.Jauniešu Saeimā tiku ievēlēts kā jauniešu deputāts Ārlietu 

komisijā.  Pēc balsojuma mani ievēlēja par Ārlietu komisijas 

priekšsēdētāju. Darbs komisijā bija ļoti sarežģīts, bet patiesi 

interesants. Saņēmu atbalstu un padomus no Saeimas Ārlietu 

komisijas priekšsēdētāja Riharda Kolka. Izskatījām un mainījām 

deklarācijas Ārlietu komisijā jauniešu attīstības nolūkā. Patiess 

gandarījums bija pārstāvēt komisijas viedokli debatēs. Saņēmu 

publisku pateicību no Saeimas priekšsēdētājas Ināras 

Mūrnieces, kā arī apliecinājumu par 9. Jauniešu Saeimā iegūto 

amatu. Aktīvi iesaistījos debatēs arī kā deputāts, pārstāvot savu 

personīgo pārliecību. 

     Aicinu visus jauniešus aktīvi iesaistīties sev tuvās nodarbēs, 

bet neaizmirstiet par politiku, jo, kā teica grieķu domātājs 

Perikls: ,,Tikai tāpēc, ka tu neizrādi interesi par politiku, tas 

nenozīmē, ka politika neizrādīs interesi par tevi.” 

Austris Stankevics, 12.a klasē 

Sveicam Bauskas Novada pavasara 

krosa uzvarētājus!  26.04.2019.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Latvijas Čempionāts 

Dambretē Bauskā 

             06.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeļena Vederņikova 
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  9. a klase Bauskas Novadpētniecības muzejā 
    Š.g. 23. aprīlī 9. a klases skolēni kopā ar skolotāju Ingu Grišuli 

un Diānu Siliņu apmeklēja izglītojošu un ļoti aizraujošu 

nodarbību “Atraktīvs piedzīvojums Bauskā 20. gadsimtā” 

Bauskas novadpētniecības muzejā. 

    Sākumā mūs sagaidīja ļoti jauka pārdevēja no 20. gs. sākuma  

vācu bodes, kas pieprot arī latviešu un krievu valodu (jo šajā laikā 

Latvija bija Krievijas Impērijas sastāvā). Gide bija tērpusies 

atbilstoši tā laika modei. Mums bija iespēja iepazīties ar 

Dreņģera pārtikas preču un vīna veikala precēm. Degustējām 

tēju no patvāra, ūdens kriņģeļus. Iepazināmies ar receptēm no 

vecām pavārgrāmatām. 

    Bērni uzzināja, ka tajā laikā bija izmantotas citas mērvienības, 

piemēram, krievu mārciņa, kas atšķirībā  no angļu 

sver  409,51241 gramus vai 32 lotes jeb 96 zolotņikus, puds  

(16 kg). Pēc tam gājām pie šķidrumiem - čarka (0,123 litri),  

Rīgas stops ( 1,275 litru). 

    Uzzinājām, kā notika tā laika fotografēšanās Pļavenieka foto 

salonā. Tad apmeklējām Baranovska kalēja darbnīcu, kur 

redzējām dažādus instrumentus, ko izmantoja, lai apkaltu zirgu. 

    Jučiņa frizētavā  jau 30. gados  gide stāstīja, kā veidot auksto 

un karsto ondulāciju. Izrādās, ka ilgviļņu ielikšana Ulmaņa laikos 

izmaksāja 50 latus, kas bija gandrīz puse no labas algas. Pēc tam 

gājām "iepirkties” Vīksnes grāmatu, rakstāmu un sīku preču 

tirgotavā, kur pērkams tas, ko citur pat ar brilli neatrast. Gobiņa 

un Kreicberga skroderdarbnīcā uzzinājām, ko dara skroderis un 

kā gludināt ar pletīzeri, klausījāmies    populāras 20. – 30. gadu 

melodijas. 

