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Kā katru mācību gadu, arī 2012./2013.m.g. zinošākie novadu skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Arī mūsu skolas 

audzēkņi ir rādījuši un apliecinājuši savas prasmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Gada skolēns’’ skolas posms „Gada skolēns” skolas posmu dalībnieki 

Februāra mēnesis skolēniem ir aktīvs ne tikai piedaloties dažādās novada 

olimpiādēs, bet arī dažādos konkursos. Šobrīd gan vidusskolas, gan 

pamatskolas skolēni aktīvi piedalās konkursā „Gada skolēns” skolas posmā, 

kur konkursa dalībnieki tiek vērtēti pēc trim pamatkritērijiem: 

 Mācību darbs – konkurss „Mācos un zinu”, 

 Pašizpausmes un radošā aktivitāte – konkurss „Mana individualitāte 

un talanti”, 

 Iekšējās pasaules izkopšana – konkurss „Es un pasaule man apkārt”. 

Pamatskolas grupā 

9.a Mārtiņš Marks Pauls 

9.b Sintija Neimane 

8.a Ermelinda Jaunzeme 

8.a Diāna Koļesova 

Vidusskolas grupā 

11.a Elizabete Jaunzeme 

11.a Alīna Kazačenoka 

Paldies par uzdrīkstēšanos! Vēlu veiksmi! 

 
 

 

Apsveicam vizuālās mākslas skolotāju 

Natāliju Matulēviču un mājturības 

tehnoloģiju un informātikas skolotāju 

Vadimu Grigorjevu ar piešķirtajiem 

atzinības rakstiem 

2013. gada 11. februārī. 

 

 

 

 

 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva 

Matemātikas olimpiāde 5.-8. klašu izglītojamajiem 

(Skolotājas R.Skorodihina un S.Jurčenoka) 

1.v. Marikai Čehovičai - 6.klase 

2.v. Viktorijai Mahļiniecai - 5.klase 

Atzinība Samantai Bosakovai - 6.klase 

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem 

(Skolotāja V.Rajevska) 
Atzinība Alīnai Kazačenokai - 11.klase 

Angļu valodas olimpiāde 9.klašu izglītojamajiem 

(Skolotāja I.Grišule) 
Atzinība Mārtiņam Markam Paulam - 9.klase 

Ķīmijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem 

(Skolotāja A.Zibola) 

1.v. Stīvens Lesters Berlinskis - 9.klase 

2.v. Uldis Gābers - 9.klase 

Atzinība Artūram Pestrecovam - 9.klase 

Mājturības olimpiāde 9.klašu izglītojamajiem 

(Skolotājs V.Grigorjevs) 
2.v. Mārtiņš Marks Pauls - 9.klase 

3.v. Uldis Gābers - 9.klase 

Matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu izglītojamajiem 

(Skolotāja T.Kazačenoka) 
Atzinība Alīnai Kazačenokai - 11.klase 

Angļu valodas olimpiāde 11.-12.klašu izglītojamajiem 

(Skolotāja A.Avotiņa) 
Atzinība Artim Mediņam - 12.klase 

DIREKTORES VĀRDS 

Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai – 2014. gada 1. oktobrī”, avīzes 

3. lappusē ir lasāma intervija ar skolotāju Zinaīdu Ivanovu, par viņas atmiņām un skolā 

pavadītajiem gadiem. 

„Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai – 2014. gada 1. oktobrī”



 

    2.lpp 

Uz „Draudzīgā aicinājuma dienu” 

Pirms vairāk kā septiņdesmit gadiem toreizējais Latvijas Valsts Ministru prezidents 

Kārlis Ulmanis aizsāka Draudzīgā aicinājuma tradīciju-atbalstīt un atcerēties savu pirmo 

skolu, tai dāvinot un ziedojot grāmatas. 

Rīgas dome un SIA „Jumava” janvāra nogalē Melngalvju namā, prezidenta mītnes 

vietā, organizēja „Draudzīgā aicinājuma dienu”, un man šogad bija gods būt šajos 

svētkos. Tas bija godbijīgi, ka pasākumā piedalījās un skolas direktorus, skolotājus 

uzrunāja valsts prezidents A. Bērziņš. Viņš pateicās tām skolām, kurās pērn viesojies, 

kur laipni uzņemts, un uzdāvināja grāmatas. Veltes savām skolām dāvināja pazīstami 

žurnālisti, sportisti u.c., no SIA „Jumava” tikai Rīgas skolas saņēma grāmatas. Žēl, jo 

pasākumā piedalījās arī daudzu Latvijas novadu skolu pārstāvji.  

Rīgas jaunie mūziķi klātesošos priecēja ar augstvērtīgu priekšnesumu, klasikas skaņdarbiem. Par viņu 

sniegumu prezidents bija priecīgs, izrādīdams dzīvu interesi. 

