
Bauskas 2. vidusskola

„Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...”
(V. Plūdons)

Daudzfunkcionālais  izgl īt ības  centrs



Skolas himna (veltīta skolas 60. gadadienai)
В нашей школе так издавна чтимо,
Это в нашей наверно крови:
Жить по-братски,семьёю единой
В испытаньях, в работе, в любви.
 Tā kā mājas mums skola ir mīļa,
 Un kā ģimenē dzīvojam te,
 Šeit mēs sastopam draugus un prieku,
 Gūstam spēku un gudrību mēs.
Мы едины любовью и верой,
Мы едины совместным трудом.
И распахнуты каждому двери
В этот добрый, приветливый дом.
 Gudrā pūce sniedz roku ikvienam,
 Kurš grib zinību kalngalus sniegt,
 Lai mēs stipri un pārliecinoši
 Spētu gaišāku nākotni celt.
Альма – матер всегда будем помнить,
Не забудем её никогда,
Педагогов любовь и заботу
Сохраним мы в сердцах навсегда!
 Sava skola ikkatram ir sirdī,
 Un to aizmirst vairs nespēs neviens.
 Vai būs grūti, vai laimīgs būs solis,
 Skolas atmiņas spēku mums dos.

Skolas vimpelis, 
veltīts skolas 

50 gadu jubilejai.

(Simbolika izstrādāta un veltīta 
skolas 50. gadadienai)

Skolas karogs (no abām pusēm; 
veltīts skolas 50. gadadienai).

Skolas ēkas
Bauskas 2.vidusskola dibināta tūlīt pēc tam, kad 
Bausku pāršalca kara vētras, tālajā 1944. gada 
septembrī. Sākumā tā bija tikai septiņgadīga 
skoliņa, kas kopīgi ar citu skolu atradās telpās 
Rīgas ielā 6 un 9. 1946. gadā skola ieguva 
atsevišķu ēku Rūpniecības ielā 14, bet 
Rūpniecības ielā 7 darbojās internāts. Kādu laiku 
skola darbojās agrākajā Korfa muižiņā - te mācījās 
sākumklases, atradās cīņas zāle un internāts. 
Iegūstot vidusskolas statusu, augošā vidusskola 
uzsāka darbību Rīgas ielā 8.
1963. gadā ekspluatācijā tika nodota skolas ēka 
Dārza ielā 9, bet jau 1989. gadā tai pievienojās 
jaunais skolas korpuss ar plašu aktu zāli, ēdnīcu un 
sporta zāli. Lai gan projektā bija paredzēta 
atsevišķa internāta ēka un pat iesākta tās 
celtniecība, tomēr ilgus gadus šī nepabeigtā ēka 
visu acu priekšā vīdēja kā nepiepildīts sapnis. Tikai 
pēc 20 gadiem, 2009. gadā, skola kļuva par plašu 
izglītības kompleksu, radot iespēju pārveidoties 
par daudzfunkcionālu izglītības centru.

Audzēkņi
Kopš savas dibināšanas Bauskas 2. vidusskola 
nodrošinājusi izglītību krievu valodā ne tikai 
Bauskā dzīvojošajiem, bet arī tuvāko un tālāko 
pagastu bērniem.
Pirmais vidusskolas izlaidums notika 1954. gadā, 
toreiz skolu beidza 16 skolēnu (klases audzinātājs 
P. T. Isaikins). Šobrīd skolas absolventu skaits jau 
sasniedzis 2172 skolēnus, no tiem 195 mācījušies 
latviešu plūsmā.
Bauskas 2. vidusskola viena no pirmajām Latvijā 
piedāvāja mācību programmu latviešu valodā, 
un 2002. gadā 16 skolēni absolvēja skolu ar pilnu 
izglītības programmu latviešu valodā.
Labvēlīgas mikrovides radīšana, atbalsts 
pedagogiem un skolēniem, lietišķa sadarbība ar 
audzēkņu vecākiem, nemitīga izglītības 
motivācijas paaugstināšana ir bijuši galvenie 
balsti skolas pārejai no vienas kultūrvides uz 
daudzkultūru mijiedarbību un attīstību.