     Nākamā ,,pietura” bija Bauska 20. gs. 40. – 70. gados kopā ar 

padomju funkcionāru: kādu postu Bauskai nodarīja karš, ko 

Bauskā 40. gadu nogalē un 50. gadu sākumā darīja čekisti. 

    Apmeklējām „hruščovkas” divistabu dzīvokli jaunajā Bauskā. 

Redzējām vienu no pirmajiem televizoriem, kas  parādījās 20. 

gadsimta 50. gadu vidū. To kineskopi bija niecīgu izmēru, un 

attēla palielināšanai bija jāizmanto speciālas ar ūdeni 

pildītas lēcas. Lenšu magnetofons atskaņoja populāras 60. – 70. 

gadu dziesmas. Apskatījām, kādas izskatījās skolēnu skolas 

uniformas 70. gados. Kā arī noklausījāmies padomju dziesmu 

akordeona pavadībā. 

Tāda veida nodarbība ir kā alternatīva vēstures stundai skolā un 

ļauj veiksmīgi palīdzēt sagatavoties valsts eksāmenam Latvijas 

vēsturē. 

Inga Grišule 

Ekskursija pavasara ziedonī 
     Kad daba lutina ar silto laiku un skaistajiem ziediem, 2.a un 

2.c klases skolēni brauca mācību ekskursijā. Šoreiz skolēni 

apmeklēja Siguldā Turaidas pili, lai piedalītos radošajā nodarbībā 

„Kā celta Turaidas pils?” 

    Skolēnus sagaidīja gids, ģērbies mūku drēbēs un stāstīja par 

ķieģeļu pagatavošanu pils celšanai. Arī pašiem skolēniem bija 

iespēja pagatavot ķieģeļus pēc tādas pašas metodes, kā tos 

gatavoja senāk. Darbs nemaz nebija tik viegls, kā sākumā likās. 

Bija nepieciešama pacietība, spēks un sadarbība.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tālāk skolēni devās uz Safarī parku „More”, kur bija iespēja 

aplūkot savvaļas briežus. Skolēni no rokas baroja dzīvniekus un 

priecājās par jaunajiem ragiem, kuri vēl ir ļoti mīksti. Dzīvnieki 

iepriecināja visus ekskursantus, neviens nepalika vienaldzīgs, 

aplūkojot staltos dzīvniekus. 

Apkopoja skolotāja I.Golovčanska 

PROJEKTU NEDĒĻA 
“STEM MĀCĪBU PRIEKŠMETI – ZELTA 

ATSLĒDZIŅA VEIKSMĪGAI KARJERAI” NO 

23. APRĪĻA LĪDZ 26. APRĪLIM 
Projektu nedēļā skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt 

vairākus uzņēmumus Bauskas novadā un uzaicināt uz klasi 

dažādu profesiju pārstāvjus. Skolēni ne tikai klausījās un vēroja, 

bet arī paši iesaistījās praktiskās nodarbībās. 

    Otrdien, trešdien un ceturtdien trešās un ceturtās klases 

skolēni devās uz ražotni „Bauskas alus”, lai izzinātu, kādu 

produkciju ražo un kādi profesijas pārstāvji  strādā uzņēmumā. 

Lai arī ceļš uz uzņēmumu bija tāls, visus lutināja saules siltums 

un skaistais laiks. 
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   Divas dienas datorklasē bija dzirdama 1.-4. klašu skolēnu 

sajūsma par „Virtuālo planetāriju”.  Skolēni neparastā veidā 

ceļoja pa galaktiku un iepazinās ar vulkānu izvirdumu.  Mazos 

skolēnus  pārsteidza tehnoloģijas, un visi pēc nodarbības izgāja 

pārsteigi un iedvesmoti pētīt kosmosu un visumu. Mācīties kļūst 

arvien interesantāk. 

 
   Ar konditora profesiju bija iespēja iepazīties pirmo un otro 

klašu skolēniem, jo viņi devās uz saldumu ražotni „Poļa nams”. 

