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Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra 

noteikumiem Nr.23 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.un 12.klašu 

izglītojamajiem”, ar 2013.gada janvāri varēja pretendēt, ja: 

 9.klases skolēnam iepriekšējā, t.i.  I semestra vērtējums nav 
zemāks par 7.45 ballēm un semestra vērtējums nevienā mācību 
priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm; 

 12.klases skolēnam iepriekšējā, t.i.  I semestra vērtējums nav 
zemāks par 6.95 ballēm un semestra vērtējums ne vairāk kā 
vienā mācību priekšmetā ir 5 balles, pārējos mācību 
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm. 

Informēju, ka stipendija tiek piešķirta no Bauskas novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Stipendijas apmērs tiek noteikts atkarībā no mācību sasniegumiem 

(vidējā vērtējuma): 9.klašu skolēniem no 5.00- 15.00 LVL, bet 12.klašu 

skolēniem no 5.00- 20.00 LVL. Stipendija tiek izmaksāta ar 

pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu katru mēnesi līdz 

15.datumam par iepriekšējo mēnesi. 

 

Skolas ēka 

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. 

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. 

Rubrikas turpinājums februāra numurā. 

 

 

 

DIREKTORES VĀRDS 

 Vid. atzīme 

9. klase  

Berlinskis Stīvens Lesters 7,73 

Gābers Uldis 7,87 

Pauls Mārtiņš Marks 7,60 

12. klase 
 

Štrovalds Artis 7,08 

Gilberte Klinta 7,46 

Jonāns Matīss 7,08 

Rāzna Roberts 7,00 

Tūra Ainārs 7,00 

Kūlmane Kristīne 7,00 

Nikolajeva Agnese 7,15 

Eize Linda 7,00 

Zviedre Inese 7,00 

 

Aicinu skolas saimi aktīvi izteikt priekšlikumus skolas jubilejas organizēšanai. 
  Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva 
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Viktorija 7.a – Patika rotāt piparkūkas, bet visvairāk patika cept pīrādziņus 

kopā ar direktori. Bija ļoti interesanti. 

Viktorija 9.b – Foto darbnīcā biju jau otro gadu pēc kārtas. Guvu jaunu 

pieredzi, kā pareizi fotografēt.  

 

Uldis 9.a – Par spīti tehniskām grūtībām un laika trūkumam, mums izdevās 

izveidot video. Mēs domājam, ka video izdevās, lai gan vienmēr ir kur 

tiekties. 

Anna 10.b – Nedēļa pilna ar jauniem atklājumiem, kuri bija ļoti interesanti 

un grūti sasniedzami. 

Ketija – Mēs audām stellēs grīdceliņus. Tas bija interesanti un pamācoši, jo 

izmantojām lietotas drēbes, sagriezām un ieaudām audeklā. 

Alīna 7.a – Bija interesanti. Es iemācījos pīt rokassprādzes un atslēgu 

piekariņus. Nebija viegli, bet ja visu saprot, tad ir labi. 

Pāvels 7.a – Visvairāk man patika apgleznot burkas. Es vēlos vēl vienu tādu 

nedēļu. 

Evita 6.b – Man patika dejot. Mēs iemācījāmies jaunu deju. Pirms 

uzstāšanās man bija liels uztraukums. 

Laura 9.a – Ziepes taisīt bija ļoti interesanti un noderīgi. Mēs 

uzzinājām, kas ir labs un kas ir slikts mūsu ādai. 

Anna 9.a – Mēs dziedājām krievu nacionālās častuškas. Mēs iemācījāmies 

dziedāt krievu valodā un daudz uzzinājām par krievu kultūru. 

Ina 7.b – Man patika strādāt izvēlētajā darbnīcā, jo bija interesanti. Es 

ieguvu daudz jaunu ideju. 

Kevins 8.b – Man patika spēlēt. Mēs bijām lepni par uzvaru. Šī projektu 

nedēļa bija interesanta. 

 

Ieva Š. 7.b – Mēs tamborējām auskarus un puķītes, man tas ļoti patika. 
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Pareizticīgie sāk atzīmēt līksmos svētkus Masļeņicu pēdējā ziemas mēneša pēdējā dienā. 

Pēc ilgās un skarbās ziemas cilvēki veselu nedēļu priecīgi atzīmē tās beigas. Šī nedēļa nāk pirms 

lielā gavēņa un nes pareizticīgajiem vispārējas piedošanas un samierināšanas garu. Masļeņica Pēc 

krievu tradīcijām, Masļeņicas svinēšana ir saistīta ar jautrību, tautas svētkiem, gadatirgiem un 

visdažādākajiem cienastiem. Galvenais ēdiens un svētku simbols ir pankūkas – siltas saules 

iemiesojums. Tās cep katru dienu un cienā visus radus, draugus un kaimiņus.  