1953./1954. mācību gads. 8.klase. Fizikas kabinets. No kreisās (stāv) �zikas, 
ķīmijas un bioloģijas skolotājs Pēteris Isaikins.

1955. gads. Kārlis Reiskarts - rajona padomes priekšsēdētājs. 1956. gads. Skolas trešā izlaiduma meitenes. Direktore Z. Pozdņeva. 
No šīs klases piecas meitenes kļuva par skolotājām. 

1951. gads. Skolas pirmais deju kolektīvs; vadītāja - Marija Kalkatova. Toreiz 
tērpus šuva paši skolēni. Pirmajā rindā trešais no labās - pirmais skolas zelta 
medaļas ieguvējs Jurijs Antonišķis. 

1954. gads. Skolas otrais izlaidums. Matemātikas skolotājs - Ivans Tro�menko. 
1954. gads. Skolas otrais izlaidums. No kreisās - vēstures skolotāja Valentīna 
Lavrentjeva (vēlāk direktore) un krievu valodas skolotāja Zinaīda Ivbule. 

1956. gads. Skolas trešais izlaidums. Skolu beidz jau divas klases. 
Matemātikas skolotājs Nikolajs Solovjovs, direktore Zinaīda Pozdņeva. 
No šīs klases pieci absolventi vēlāk kļuva par skolotājiem.

1950. gads. Direktors Andrejs Petrovs, no kreisās - krievu valodas un 
sākumskolas skolotājs Veniamins Zotovs (mākslinieks) un �zkultūras 
skolotājs Luka Petrovs. 

Skolas vimpelis.

Karogs kultūras pasākumiem 
(šūdināts 2007. gadā).

Skolas kulons.

SIMBOLIKA VĒSTURE

Internāts Rūpniecības ielā.

Sākumskola Korfa muižā.

Pirmā skolas ēka Rīgas ielā.
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Latviešu folkloras kopa Urdziņa
Krievu folkloras kopa Lučinuška
Vides skoliņa
Karjeras izglītība
Esi līderis!
Pirmās palīdzības pulciņš
Skolas vēstures darbnīca
Floristikas pulciņš 
Kristīgais pulciņš
Izteiksmīgā runa
Vizuālā māksla
Šaha klubs

Galda teniss
Boksa klubs
Ansamblis
Teātra pulciņš
Sporta spēļu grupa
Matemātiķis
Skolas Avīze
Ritmika 
Kultūru mijiedarbība
Skolas muzejs
Mana valodiņa

Izglītības programmas:
• Pamatizglītības programma - kods 21011111;
• Mazākumtautību pamatizglītības programma - 
kods 21011121;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma - kods 31011011;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (vakara/maiņu) - kods 31011012;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (neklātienes) - kods 31011013;
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas 

zinātņu un tehnikas virziena programma - 
kods 31013011.
•Izstrādes stadijā: Vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena programma - 
kods 31014011.

SŪTĪBA

Vera Grigorjeva: 
„Darīt ar mīlestību...”
Skolas direktore no 1982. gada. 
Mag. Paed., augstākā pedagoģiskā 
izglītība vēsturē, angļu valodā, 
sociālajā pedagoģijā, kopš 2004. 
gada IZM VIKNVA skolu darbības 
vērtēšanas eksperte - 
multiplikatore.
2008. gadā saņēmusi Sabiedrības 

integrācijas fonda Vienotības balvu par starpkultūru 
saskarsmes veicināšanu izglītībā un iniciatīvu izglītības 
kvalitātes celšanā.
Direktores attieksmi pret lietām, darbiem un cilvēkiem lieliski 
raksturo Mātes Terēzes vārdi: „Nav jācenšas darīt lielas lietas, 
galvenais - mazās paveikt ar lielu mīlestību”.
V. Grigorjeva: „Skolai kļūstot par izglītības iestādi - 
daudzfunkcionālu izglītības centru, jāatgādina, ka izglītība pati 
par sevi ir daudzfunkcionāla, mums tikai jārod iespēja nemitīgi 
pilnveidot informācijas tehnoloģiju, dabas zinātņu priekšmetu 
un mācīšanas metodoloģijas attīstību, kā arī skolēnu mācību 
motivācijas nemitīgu izaugsmi. Te ir vieta jauniem 
sasniegumiem un jauniem mērķiem.”