Visus sagaidīja ražotnes īpašniece, pēc profesijas sākumskolas 

skolotāja, un pastāstīja, kā veidoja pati savu uzņēmumu. 

   Ražotnē visa produkcija tiek gatavota tikai ar rokām, roboti šeit 

neaizvieto cilvēku darbu, jo smilšu mīkla padodas tikai cilvēku 

rokām. Dienā tiek izcepti aptuveni 400 riekstiņi. 

   Skolēni tika iesaistīti ražotnes darbā pie gatavās produkcijas 

fasēšanas. Visi iesaistījās labprātīgi, bet ātri vien saprata, ka arī 

šis nemaz nav tik vienkāršs darbs. Visur nepieciešama pacietība. 

Mājupceļš bija īpaši jauks, jo visus priecēja siltais laiks un dabas 

mošanās. Bija ko vērot - gan koku mazās lapiņas, gan pavasara 

ziedi un skanīgie putni bija dzirdami visur. 

 

     2.-4.klašu skolēni iepazīties ar vetārsta profesiju varēja 

klīnikā „Līga-vet”. Klīnikā skolēnus sagaidīja ne tikai vetārste 

Līga, bet arī dzīvnieciņi, kuriem bija nepieciešama ārsta 

palīdzība. 2.a klases skolēni vēroja, kā mazajam sunītim tika 

veikta apskate un nogriezti nadziņi, bet vilku aitas suns saņēma 

profilaktisko poti. Klīnikā mājo mazs dzīvnieciņš, kuru pamanīja 

visi, bet sugu nosaukt prata tikai Renāte: „Tā ir degū pele”. 

Klīnikā tai ir tagad mājas, jo saimniece no dzīvnieciņa atteicās 

aso zobu dēļ. Vetārstes profesija nav viegla, daktere teica, ja 

sunītis smaida, tas nav uz labu – kodīs. Par vetārsti jāmācās 6 

gadi. 

Vairākās klasēs viesojās uzaicinātie vecāki.  

4.b klasē viesojās Elizabetes mamma, kura stāstīja par arhitekta 

profesiju.Mamma stāstīja par zināšanām, kuras nepieciešamas 

šajā profesijā, un iesaistīja skolēnus pašiem veidot savu sapņu 

istabu. Cik gan dažādi ir skolēnu sapņi!  

 

3.b klasē un 2.b klasē viesojās policiste – Iveta Putrane, kura 

skolēniem pastāstīja par policista ikdienas darbu un 

nepieciesamajām rakstura īpašībām. 

 

2.c klases skolēni iepazina profesijas, kurās vēlētos strādāt 

nākotnē. Noskaidroja, kādas zināšanas būs nepieciešamas un 

kas jau jāapgūst skolas gados. 

2.b klases skolēni iejutās paši konditora  lomā un izgaršoja savu 

veikumu. Skolēni strādāja grupās, un katra grupiņa izveidoja 

savu kūku. Tik garšīga kūka vēl nebija ēsta! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektu nedēļas laikā skolēni guva atziņu, ka katrai profesijai ir 

nepieciešama pacietība, disciplinētība, gribasspēks un mīlestība 

uz darbu. Visas šīs īpašības var apgūt jau skolā mācoties. 

Informāciju apkopoja Inga Golovčanska 
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No 23.līdz 26.aprīlim Bauskas 2.vidusskolā risinājās ilgi gaidītā 

projektu nedēļa. 24.aprīlī skolā viesojās mūsu skolas absolvente 

fizioterapeite Irina Pašišņaka. Viņa izvērtē cilvēka fizisko 

funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas dzīvi, 

aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Sniedzot atbildes uz 

skolēnu dedzīgajiem jautājumiem, Irina iedvesmoja ar savu 

stāstu, kā viņa nonāca pie tādas domas- kļūt par fizioterapeiti. 