Man, literatūras skolotājai, bija patīkami būt svētkos kopā ar valsts prezidentu un izjust viņa 

vienkāršību un neviltotu interesi par skolām, īpaši tālajām, kuras nes kāda rakstnieka vārdu. Gribētu, lai arī 

mūsu skolas absolventi atcerētos savu pirmo skolu un pateicībā par ielikto zināšanu pamatu dāvinātu grāmatas. 

Ruta Dābola, latviešu valodas skolotāja 

NOSLĒGUSIES ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU AIZSTĀVĒŠANA 

Februāris skolā ir aizvadīts zinātniskā gaisotnē, kur savus darbus aizstāvēja visi 11.klases skolnieki. Darbos jaunieši izvēlējās 

vairāk iedziļināties visdažādākajos jautājumos.  

Daļa jauniešu izvēlējās pētīt sociālas dabas jautājumus, kā, piemēram, azartspēļu atkarību un florbola popularitāti jauniešu 

vidū, sportistu skaita samazināšanos Bauskas novadā, kā arī horoskopu ietekmi uz cilvēku un pat spokus.  

Citiem aktuāli bija veselības jautājumi, no kuriem pētīja gan reitterapiju kā rehabilitācijas metodi Latvijā, gan mākslas 

terapiju, gan arī bulīmiju un anoreksiju kā ēšanas traucējumus jauniešiem. 

Ekonomiski domājošie jaunieši izvēlējās dziļāk izpētīt biznesa reklāmu, lojalitātes kartes un piedāvātos studiju kredītus 

apmācībām.  

Salīdzinoši liela daļa jauniešu izvēlējās pētīt ar bioloģiju saistītos jautājumus, kā, piemēram, liepu lapu morfoloģiskās izmaiņas 

Bauskas pilsētas apstādījumos, gaismas trūkuma ietekmi uz augu augšanas procesu, ārstniecības augus, ģenētiski modificētos 

organismus un telpaugu nozīmi gaisa kvalitātes uzlabošanā.  

Neizpalika arī pētītas tēmas ķīmijas sekcijā, no tām jaunieši plašāk pētīja ūdeni pirmās klases skolnieka brokastīs un zobu 

pastu ķīmisko sastāvu. 

Literatūras zinātnē plašāk tika izpētīti Rūdolfa Blaumaņa stāsti, kā unikāla latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa.  

Matemātikas sekcijā tika pētīti ģeometriskie pārveidojumi latviešu tautas tērpos.  

Pētīts tika arī jauniešu likums Bauskas novadā un iztēles psiholoģijas būtība. 

 
Attēlā savu darbu aizstāv Liāna Agejenkova un Kristaps Karļuks. 

Bauskas novada zinātniski pētniecisko darbu konkursam 

izvirzīja sešus veiksmīgāk izstrādātos darbus: 

„Biznesa reklāma” 

(Liāna Agejenkova; Kristaps Karļuks) 

„Ūdens pirmās klases skolnieku brokastīs”  

(Laura Leja) 

„Etiolācijas ietekme uz augu augšanas procesu”  

(Lana Dinu) 

„Telpaugu nozīme gaisa kvalitātes uzlabošanās”  

(Elizabete Jaunzeme) 

„Jauniešu likums Bauskas novadā”  

(Agnese Tumbile)  

„Iztēles psiholoģija” 

(Ksenija Fjodorova; Alīna Kazačenoka) 

L.Mertena 

 
Nāk pavasaris. Pavasari var sajust jau pa gabalu. Drīz viss 

smaržos pēc pavasara saulītes, atkušņa un zilajām debesīm. 

Putniņi sāks čivināt zaļajās koku galotnēs, bērziem plauks 

lapas. Ziemas drūmumu nomainīs pavasara spirgtums un 

možums. Gaiss smaržos pēc svaigi pļautas zāles, pēc upes 

ūdens, pēc sniegpulkstenīšiem un gaiļbiksītēm. Pavisam drīz 

sāks kūkot dzeguzes. Nekur nav tik skaisti kā šeit Latvijā!  

Elīza 7.b 

Cilvēks ir viens liels īpašību kamols. Tajā kamolā ir vēl divi 

mazāki kamoli, kuros atrodas labās un sliktās rakstura īpašības. 

Sāksim ritināt tos vaļā! Labās īpašības ir visos, tikai tās vajag 

pamanīt. Enerģiski cilvēki ir ļoti labi. Viņi vienmēr ir labā 

garastāvoklī un palīdz visiem, kam to vajag. Draudzīgi cilvēki ir 

daudz, tie ir kā brāļi un māsas – vienmēr kopā. Varbūt jūs, 

lasītāj, domājiet savādāk, bet tās ir manas domas. 