1945. - 1948.g. - Antoņina Aleksandrovska
1948. - 1951.g. - Andrejs Petrovs
1951. - 1952.g. - Valentīna Vigule
1952. - 1954.g. - Anna Reiskarte
1954. - 1955.g. - Fjodors Isajenko
1955. - 1956.g. - Jekaterina Golubeva
1956. - 1958.g. - Zinaida Pozdņeva
1958. - 1962.g. - Valentīva Lavrentjeva
1962. - 1968.g. - Anatolijs Žuravļovs
1968. - 1972.g. - Aleksandrs Žeronkins
1972. - 1981.g. - Jurijs Vasiļjevs
1981. - 1982.g. - Ivans Kļimovs 
no 1982. gada - Vera Grigorjeva

Bauskas 2. vidusskolas direktori 
no 1945. līdz 2009. gadam

Skola - daudzfunkcionālais 
izglītības centrs

Fakultatīvās nodarbības un pulciņi

Vīzija: 
Mūžizglītība – personas 
iekšēja nepieciešamība.

Misija: 
Sekmēt ikviena skolēna 
un skolotāja iespējas 
pilnveidoties un kļūt par 
konkurētspējīgu, brīvu, 
atbildīgu kultūras cilvēku.

Piedāvājam:
• Mūsdienīgi aprīkotus un gaumīgus kabinetus;
• Bibliotēku - informācijas centru;
• Aktu zāli un izstāžu zāli;
• Telpas semināriem un kursiem;
• Ēdamzāli un bufeti;
• Interneta lasītavu;
• Sporta kompleksu (sporta zāli, trenažieru zāli, 
boksa klubu, stadionu).

Lepojamies ar veiksmīgu sadarbību ar skolēnu 
vecākiem un Skolas padomes darbu.
Mūsu skolas telpās notiek pilsētas domes vai rajona 
padomes Izglītības pārvaldes organizēti pasākumi.

Sadarbības partneri un pieredze:
Daudzfunkcionālais izglītības centrs 
veiksmīgi attīsta sadarbību ar:
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu (RPIVA);
• Bauskas Mākslas skolu;
• Latvijas Naturalizācijas pārvaldes Bauskas nodaļu;
• SIA Zemgales mutes veselības centru;
• Mūžizglītības centru;
• Karjeras izglītības centru.
Minētās institūcijas darbojas zem viena jumta Dārza ielā 9 un veido daļu no Daudzfunkcionālā izglītības centra.

taafele
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SKOLOTĀJI UN

Mācību komplekts 
Ar gudru ziņu 
No 2002. gada Bauskas sākumskola strādā ar 
mācību komplektu Ar gudru ziņu.
Pedagogi ir sapratuši, ka mācību komplekts 
orientēts labas izglītības iegūšanai. Komplekta 
pēctecības un caurviju princips nodrošina 
stabilas zināšanas un prasmes 1.-4. klasēs. 
Pozitīvais moments - no klases uz klasi 
galvenās tēmas atkārtojas, tiek ievērots 
spirālstruktūras princips, ļaujot atkārtot 
mācību vielu. Skolotājiem jāprot mainīt satur 
un darba metodes, lai skolēniem nezustu 
interese. Mācību komplekta saturs ir tik plašs, 
ka skolotājiem nav īpašu grūtību paplašināt 
tēmu vai veikt kādu eksperimentu. Mācību 
satura integrācija mācību komplektā 
iespējama jau no 1. klases.
Darbs ar mācību komplektu Ar gudru ziņu 
attīsta bērna personību un veido viņa 
intelektu. Skolēni tiek motivēti radošai 
darbībai, grib izteikties, ir emocionāli, prot 
ieklausīties citos, vairāk interesējas par dzīves 
un sabiedrības norisēm, vēlas aktīvi 
līdzdarboties. 
Liela nozīme ir pedagogiem, kuri strādā ar šo 
komplektu, nebaidoties riskēt un pajautājot 
sev - kāda tam ir atdeve?