Galvenais mērķis Irinai bija palīdzēt cilvēkiem. Izstāstot savu 

dzīves stāstu, īpašības, kuras  viņai bija nepieciešamas, lai 

darītu savu sirds darbu, Irina centās iedvesmot jauniešus kļūt 

par to, ko viņi vēlas dzīvē sasniegt. 

    Lieliska iespēja arī bija noskatīties režisora Arņa Aspera 

veidoto filmu ,,Neiespējamais ir iespējams”. Filmā ir stāsts par 

latviešu sportistu, dēkaini un aizrautīgu piedzīvojumu 

meklētāju Raimondu Dombrovski, kas 1988.gadā veica 6759,24 

km garu ceļu ar rollerslēpēm, šķērsojot Ziemeļamerikas 

kontinentu no Kanādas līdz Meksikai 90 dienās. Skolēni 

noskatījās iedvesmojošu stāstu par cilvēku, kas veica garu, 

smagu ceļu, lai atrastu sevi. 

    Režisors Arnis Aspers un aktieris Raimonds Dombrovskis 

pagodināja skolēnus ar savu klātbūtni un pastāstīja, kam tikai 

nevajadzējis iet cauri, lai taptu šī filma. Skolēni uzdeva 

jautājumus, uz kuriem Arnis un Raimonds tikpat dedzīgi 

atbildēja. Vienam skolēnam bija iespēja saņemt Raimonda 

darināto kreklu, uzdodot viņaprāt interesantāko jautājumu. Šo 

balvu saņēma 11. klases skolniece Amanda Savicka. 

    Šī projektu nedēļas diena noteikti paliks atmiņā jebkuram 

skolēnam, kurš piedalījās šo dienu aktivitātēs. Katrs skolēns 

mājās varēs nest mazumiņu iedvesmas un atmiņas, ar kurām 

varēs dalīties gan ar saviem draugiem, gan ar ģimeni. Paldies 

sakām Bauskas 2. vidusskolas direktorei par iespēju satikt 

iedvesmojošus cilvēkus. 

Nikola Freimane, 11.a klases skolniece 

    Projektu nedēļas ietvaros 23. aprīlī 11.klases skolēni devās uz 

Bauskas Pils muzeju. Tur skolēni devās pamācošā ekskursijā un 

veica radošas spēles. Skolēniem tika dota iespēja apskatīt pils 

telpas un iejusties 15. - 17.gs cilvēku ikdienas dzīvē. 

    Ekskursijas ietvaros piedāvātās spēles bija raksturīgas tā laika 

posmam, skolēniem vajadzēja lauzīt galvas un saprast, cik ļoti 

mūsdienu spēles atšķiras no senajām. 

    Dienas beigās skolēni devās atpakaļ uz skolu ar jaunām, 

papildinātām zināšanām, sniedza savu vērtējumu, secinājumus, 

fiksēja rezultātus.  

Diāna Jaroško, Līva Puriņa 11.a klases skolnieces 

 

5.a un 5.c 
Latvijas Kultūras kanona ietvaros 5.a un 5.c klases devās 

ekskursijā uz Tautas lietišķās mākslas studiju ,,Bauska”. Skolēni 

iepazinās ar audēja amatu. Lietišķās mākslas studijas vadītāja 

Sanita Behmane - Baibakova bija izveidojusi stendu - rotaļu, lai 

prasmīgāk varētu iepazīties ar šķiedru un apģērba tapšanas 

mākslu. Skolēni uzzināja, no kādiem materiāliem var aust 

audeklus, kas ir mākslīgās, sintētiskās, dabīgās šķiedras. 

Uzzināja, kā top lins, kokvilna, zīds. Viņus ieinteresēja 

zīddtauriņu dzīve un darbība. Uz vietas studijā skolēni skatījās, 

kā auž lakatus, dvieļus, segas, paklājus. 