Ērika 6.b 
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Ir dienas skrejošas, ir dienas mierīgas, 
Un visas tās veido gadus, 
Gadus dzidrus un bagātus kā avotus, 
No kuriem pasmelt spirdzinošu malku, 
Un šos gadus sauc par cilvēka mūžu. 

( K. Apškrūma) 

Skolotājas Zinaīdas Ivanovas atmiņu stāsts 

...No atmiņu dzīlēm uzpeld skolotājas Zinaīdas Ivanovas stāstītie notikumi. Domas aizceļo uz tālo Krievijas sādžu, kurā dzīvo 

četrus gadus vecā meitenīte Zinaīda. Ir kara laiks, un vācieši nodedzina sādžā visas 200 mājas, un sākās mazās meitenes un vecāku 

izsūtījums uz tālo un svešo Latviju. To laiku nav iespējams izdzēst no atmiņām. Ir bijuši laimes un sāpju brīži, bet tam visam ir iets 

cauri un kāpts dzīves gadu kalnā. 

1956. gadā Bauskā Zinaīda Ivanova absolvē skolu, kas tobrīd atrodas Rūpniecības ielā. Zinaīda Ivanova atceras: „Skolā mācīties 

bija viegli, skolotāji bija zinoši, sirsnīgi, visi bija autoritātes. Skolēni uzticējās skolotājiem, izturējās ar cieņu. Tagad jaunieši 

iegūst ļoti daudz informāciju, bet neprot to izvērtēt – kas ir pareizi, kas nav pareizi. 

Mūsu skolai vienmēr ir bijušas izkoptas tradīcijas. Spilgta personība skolā bija ģeogrāfijas skolotājs A.Žironkins, viņš vadīja 

skolas stīgu orķestri, pats darbojās kā aktieris. Skolēni labprāt iesaistījās pašdarbībā, skatuve bija pilna ar dalībniekiem. 

Skolas tradīcijas turpina izkopt skolotājs L.Samovičs, viņš skolā izveido pūtēju orķestri. Pašdarbība skolā ir ļoti aktīva, jo 

darbojas koris, ansamblis, deju kolektīvs. Bērni ar prieku piedalās dažādos pasākumos. Īpašus eksperimentus, kas aizrauj ikvienu, 

rāda ķīmijas skolotājs P.Isaikins. Skolotāja Spiridova izveidoja dabas stūrīti, un viņas organizētās Putnu dienas kļuva par gada 

pasākumu.” 

Jau skolas laikā rodas ieceres un idejas savam darbam. Skolotājai Zinaīdai Ivanovai ļoti patīk dziedāt, tāpēc literatūras 

stundās bieži vien tika dziedāts. Klausoties un mācoties dažādu autoru dzejas rindas, tās tika arī izdziedātas. 

Skolotājas Zinaīdas Ivanovas sirds pieder skolas multikulturālajai izstādei. Zinaīda Ivanova: „Sāku vākt materiālus, kas 

noderētu mācību stundās. Ar laiku materiālu klāsts kļuva tik bagāts, ka radās doma par īpaša telpas izveidošanu, kurā varētu 

sakārtot visu savākto. Vēlējos parādīt bezgalīgās iespējas, ko cilvēks var radīt ar savām rokām. Šeit var iepazīties ar krievu 

nacionālajām rotaļlietām, baltkrievu – salmu pinumiem, lietuviešu – kokgriezumiem, latviešu tautas tērpu.” 

Skolotājai par katru lietu, par katru rotaļlietu ir sirsnīgs, aizraujošs stāsts. Ar lielu mīlestību slolotāja rāda savas mātes 

darinātos darbus. Zinaīda Ivanova: „Man sirdī ir palicis prieks par bērnu vēlmi darboties, spēju saskatīt skaisto vienkāršās lietās. 

Un darāmā šeit ir daudz. Mēs visi dzīvojam košā, daudzkrāsainā pasaulē. Kā ikdienas steigā ieraudzīt šo skaistumu, kā parādīt to 

citiem. Ceru, ka nākotnē kultūmijiedarbības izstāde turpinās veidoties vēl plašāka, un skolēni šeit smelsies zināšanas un iedvesmu 

pašiem veidot dažādas lietas.” 

Katrs darbs tiek paveikts labāk, ja ir kāds paraugs, no kā mācīties. Skolotāja Zinaīda Ivanova ir pozitīvs paraugs, no kura var 

mācīties un pilnveidoties. 
Ar skolotāju Zinaīdu Ivanovu sarunājās Daila Simsone 

Gaidot Lieldienas, sācies Gavēņa laiks  

Gavēņa laiks ir sagatavošanās Lieldienām. Simboliski 

šis laiks atgādina tās 40 dienas, ko Pestītājs pavadījis 

tuksnesī lūgšanā un gavēnī pirms savas publiskās darbības 

(no Gavēņa 1. svētdienas līdz Lielajai Ceturtdienai, kad sākas 

Lieldienu svinības, ir tieši 40 dienas). 