Masļeņicas pēdējā dienā vēl joprojām dedzina izbāzeni, tā simboliski šķiroties no visām 

aizejošās ziemas problēmām un slimībām, un sagaida siltu un ziedošu pavasari kā gaišas nākotnes 

simbolu. Pastāv arī ticējums, ka tas, kurš jautri un labi pavadīs šo laiku, sagaidīs bagātību un 

veiksmi visa gada garumā. 

 
Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un – galvenais – jālej sveces. Šī tradīcija radusies senos laikos, kad ne tikai 

elektrības nebija, bet nebija arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc Saules, Mēness un zvaigznēm.  

Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticējumi un ēdieni. Piemēram, lai gads būtu jautrs un 

pats cilvēks – skaists, Sveču dienā jāēd cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes – lai būtu 

sārti vaigi.  

Ja kādā dzīves situācijā jums nepieciešamas konkrētas rakstura īpašības, ieteicams izvēlēties attiecīgās krāsas sveci: 

 

* sarkanās krāsas svece spēcinās apņēmību;  

* rozā veicinās pacietību, iecietību; 

* gaiši pelēkā dos spēju pielāgoties situācijām;  

* sudraba krāsa palīdzēs atklāt iekšējos talantus, potences; 

* zelta krāsas svece rosinās vīrišķību; 

* zaļā mudinās uz neatkarību; 

* zilā dos līdzsvaru un morālo noturību; 

* tumši sarkanā svece dos skaidrību; 

* dzeltenā vai oranžā norādīs pareizo virzienu; 

* brūnā vai melnā rosinās kārtības mīlestību, sistemātiskumu; 

* violetā vai tumši zilā veidos individualitāti; 

* baltā veicinās jutīgumu, saasinās intuīciju. 

 

 

 

Viena no ievērojamākām dienām, gaidot pavasari, ir Metenis jeb Vastlāvis. Meteņa 

tradīcijās manāma kristiānisma ietekme, jo tad katoļiem sākas gavēnis. 

Par Meteņa vārda izcelšanos ir dažādi skaidrojumi. Kādā no tiem minēts, ka Meteņa 

dienas vakarā Laima metot dāvanas, no tā tad arī cēlies vārds ,,Metenis”. 

Meteņa pirmsākums meklējams latviešu mitoloģijā: tas var būt kāds māju Dievs, sevišķi 

gaļas svētītājs un gausinātājs, kam ziedoja cūkas ausis, jo sākas gavēnis. 

Meteņos ēšana sākas no pusdienas, tas atvedot cūkas ribas, ausi, galvu, kājas, smeceri. 

Nepieciešams Meteņa dienas ēdiens ir pīrāgi, tādēļ dažos novados to sauc par pīrāgu dienu. 

Ar Meteņa dienu izbeidzās budēļos iešana, tāpēc pēdējā dienā šī tradīcija bija sevišķi 

iecienīta.  

Ruta Dābola
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola, Lāsma Mertena 

Skolēni: Lana, 11.a klase 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/ 

 

 

Skolēnu pašpārvalde dodas uz Jelgavu 

Jauno 2013. gadu Bauskas 2.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde iesāka, piedaloties Valsts izglītības satura centra (VISC) 

rīkotajā Skolēnu pašpārvalžu forumā, kas notika 4.janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā. Mūsu skolas 

pašpārvaldes pārstāvji - Ksenija Fjodorova, Alīna Kazačenoka, Agnese Tumbile 

un Lana Dinu – kopā ar citiem Zemgales reģiona skolu pašpārvaldē, domē vai 

parlamentā iesaistītajiem jauniešiem dienas laikā aktīvi diskutēja par to, kāda ir 

Skolēnu pašpārvaldes misija, tās loma skolas ārējā tēla veidošanā un kādai jābūt 

skolēnu pašpārvalžu un pašvaldību savstarpējai mijiedarbībai. Jaunieši labprāt 

dalījās savā pieredzē par pašpārvaldes darba organizēšanu un kopā ar pasākuma 

koordinatoriem radīja savu vīziju par Skolēnu pašpārvaldes pilnvērtīgu darba 

organizācijas modeli. Pārrunājot svarīgākos un aktuālākos jautājumus, vakara 

noslēgumā jaunieši visi kopā izbaudīja Jelgavas silto sveicienu nelielā koncertā 

un guva lietderīgus ieteikumus no Renāra Zeltiņa par to, kur smelties spēku 

darbam un kā nebaidīties rīkoties. Pēc uzmundrinošiem ceļavārdiem, spēka un 

jaunu ideju pilni jaunieši devās mājās, lai turpinātu īstenot jaunas idejas un 

dažādot skolas dzīvi.  