Dabaszinību metodiskā katedra: 
Melānija Antonoviča, Ludmila 
Stepčenkova, Valentīna Rajevska.
Būt, eksistēt, elpot, sajust un apzināties dzīvības 
krāšņo plūsmu sev visapkārt - tā taču visaugstākā 
laime katrai apzinīgai būtnei! (Vilis Lācis)

Svešvalodu metodiskā katedra: 
Larisa Sidorčika, Inese Korčevaja, Jadviga 
Šlosberga, Inga Grišule, Zinaida Ivanova, 
Marija Baļčūne.
To, ko saka prāts, var pārtulkot visās valodas; 
ko saka jūtas,- nevienā. (Rainis)

Matemātikas metodiskā katedra: 
Rimma Golovenko, Iveta Leitlante, Svetlana Jurčenoka, 
Rita Skorodihina, Tatjana Kazačenoka, Rita Blažēvica, 
Dmitrijs Jemeļjanovs.
Dzīvi grezno divas lietas - matemātika un tās mācīšana... (Puasons) 

Vēstures metodiskā katedra: 
Valentīna Ļeontjeva, Iveta Jabločkina, Vera Grigorjeva, 
Marina Beļinska.
Tas, kurš neciena un nepārzina savu pagātni, nespēj saskatīt nākotni.

Latviešu valodas un literatūras metodiskā katedra: 
Ruta Dābola, Inga Golovčanska, Kristīne Mudure, 
Irina Kirkila, Astrīda Štāla.
Valoda kā vārda māksla motivē, attīsta un iedvesmo, 
atspoguļojot personības briedumu un iedvesmojot jaunai 
izaugsmei. 

Mākslas jomu metodiskā katedra: 
Jeļena Vederņikova, Natālija Matulēviča, Jeļena 
Kotenkova, Alla Latūne, Ērika Mercs, Valērijs 
Hrustaļovs, Indra Vasiļkova, Aleksejs Grigorjevs.
Visi mākslas veidi kalpo pašai lielākajai no mākslām - 
mākslai dzīvot uz pasaules. (Bertolds Brehts)

Sākumskolas metodiskā katedra: 
Svetlana Panovska, Pārsla Akmeņlauka, Inga 
Golovčanska, Agita Sormule, Valentīna Caļuka, 
Jeļena Mozgovaja, Vija Pavlovska, Vineta 
Makšus, Larisa Čehoviča.
Labs skolotājs māk izlasīt lappusi, kas izskatās kā samudžināts 
adīklis, un saprot, ko tu esi gribējis pateikt. Viņš to nepārraksta. 
Viņš to tikai sakrata - un viss nostājas savās vietas.

METODIKA
Bauskas 2.  vidusskolā 
darbojas septiņas 
metodiskās katedras:
• Sākumskolas,

• Matemātikas,

• Mākslas jomu,

• Dabas zinību,

• Svešvalodu,

• Vēstures,

• Latviešu valodas un literatūras.
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Akmeņlauka Pārsla
Antonoviča 
Melānija
Avotiņa Anita
Baļčūne Marija
Beļinska Marina
Blažēvica Rita
Bukša Inga
Caļuka Valentīna
Cepurīte Tatjana
Čehoviča Larisa

Dābola Ruta
Golovenko Rimma
Golovčanska Inga
Grigorjeva Ilona
Grigorjeva Vera
Grigorjevs Vadims
Grigorjevs Aleksejs
Grišule Inga
Hrustaļovs Valērijs
Ivanova Zinaīda
Jabločkina Iveta

Jurčenoka Svetlana
Jurčenoks Valērijs
Kazačenoka Tatjana
Kirkila Irina
Korčevaja Inese 
Kotenkova Jeļena
Latūne Alla
Leitlante Iveta
Lībiete Tusnelda
Ļeontjeva Valentīna
Makšus Vineta