 

Daniela Ūse, 5.a - Mums katram studijā iedeva mazu 

fotogrāfiju, sastājāmies aplī, un to bildīti vajadzēja ielikt aplī pie 

dabīgām vai mākslīgām šķiedrām.  

Ņikita Kozlovs, 5.a – Studijā mums pastāstīja, kas ir Latvijas 

Kultūras kanons saistībā ar lietišķo mākslu. Mani izbrīnīja 

audēja, kas pastāstīja, ka auž 20 gadus, cik maksā pašausts 

lakats. Viņa pastāstīja tā, ka pašam jau gribas kaut ko tādu 

noaust. 

Arvīds Upenieks,5.a - Audēja parādīja, kā pareizi aust, kā ir 

gadījies, ja nepareizi ieauž kādu dzīparu, pastāstīja, kādas ir 

stelles. 

Marta Červida, 5.a - Studijas apmeklējums bija interesants un 

es ieteiktu citiem, kuri ir ieinteresēti, šo iestādi apmeklēt. 

5.c 
    5.c klases projekta otrās dienas garākais maršruts bija 

zemnieku saimniecība ,,Vaidelotes” Codes pagastā, kur mitinās 

un saimnieko Jātnieku ģimene. 

    Saimniece Daira Jātniece sagaidīja, izvadāja pa saimniecību. 

Vispirms devāmies pie mājas sarga-dižā piecsimtgadīgā ozola- 

palūgt atļauju pastaigai pa plašo Zemgales sētu. Ieguvuši 

labvēlību, devāmies uz šķūni, kur vajadzēja atminēt dažādu 

sēklu, labību nosaukumus. Tad gar dīķi, skatījām vēl citus 

dižkokus, kā ievu, gobu.  

Saimniece parādīja, kur ir viņas ārstniecības augu lauks, vēja 

ģenerators. Tas, sagaidot mūs, pirmoreiz, ieskrienoties vējam, 

iedarbojās. Atpūta pēc garā ceļa bija beigusies, kērāmies pie 

darba. 

 Veidojām speķa raušus no pilngraudu mīklas. Kamēr cepās 

pīrāgi, apskatījāmies drogu kaltēšanas procesu un nogaršojām 

žāvētos ābolus.  
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    Sanija, Evelīna, Kintija apsveica saimnieci ar čaklo bitīšu 

dziesmu, mēs pateicāmies par viesmīlību, nodziedājām kopā ar 

saimnieci tautasdziesmu ,,Ai, galdiņi” un tiesājām gardus, siltus 

pīrāgus, piedzerot piparmētru tēju. 

    Dievs, daba, darbs valda šajā sētā, šiem tikumiem uzticīgi ir 

Jātnieku dzimtas ļaudis. 

Ruta Dābola 

             5.b 
    5.b klases skolēni aktīvi iesaistījās projektu nedēļas darbā. 

Pirmajā dienā mēs pētījām un noskaidrojām vārda ,,karjera” 

nozīmi. Skolēni sadalījās grupās un veidoja plakātus par karjeru, 

katra grupa sagatavoja prezentāciju. 

 

Projektu nedēļas laikā mēs devāmies uz Bauskas pils muzeju, 

kurā ieguvām daudz informācijas par 16.gadsimtu, spēlējām 

senās spēles un iepazinām pils vēsturi. Ceturtdien skolā ieradās 

Kitijas Barkovskas mamma, kura dalījās savā karjeras pieredzē. 

Skolā bija ieradies Ralfa Kirtovska tētis, kas novadīja lielisku un 

aizraujošu taekvando nodarbību. 

    Piektdien, 26.aprīlī, desmit skolēni un skolotāja kārtoja CSDD 

velosipēda vadītāja eksāmenu. Man bija dota lieliska iespēja 

iejusties žurnālistes lomā un intervēt savus klasesbiedrus. 

 

   Lūk, atziņas par projektu nedēļu.  
Kintija Barkovska - Projektu nedēļa man deva daudz jaunu 

zināšanu par manu izvēlēto deju un horeogrāfa profesiju. 

