


Bauskas 2.vidusskola 

 
Izglītības iestādes misija -sekmēt ikviena skolēna un skolotāja 

iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu 

kultūras cilvēku. 

 

Izglītības iestādes vīzija – mūžizglītība – personas iekšēja 

nepieciešamība. 

 

Mērķis: 

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, 

kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības 

mērķu sasniegšanu. 

 



Pamatvirziens - izglītojošā darbība. 

 

Darbības virzieni: 

 

• Pilsoniskās audzināšanas un izglītības attīstīšana. 

• Atbilstoši izglītojamo spējām un vajadzībām, izglītības satura 

dažādošana. 

• Mācību procesa kvalitātes paaugstināšana. 

• Izglītojamo iesaistīšana draudzīgas vides pilnveidošanā un 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošanā. 

• Atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem. 

• Pedagoģiskā personāla resursu attīstīšana. 

• Izglītības iestādes infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana. 

 



Kultūrmijiedarbība - kā tolerances izpausme 

un palīgs integrācijas procesā  

• Kā nodrošināt sadarbību un komunikāciju starp dažādu kultūru 

pārstāvjiem ? - Attīstīt kopīgas vērtības.  

• Cienot Latvijā dzīvojošo tautu kultūras daudzveidību, tiek 

veicināta Latvijas sabiedrības saliedētība. 

• Iepazīstot un kopjot gan latviešu, gan citu kultūru un tradīcijas, 

rodas izpratne - integrācija nav atsacīšanās no savām saknēm, 

tautības un kultūras.  

• Etniskās identitātes apzināšanās rada drošības izjūtu un veicina 

atbrīvošanos no stereotipiem, ka patriotisms un lojalitāte pret 

valsti ir saistīta tikai ar tautību. 



• Skola dibināta 1944. gadā 

• Kopš 2008. gada kļuvusi par daudzfunkcionālu izglītības 

centru – Bauskas 2. vidusskolas ēkās atrodas Bauskas 

mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa 

• 2017./2018. mācību gadā skolā mācījās 601 izglītojamie 

un  no 1. – 12. klasei izveidoti trīsdesmit klašu komplekti 

• Skolā strādā 58 augsti kvalificēti, profesionālie pedagogi 

 



2018./2019. mācību gadā piedāvājam šādas 

licencētas un akreditētas izglītības programmas 

pamatskolai: 

 Pamatizglītības programma 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 

ar valodas traucējumiem  

 



2018./2019. mācību gadā piedāvājam šādas licencētas 

un akreditētas izglītības programmas vidusskolai: 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā; 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

izglītības programmā (apakšprogramma – programmēšana, matemātika) 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

izglītības programmā (apakšprogramma – ekobioloģija, matemātika) 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (neklātiene) 

10.-12.klase 

 Paralēli vidusskolai jauniešiem tiek dota iespēja apgūt profesionālās 

pilnveides izglītības programmu. Pabeidzot vidusskolu jauniešiem būs 2 

diplomi – atestāts par vidējo izglītību un profesionālās pilnveides apliecība. 
 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas: 

1. Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana 

2. Fotografēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde 

Par labām un teicamām sekmēm izglītojamiem ir iespēja saņemt stipendiju. 



Interešu izglītība 

• latviešu folkloras kopa “Urdziņa” 

• slāvu folkloras kopa “Lučinuška;  

• Tautu dejas 1.- 12.kl.; 

• 1.-3. un 4.- 12. klašu kori;  

• 1.-4. klašu zēnu koris;  

• Robotika 1.- 6.klasēm; 

• Izteiksmīgā runa 5.-9.kl.; 

• Skolas muzejs 1.-9.kl. 

 

 