Matulēviča Natālija
Mercs Ērika
Mozgovaja Jeļena
Mudure Kristīne
Panovska Svetlana
Pavlova Nataļja
Pavlovska Vija
Rajevska Valentīna
Safoņenkova 
Nadežda
Sidorčika Larisa

Siliņa Diāna
Skorodihina Rita
Sormule Agita
Sormule Aldona
Stepčenkova 
Ludmila
Šlosberga Jadviga
Štāla Astrīda
Vasiļkova Indra
Vederņikova Jeļena
Zibola Anita 

Bauskas 2. vidusskolas pedagogu kolektīvs Mēs lepojamies
 „Kad pēc gadiem 
ilgošos satikties ar 
labākajiem draugiem, 
es noteikti atcerēšos 
skolu, jo labākais, kas 
ar mani noticis,  ir  
saistīts Bauskas 
2.vidusskolu.” 

V. Seminjačenko (2009)

„Cik viegli ir  atvadīties 
no skolas, ja zini,  ka 
patiesībā tā vienmēr 
būs mums līdzās. Pat, 
ja nevarēšu atnākt, 
domās mēs viena otrai 
vienmēr vēlēsim 
vislabāko.”

A. Sipoviča (2009)
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Skolā tradicionāli notiek kā krievu, tā latviešu paražām un 
kultūras tradīcijām veltīti pasākumi abās valodās. Darbojas 
divas folkloras kopas - 1989. gadā izveidotā latviešu folkloras 
kopa Urdziņa (vadītāja Vineta Makšus), pazīstama ne tikai 
Bauskas rajonā, bet sniegusi koncertus arī daudzviet Latvijā un 
Lietuvā, piedalījusies festivālā Pulkā eimu, pulkā teku. 1998. gada 
nodibinājās krievu folkloras kopa Lučinuška (vadītāja Alla 
Latūne). Savu ieguldījumu abu kultūru pētījumos devušas 
skolotājas Aldona Sormule (folkloras kopa Urdziņa dibinātāja), 
Vera Grigorjeva, Inese Korčevaja, Alla Latūne, Vineta Makšus, 

Inga Bukša.
 Kultūrmijiedarbības centra telpu pastāvīgajā 

ekspozīcijā aplūkojami dažādu tautu - latviešu, 
krievu, lietuviešu, baltkrievu, ukraiņu, poļu tautas 

tērpi un to elementi, kā arī tradicionālie rokdarbi 
- ar pacietību un rūpību darināti galdauti, 

sedziņas, dvielīši, apkaklītes un dažādu 
tehniku izšuvumi, adījumi, tamborējumi. 
Lielas mīlestības apdvestie darbi atgādina 
par cilvēkiem, kas darinājuši un skolai 
dāvājuši savas tautas kultūras liecības.

Par kultūrmijiedarbību un tās 
daudzveidību rūpējas skolotājas 
Zinaida Ivanova, Svetlana Panovska un 
Irina Vasiļjeva.

Zinību diena
10. klašu audzēkņu iesvētīšana 
Skolotāju diena
Ozolu stādīšana
LR proklamēšanas diena
Ziemassvētki 
Tatjanas diena - Studentu diena
Gada skolēns

Absolventu tikšanās vakars
Valentīna diena
Meteņi 
Lieldienas
Mātes dienas koncerts
Tēvu diena
Pēdējais zvans
Pamatskolas un vidusskolas izlaidumi

Svētki Bauskas  2. vidusskolā  

Kultūra un tradīcijas KULTŪRMIJIEDARBĪBA
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Bauskas 2. vidusskola - Daudzfunkcionālais 
izglītības centrs šobrīd īsteno divas 
pamatizglītības un divas vidējās izglītības 
programmas. Ik gadu divās mācībvalodu 
plūsmās - latviešu un krievu - mācās vairāk nekā 
550 skolēnu, par kuriem rūpējas 53 skolotāji (to 
skaitā 12 maģistri) un 30 tehniskie darbinieki.

Skolas piedāvātās izglītības programmas 
akreditētas līdz 2018. gada 31. jūlijam. 

Bauskas 2. vidusskola aktīvi īsteno bilingvālās 
izglītības praksi, vienlaikus darbojoties arī kā 
Krievu kultūras centrs Bauskas rajonā. 