Daniels Jemeļjanovs - Projektu nedēļa deva man jaunas 

zināšanas par karjeras iespējām un mūžizglītību. Es ar 

nepacietību gaidu nākamo projektu nedēļu. 

Sanija Ūdre - Projektu nedēļa ļāva iegūt pieredzi savā nākotnes 

profesijā - žurnālistes darbā. 

Aleksis Gruzda - Šajā projektu nedēļā man patika, ka manu 

klasesbiedru vecāki nāca pie mums uz skolu, pastāstīja par savu 

profesiju un pieredzi savas karjeras laikā. 

Antra Mežinska - Projektu nedēļa man lika vairāk padomāt par 

savu nākotnes profesiju - manikīres darbu.  
 5.b klases skolēni uzskata, ka projektu nedēļas laikā veica 

izvirzītos uzdevumus. Darbs šajā nedēļā katram no viņiem 

palīdzēja izprast savas spējas, intereses, stiprās un vājās puses, 

kas saistītas ar nākotnes karjeras iespējām. 

Sanija Ūdre, Kitija Barkovska, 5.b klases skolnieces 

7.b 
7.b klases jaukākais piedzīvojums bija ekskursija uz ražotni 

,,Bauskas alus”, kā īsti eksperti viņi noteica bezalkolisko 

dzērienu garšu un novērtēja to kvalitāti. Par erudīciju dažs no 

viņiem nopelnīja dāvanas- dzēriena pudeles, ar ko veldzēties tik 

ļoti karstajā dienā. Dažam pārtikas tehnologa profesija būtu 

gan pa spēkam.  

    Patīkama pastaiga bija Pils muzeja apmeklējums. Gide Ligita 

Asare ļoti izsmeļoši izstāstīja par pils vēsturi, parādīja 

eksponātus, apģērbus un izvadāja pa visu pili, apartamentiem, 

kas nesen atklāti.    

Dzīvnieku patversme “Mežavairogi” 
    Projektu nedēļas laikā devāmies uz dzīvnieku patversmi 

“Mažavairogi”, lai iepazītos ar patversmes darbu. Uzzinājām, ka 

dzīvnieku patversme ir iestāde, kas nodarbojas ar noklīdušo un 

pamesto dzīvnieku aprūpi, nodrošinot viņiem pagaidu mājvietu, 

ārstēšanu, barošanu un rehabilitāciju, meklē tiem saimniekus un 

iespēju robežās mēģina palīdzēt suņu un kaķu saimniekiem, 

nodrošinot dzīvnieku medicīnisko aprūpi.  

    Dzīvnieku patversmes darbojas kā iestādes, kurās daļa 

darbinieku ir brīvprātīgie. Patversmes dzīvnieku veterināro 

aprūpi nodrošina veterinārās klīnikas un speciālisti. Visi dzīvnieki 

tiek regulāri apstrādāti pret parazītiem. Dzīvnieki, kuriem ir 

nepieciešama speciāla aprūpe pēc operācijām vai saslimšanas 

gadījumā, tiek izmitināti stacionārā, kur saņem nepieciešamo 

ārstēšanu. 

 Katru dienu patversmes teritorijā norit tāds pats darbs kā 

patversmes telpās - barošana, tīrīšana un aprūpe. Šajā 

patversmē mēs sastapām suņus, kaķus, lāci, jenotu, vāveri, 

lūšus, zosis, degunlāci, tītaru utt. Šī patversme mums ļoti patika. 

Ieguvām jaunu pieredzi, kā arī mīlestību no dzīvniekiem. 

Profesijas, kas saistās ar dzīvniekiem ir  veterinārārsts, apkopēja,  

dzīvnieku kopēji, cilvēki, kas pastaigājas ar suņiem, kinologs.  

9.b klases vārdā Nikija Anspoka 
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