Gavēņa laiku ievada Pelnu diena (trešdiena), kad 

priesteris dievkalpojuma laikā svētī pelnus un, kaisot tos 

virs katra ticīgā galvas, saka vārdus, ko Dievs teica 

pirmajiem cilvēkiem, izraidot tos no paradīzes: „Atceries, 

cilvēk, ka puteklis esi un par putekli pārvērtīsies (sal. 

Radīš. 3, 19).”. Šī ceremonija ir gandarīšanas zīme.  

Atgriešanās un gandarīšana par grēkiem ir 

nepieciešama, lai cilvēks varētu iemantot atpestīšanas 

darba augļus. Gavēņa laikā gandarīšanas pienākums tiek 

īpaši uzsvērts. Attiecībā uz ēdienu kā Adventa, tā arī 

Gavēņa laikā Baznīca īpašas prasības neuzstāda, toties aicina 

ticīgos, lai viņi atturētos no laicīgām izpriecām, pilnīgāk 

ievērotu Dieva un tuvākmīlestības likumus, kā arī lai meklētu 

Dieva žēlastību, lūdzoties un pieņemot svētos Sakramentus. 

Baznīcas likums nosaka, lai ticīgie Gavēņa vai Lieldienu 

laikā izsūdzētu savus grēkus un pieņemtu svēto Komūniju. 

Septiņas Gavēņa nedēļas kā septiņi kāpieni ved mūs pretī 

Lieldienu svētkiem. 

Saskaņā ar ļoti senu ieradumu divas nedēļas pirms 

Lieldienām baznīcās tiek aizsegti visi krucifiksi. Dažādi ir 

skaidrots šis ieradums. To saprotam kā gandarīšanas zīmi, 

kas atgādina, ka mēs neesam cienīgi skatīt Dievu, kas mūsu 

dēļ uzņemas ciešanas un nāvi. Mēs zinām, ka attīrīt 

organismu ir veselīgi gan fiziskā, gan garīgā līmenī. Tas dod 

spēku, skaidru prātu un tīrākas domas. Taču, kā mēs varam 

to izmatot savā labā un ko no tā varam iegūt? Gavēņa laiku 

mēs varam izmantot, lai atteiktos vai patīrītos no savām 

„atkarībām” vai tas būtu alkohols, smēķēšana, vai tik pat 

kafija, saldumi, čipsi, un citas toksiskas un organismam 

kaitīgas vielas. Tradicionāli daudzi uzskata, ka gavēņa laikā 

jāatturas tikai no gaļas, bet vai tas tā ir? Šajā gavēņa laikā 

mēs tuvināmies garīgajām vērtībām, dziļākai lietu 

izpratnei.  Un paveram plašākas savas iespējas, ja Tev 

liekas, ka nevari vienu dienu bez ēšanas, un to izturi, rodas 

neiedomājams prieks, un sajūta, ka Tev nekas nav 

neiespējams. Tu esi gatava nākamajam izaicinājumam, un Tev 

pietiek spēka to izturēt, un tā pakāpeniski mēs audzinām 

sevi, savu stipro garu. 

Rakstu sagatavoja skolotāja Daila Simsone 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola, Lāsma Mertena 

Skolēni: Elīza, Ērika 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

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

 Pārbaudi sevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kārtējā matemātikas stunda. 

Skolotāja izsmejoši prasa 

Pēterītim: 

“Nu, ko atkal suns apēda tavu 

mājas darbu?” 

“Suņa mums vairs nav! Nācās 

atdot kaķītim …” 

Skolotājs: 

- Kā sauc cilvēku, kas zog? 

Pēterītis: 

- Nezinu.  

- Pēterīt, ja es iebāzīšu roku 

tavā kabatā un izvilkšu latu, 

par ko tu mani sauksi? 

- Par burvi! 

Skolotāja jautā Jānītim: 

- Kāpēc tu vakar nebiji skolā? 

- Mans vecākais brālis saslima. 

- Un kāds tam sakars ar tevi?  

- Es braukājos ar viņa 

velosipēdu. 

Vēstures stunda. 

- Jaunais cilvēk tur pie durvīm! 

Kad dzimis Gēte? 

- Nezinu…. 

- Nu labi, kad dzimis Mocarts?  

- Nezinu… 

- Tad ko jūs vispār šeit darāt!? 

- Nu, atnācu lampiņu nomainīt, 

esmu elektriķis… 

 

Vai Tu vari 

atminēt šo mīklu? 