 Vairums Bauskas 2. vidusskolas absolventu, 
beidzot vidusskolu, brīvi runā literāri pareizā 
latviešu un krievu valodā, orientējas latviešu 
rakstniecībā un kultūrā - par to liecina daudzās 
godalgas, kas iegūtas, audzēkņiem piedaloties 
Latvijas sacerējumu un daiļrunas konkursos. 

Ievērojamākie 
absolventi 
1. Nikolajs Zaharovs
2. Niks Matvejevs
3. Jurijs Žuravļovs
4. Sergejs Žuravļovs
5. Tatjana Marčenkova
6. Alla Hačikjana
7. Regīna Fillere
8. Olga Kirtovska
9. Aleksandrs Zajcevs
10. Sergejs Zajcevs
11. Andris Stumbris
12. Alla Zaderņuka
13. Olga Miņibajeva
14. Oļegs Petuhovs
15. Inna Mortukāne
16. Marina Ribina
17. ??? Krūmiņa
18. Solvita Levāne

� Labākā skola (2002.g.)
� Mācīšanas procesa kvalitāte (2002./2003.m.g.)
� Labākais mājturības kabinets (Bauskas rajona Izglītības iestāžu 
mājturības kabinetu konkurss; 2002./2003.m.g.)
� Pedagoģiskā personāla kvalifikācija un kompetence (2002./2003., 
2005./2006., 2006./2007., 2007./2008.m.g.)
� Izglītības kvalitātes attīstība (2002./2003.m.g.)
� Skolas darba organizācija (2002./2003., 2004./2005., 2005./2006.m.g.)
� Labākā skolas bibliotēka (Bauskas rajona Izglītības iestāžu bibliotēku 
konkurss; 2002./2003.m.g.)
� Labākais vēstures kabinets vidusskolu grupā (Bauskas rajona Izglītības 
iestāžu vēstures kabinetu konkurss; 2003./2004.m.g.)
� Karjeras izglītība (2005./2006.m.g.)
� Izglītības iestādes vide (2007./2008.m.g.)

Bauskas 2. vidusskolas sasniegumi Vidusskolas 54. izlaidums (2008./2009. m.g.)

Skolas iegūtie apbalvojumi

Konkursa Gada skolēns 2009 laureāti - Katrīna Arnava (otrā no kreisās), 
Artūrs Jurševics, Viktorija Revinska, Sanita Valtere.

12.a klase; 
audzinātāja - 
Tatjana Cepurīte. 

12.b klase; 
audzinātāja - 
Tatjana Kazačenoka. 

12.c klase; 
audzinātāja - 
Iveta Jabločkina.



Bauskas 2. vidusskola - Daudzfunkcionālais 
izglītības centrs šobrīd īsteno divas 
pamatizglītības un divas vidējās izglītības 
programmas. Ik gadu divās mācībvalodu 
plūsmās - latviešu un krievu - mācās vairāk nekā 
550 skolēnu, par kuriem rūpējas 53 skolotāji (to 
skaitā 12 maģistri) un 30 tehniskie darbinieki.

Skolas piedāvātās izglītības programmas 
akreditētas līdz 2018. gada 31. jūlijam. 

Bauskas 2. vidusskola aktīvi īsteno bilingvālās 
izglītības praksi, vienlaikus darbojoties arī kā 
Krievu kultūras centrs Bauskas rajonā. 

 Vairums Bauskas 2. vidusskolas absolventu, 
beidzot vidusskolu, brīvi runā literāri pareizā 
latviešu un krievu valodā, orientējas latviešu 
rakstniecībā un kultūrā - par to liecina daudzās 
godalgas, kas iegūtas, audzēkņiem piedaloties 
Latvijas sacerējumu un daiļrunas konkursos. 

