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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(V.Plūdonis) 

    IENĀC SKOLĀ 
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DIREKTORES VĀRDS 

SSSkkkooollloootttāāājjjsss – tā ir viena no atbildīgākajām profesijām pasaulē, tas ir cilvēks, kurš ar savu darbu 

ikdienu ietekmē skolēnu dzīvi. Skolotājs, dodot no sevis labāko, iedvesmo bērnus mācīties un palīdz 
viņiem piepildīt savus sapņus. Šīs profesijas pārstāvis ir viens no tiem, kas veido mūsdienu sabiedrību, 
kura savukārt ietekmēs Latvijas nākotni. 
 Bauskas kultūras centrā ceturtdien, 27. novembrī, godināja novada labākos pedagogus. Balvām 

septiņās nominācijās izvirzīti 34 izglītības darbinieki. Izvērtējot visus pieteikumus, žūrija ir noteikusi 

labākos skolotājus pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā.  

No Bauskas 2.vidusskolas ir izvirzīti: sākumskolā – skolotāja Mārīte Aleksandrova, vidusskolā – 

skolotāja Daina Burceva un Valērijs Jurčenoks 

 

Ar darbu tev ir pilnas rokas, 

Ar labiem vārdiem pilna sirds. 

Ik zars no tava dzīves koka, 

Tik brīnumjaukos ziedos mirdz. 

Tu pasmaidi, ja skauģi gadus skaita, 

Un neskumsti, ja matos sarma krīt. 

Tu esi cildena un tāpēc vienmēr skaista, 

Jo sirds un dvēsele tev krūtīs mīt. 

Ej saules taku laimīga un stalta, 

Nes saujās prieku, gaismu citiem dod 

 SSSvvveeeiiicccaaammm   mmmūūūsssuuu   ssskkkooollloootttāāājjjuuusss!!!   

Sveicam mūsu skolas labākos dambretistus, kas 

dambretes olimpiādē ieguva 3. vietu novadā! 

Mūsu skola pārstāvēja visas vecuma grupas. 

Labākie spēlētāji – 

 Denijs Vilhelms Krauklis,  

Niks Naidžels Zeltiņš,  

Pāvels Seredickis,  

Arkādijs Pašišņaks,  

Alens Pašņekovs,  

Viktorija Švabe,  

Raimonds Žoris 

 

Sveicam mūsu skolas vidusskolēnus, 
kas piedalījās radošajā dienā Zemgales 

novadā, veltītai Aspazijai.  
Apsveicam ar iegūto diplomu! 

 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva 

Skolotāja Mārīte Aleksandrova: 
***Mana klases audzinātāja ir 
ļoti laba. Ja ir radušās kādas 
problēmas, viņa vienmēr palīdz. 
(Kristena Rode 4.a) 
***Es cienu savu skolotāju. Viņa 
ir ļoti mīļa, jauka, atsaucīga un 
labsirdīga. Viņa organizē jaukas 
ekskursijas.(Nikola Smirnova 
4.a) 
***Mana skolotāja ir jauka, mīļa, 
gudra un ļoti izpalīdzīga. Es 
savu skolotāju dievinu, jo viņa ir 
ļoti talantīga. Viņa ir arī skaista 
un dzīvespriecīga. (Līga Būda 
4.a) 

 

Skolotāja Daina Burceva 
***Vislabākā, visatjautīgākā, 
vissmaidošākā un vispriecīgākā 
skolotāja. Vislabāk paskaidro! 
(Matīss Matulēvičs 6.a) 
***Skolotāja Daina ir vienmēr 
dzīvespriecīga un spēj 
ieinteresēt skolas darbam. (Eva 
Linde 12.a) 
***Skolotāja ir pretimnākoša, 
bet stingra un prasīga. Ir 
atsaucīga un mīļa. (Gerda 
Labeiko 12.a) 
***Interesanta un arī interesanti 
pasniedz stundas. Ļoti aktīva un 
pozitīva personība. (Egija 
Ignatova 12.a) 

 

Skolotājs Valērijs Jurčenoks: 
***Harismatiska, interesanta 
personība, kura māk sasniegt 
lielu cieņu, izmantojot tikai savu 
skatienu (Anna Kotenkova 12.b) 
***Ļoti stingrs, bet labs skolotājs. 
Prot labi iemācīt skolēnus, ar 
viņu nekad nav garlaicīgi. 
Palīdzība no viņa vienmēr 
garantēta. (Aivis Barkovskis 
12.b) 
***Skolotājs ir stingrs un 
saprotošs cilvēks, vienmēr labi 
paskaidro un kārtīgi iemāca. 
(Juliāns Popovičs 11.b) 
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        Starp 10 dalībvalstu pārstāvjiem, kuri iesaistījušies Grundvig projektā „Positive Learning Discipline”, ir arī Bauskas 
2.vidusskola. No 2014.gada 14. līdz 19.oktobrim trīs skolas pedagogi Inga Grišule, Valērijs Jurčenoks un es, Iveta Jabločkina, 
piedalījāmies ceturtajā seminārā, kas risinājās Itālijas pilsētā Umbertide. Projekta galvenā ideja bija izstrādāt 50 tehnikas, kas 
palīdzētu pedagogiem un vecākiem bērnu disciplinēšanā. 