Bauskas 2.vidusskolas Skolēnu pašpārvalde pateicas par sniegto atbalstu un iespēju piedalīties forumā skolas direktorei 

Verai Grigorjevai un pašpārvaldes koordinatorei Natālijai Matulēvičai. 

Lana, 11.a klase 

Jauniešu aktivitātes Eiropā 

Klāt atkal ir laiks, kad vēlam panākumiem bagātu Jauno gadu un izvirzām sev jaunus mērķus un uzdevumus. Šobrīd Eiropas 

Savienības finansētā programma „Jaunatne darbībā” piedāvā dažādas aktivitātes jauniešiem. 

Programmas mērķis ir attīstīt jauniešu mobilitāti, rosināt iesaistīties neformālās izglītības apguvē un veicināt jauniešu 

iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides Eiropas Savienībā un ārpus 

tās robežām. Ja apakšprogramma „Eiropas brīvprātīgais darbs” dod iespēju iesaistīties tikai jauniešiem, sākot ar 18 gadiem, tad 

citas projekta apakšprogrammas- „Jauniešu iniciatīvas” un „Jauniešu apmaiņa ” finansēti projekti dod iespēju aktīvi līdzdarboties 

pusaudžiem un jauniešiem jau no 13 gadu vecuma. Viens priekšnosacījums gan pastāv- nepieciešamas labas angļu valodas prasmes, jo 

pārsvarā visu Eiropas Komisijas finansēto projektu darba valoda ir angļu valoda. Sīkāku informāciju par šīm aktivitātēm var atrast 

www.jaunatne.gov.lv. 
Saskaņā ar EK piešķirtā finansējuma apjomu, Latvija 2013.gadā saņems 734 023 LVL Eiropas Brīvprātīgā darba iesniegto 

projektu realizēšanai vien. Lai realizētu radošas un interesantas idejas, aicinu jauniešus darboties, būt aktīviem, iesaistīties 

projektu sagatavošanā un, izmantojot šo iespēju, veidot savu nākotni interesantu. 

Angļu val. skolotāja I.Kalniņa 

Zinātniski pētniecisko darbu izstrāde  

Kamēr skolā valdīja radošās projektu nedēļas gaisotne, 11.klašu skolēni aktīvi strādāja un vēl joprojām raksta zinātniski pētniecisko 

darbu (ZPD). Tāpēc jautājām darbos aizņemtajiem jauniešiem, kā viņiem veicas to izstrādē. 

 

 

Santa 11.a 

Izpētīt izdevīgāko mācību kredītu ir mūsu darba tēma. 
Veicot vidusskolēnu aptauju, iegūtie rezultāti mūs pārsteidza. 
Mēs uzskatām, ka mūsu darbs būs ļoti veiksmīgi izstrādāts un 
būs arī noderīgs pareizā lēmuma pieņemšanā pēc vidusskolas 

absolvēšanas. 

 

Darja, Germans, Artjoms 11.a 

Elizabete 11.a 

Artūrs, Valentīns 11.a Ainars, Justs 11.b 

Manuprāt, ZPD rakstīšana ir 
interesants process, kuram laiks ir 
ļoti ierobežots, jo pieredze šādu 

darbu izstrādē tiek gūta pirmo reizi. 
Izvēlēties ZPD tēmu mums problēmas nesagādāja, jo mums abiem 

ir kopīgs hobijs, kas aizņem lielu daļu mūsu dzīves – tas ir 
florbols. Rakstot darbu, centīsimies atrast izskaidrojumu florbola 

pieaugošajai popularitātei mūsdienu jauniešu vidū. Meklējot 
informāciju, esam uzzinājuši daudz ko jaunu un noderīgu par 

florbolu, ko citādi, iespējams, nebūtu uzzinājuši nekad. 

Rakstot ZPD, mūsuprāt, ir divas labas lietas. Pirmkārt, 
tā ir iespēja vairāk iedziļināties un izpētīt sev interesējošo 
tēmu. Otrkārt, tā ir iespēja sevi pilnveidot turpmākajiem 

studiju gadiem. 

ZPD man ir kā jauns dzīves pārbaudījums, jo ir jāveic kas līdz šim 
nepieredzēts, jāizpēta kas jauns un jācenšas loģiski izskaidrot pašas 
iegūtos rezultātus. Darbu iesākt rakstīt bija ļoti grūti, bet nu jau tas ir 
kļuvis par ikdienas sastāvdaļu. 
 LIELU PALDIES gribu teikt skolotājām Melānijai Antonovičai, 
Valentīnai Rajevskai un Dainai Burcevai par atsaucību un saprati darba 
izstrādē. 

Es vēlu ikvienam nepadoties un veiksmīgi izstrādāt savu ZPD! 