Ievērojamākie 
absolventi 
1. Nikolajs Zaharovs
2. Niks Matvejevs
3. Jurijs Žuravļovs
4. Sergejs Žuravļovs
5. Tatjana Marčenkova
6. Alla Hačikjana
7. Regīna Fillere
8. Olga Kirtovska
9. Aleksandrs Zajcevs
10. Sergejs Zajcevs
11. Andris Stumbris
12. Alla Zaderņuka
13. Olga Miņibajeva
14. Oļegs Petuhovs
15. Inna Mortukāne
16. Marina Ribina
17. ??? Krūmiņa
18. Solvita Levāne

� Labākā skola (2002.g.)
� Mācīšanas procesa kvalitāte (2002./2003.m.g.)
� Labākais mājturības kabinets (Bauskas rajona Izglītības iestāžu 
mājturības kabinetu konkurss; 2002./2003.m.g.)
� Pedagoģiskā personāla kvalifikācija un kompetence (2002./2003., 
2005./2006., 2006./2007., 2007./2008.m.g.)
� Izglītības kvalitātes attīstība (2002./2003.m.g.)
� Skolas darba organizācija (2002./2003., 2004./2005., 2005./2006.m.g.)
� Labākā skolas bibliotēka (Bauskas rajona Izglītības iestāžu bibliotēku 
konkurss; 2002./2003.m.g.)
� Labākais vēstures kabinets vidusskolu grupā (Bauskas rajona Izglītības 
iestāžu vēstures kabinetu konkurss; 2003./2004.m.g.)
� Karjeras izglītība (2005./2006.m.g.)
� Izglītības iestādes vide (2007./2008.m.g.)

Bauskas 2. vidusskolas sasniegumi Vidusskolas 54. izlaidums (2008./2009. m.g.)

Skolas iegūtie apbalvojumi

Konkursa Gada skolēns 2009 laureāti - Katrīna Arnava (otrā no kreisās), 
Artūrs Jurševics, Viktorija Revinska, Sanita Valtere.

12.a klase; 
audzinātāja - 
Tatjana Cepurīte. 

12.b klase; 
audzinātāja - 
Tatjana Kazačenoka. 

12.c klase; 
audzinātāja - 
Iveta Jabločkina.



Bauska – vieta, kur satiekas! Mēs, baušķenieki, 
dzīvojam kopā ar tevi divu upju likteņkrastos. Mūsa 
un Mēmele ir mūsu dzīvības dzīslas, kurās plūst 
ļaužu dzīves gadi. Mums ir sava vēsture, tagadne un 
nākotne, kuru liecinieki ir senās pilsdrupas, pils 
mūris un cietoksnis, Rātslaukums, Brīvības 
piemineklis, Saules dārzs, parki ar iekoptām 
pastaigu takām. 
Stāvot dzimtās Mūsas krastā, mani pārņem miera 

un drošības sajūta, jo esmu mājās. Man viss liekas 
pazīstams, mīļš, tomēr nepamet doma, ka esmu arī 
atbildīgs par šo mieru un stabilitātes sajūtu. [..] Rīgā 
ir V. Grēviņa iemūžinātā Vārnu ielas republika, 
Ziedoņdārzs un Aleksandra Čaka dzejas radītā 
pasaule, bet Bauskā man tikpat nozīmīga ir 
Mēmeles ielas republika ar ziedošajām kastaņām 
pavasarī, spokainajiem tuneļiem un aku grodiem, 
kur mēs, mazie baušķenieki, caurām dienām 
vadījām savas dienas kariņos un drosmes 
pārbaudēs. Līdz kaulam manī ieēdies šī upes krasta 
smārds, burvība un draugi. Jā, esmu baušķenieks, un 
Bauska ir mana pilsēta, mans lepnums! Vienmēr 
esmu varējis priecāties par Mēmeles mierīgo un 
dzidro tecējumu. Mazā taciņa gar upes krastu, kas 
vasarā rotājas dažādu krāsu un smaržu ziedu rotā, tā 
vien vedina pacelt acis pret debesīm, kas apliecina 
to pašu - tu esi mājās...
No mierīgās upes krasta caur Korfa dārzu atgriežos 

atkal pilsētā. Mani sagaida baltais Bauskas 
2.vidusskolas korpuss. Mana skola, kurā mācās ap 
500 bērnu. Gaisma skolas logos liecina, ka no agra 
rīta notiek mācību stundas, bet līdz vēlam vakaram 
te nodarbojas jaunie mākslinieki, arī studenti, sporta 
sekciju dalībnieki. Daudzfunkcionālais izglītības 
centrs par savu moto izvēlējies Es kāpt gribu kalnā 
visaugstākā. Nejauši vai apzināti, bet sasaiste ar V. 
Plūdoņa Atraitnes dēla sapni ir arī mans sapnis par 
izglītību kā dzīves karjeras izaugsmes pamatu. Šis 
sapnis man vēl piepildāms. 

 (No Bauskas 2. vsk. 12.b klases skolnieka 
Artūra Jurševica esejas konkursam Gada skolēns 2009)

The Spring
I see, I feel, I know
The greatest thing of every word
Winds are field with flower’s sounds
It all remind me of my home

I see, I feel somehow
The greatest place in time
My soul now field with life
The spring came to me this night

Somehow I still believe
This day – he can’t deceive
The greatest love on ending night
That is what the moon can’t hide

I see, I feel, I know
Every word is field with love
Dreams are field with flower’s sounds
That is what the spring gives to me now

My �rst kiss
In the same life
Feel the same love
And my heart still belive - 
You were the only my sin

Poorest life
Poorest love
So white its newer been
So warm iside 
This flames in heart
Its never was so nice

Its so good to believe - 
You were the only my sin
You were my first love
Give me my first kiss

Running To The End
This dammed story was told to me
By the little girl whose name was Emily.
Her strange voice fouled me enough
To start to think about the time, about the life
And what I need to sacrifice.

“I hate this world” She told,
“so hopeless time I never saw”
And her spirit become dark
Then she whispered to me
“I will never come back…”

Then mind returned to me
And life lost her perfect idea.
Worse and worse. 
In darkness shadows so close.
Winter loses its perfect whiteness.
Course again running to be here.

“I hate this world” Her voice returned,
“So hopeless time I never saw”
Then whisper become closer and much worse:
“I never was so close to the night and your soul”
Then the dark returned.

Полёт
Тёплый, влажный, по летнему нежный 
воздух принял его в свои объятия...
Нежно, едва касаясь, провёл по щеке, 
стирая слёзы...
Едва ощутимым облаком водянной пыли 
смягчил резкое падение вниз. 
Обрывки порванной одежды устремились 
ввысь, противореча законам физики.
Ушло отчаяние, высохли слёзы, осталось 
лишь чувство свободы.
Выбор сделан – последний шаг.
И ничто не втанет на пути – 
В воздухе нет преград.
Тёплый, мягкий, по вечернему сладкий 
воздух принял его в свои объятия...

     Domu graudi
Mīlēt nenozīmē sapņot, mīlēt nozīmē - 
iegūt sapni.
  ***
Cilvēku var ātri saniknot, tikai jāpasaka, 
ka tev labi klājas.
  *** 
Ja esi pedants, tā nav slimība;
Slimība ir tad, ja uzvedies kā cūka.
  

Divi vairāk un labāk par vienu, taču cilvēks ar 
divām sejām ir biedējošāks un gļēvāks.
  *** 
Dzīve nesastāv tikai no laimes un smiekliem. 

Arī šokolāde nesastāv tikai no vienas vielas. 
Lai tā būtu interesantāka un baudāmāka, 

jāpievieno arī drusciņa rūgtuma 
un šķipsniņa sāls.

Renāte Mudure, 12. b klases absolvente; 2009

Oskars Pozņaks

Laura Leja

Bauska - mans lepnums

Sigita Čornaja

Alīna Kazačenoka

Ina Jajus
Elizabete Jaunzeme

Ērika Jankeviča

Vladislavs Moisejenko, 11. b klase; 2009
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Kontaktinformācija:
Bauskas 2. vidusskola

Adrese: Dārza iela 9; Bauska, LV-3901.
Tālrunis: 6-39-22473; 6-39-23310
Fakss: 6-39-63933
E-pasts: 2.vidusskola@bauskarp.lv
Mājas lapa: www.2vidusskola.bauska.lv
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