 Projekta dalībnieki bija ne tikai pedagogi, bet arī sociālās aprūpes darbinieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, vecāki. 

Darbs notika pieaugušo izglītības centrā. Strādājām darba grupās, kurās dalībnieki prezentēja mājas uzdevumu. Mūsu skolas 

grupa veidoja prezentāciju un stāstīja par „Timeout”  metodi. Priecē tas, ka kolēģi  mūsu darbu augsti novērtēja. Saskarsme un 

darbība notika angļu valodā. Nodarbību veids bija ļoti daudzveidīgs: individuāli uzdevumi, pāru un grupu darbs. Priekšroka tika dota 

starptautisko grupu darbam, kas ļāva brīvi izteikt un parādīt savas domas un spējas. Iesaistīšanās projektā ir iespēja pilnveidot savas 

valodas prasmes, komunicēties ar citu valstu pārstāvjiem.  

Pārdomāti risinājās pēc nodarbību programma, kuras laikā bija organizētas ekskursijas un Azizi katolicisma centru, kurš 

pasaules vēsturē ir pazīstams ar bagātīgu Džoto fresku gleznojumu uz katedrāles griestiem un sienām (aptuveni 6000 kvadrātmetru). 

Pasakaina Itālijas daba, katedrāles atrašanās vieta ļāva pilnībā pārcelties uz 15.- 16.gadsimta notikumiem.   

Brauciena laikā apskatījām pasaules Šokolādes muzeju zem atklātas debess Perudžas pilsētā. Tā nav nejaušība, ka izvēlētā vieta 

ir tieši tur: kalni, zilas debesis un lieliskie vakara skati uz pilsētu no muzeja redzes punkta. Bija iespēja baudīt itāļu nacionālos ēdienus 

–picu, pastu un dažāda veida desertu… 

Vislielākā pateicība par iespēju piedalīties Grundvig projektā direktorei V.Grigorjevai un projektu koordinatorei I.Kalniņai. 

Itālijas apmeklējums bija lielisks veids komunicēt, relaksēties, dalīties pieredzē, iegūt jaunas paziņas no deviņām Eiropas valstīm. 

 

I.Jabločkina 

NNNooodddaaarrrbbbīīībbbāāāsss   sssaaauuulllaaaiiinnnaaajjjāāā   IIItttāāāllliiijjjāāā   
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 Šajā mācību gadā vairākiem populāriem latviešu rakstniekiem svinam zīmīgas 

gadskārtas. Latviešu valodas skolotāju MK tām atsaukusies. Nesen Bauskas Valsts 

ģimnāzijā risinājās radošā diena ,,Mūsu Zemgale”, veltīta dzejnieces, novadnieces 

Aspazijas atcerei, 150. dzimšanas dienai.  
 Būt starp Valsts ģimnāziju audzēkņiem-tas mūsu skolēniem bija liels gods. 

No katras skolas piedalījās pieci 10.-12.klašu skolēni. Katra skola prezentēja savu 

komandu. Mūsu skolēni izveidoja montāžu no Aspazijas dzejoļiem, kas 

simbolizēja cilvēka gribu, vēlēšanos, alkas pilnveidot sevi. 

 Skolēni piedalījās radošo grupu darbā, un katrā grupā skolu 

pārstāvēja viens skolēns. Radošajām grupām bija jāveic uzdevumi, izmantojot 

Aspazijas dzeju. Grupā ,,Dzeja un mūzika” piedalījos arī es. Tur labi jutos, jo 

jaunie mūziķi darbojās atraisīti. Pāris stundu laikā sacerēja dziesmu. 

Priekšnesums bija brīnišķīgs, zālē gavilēja. No mūsu skolas šo grupu 

pārstāvēja 11.a klases skolniece Anna Cvetkova.  Dzejas vizualizēšanas grupā 

skolēni ar krāsām uzzīmēja vienu Aspazijas dzejoli. Man vislabāk patika mūsu 

skolas 12.a klases skolnieces Jūlijas Ahmanovas zīmējums. Dzejas teātra grupa 

skolotājas L.Lauskinieces vadībā iestudēja montāžu. Te Viktorija Sergejeva, 11.b 

klases skolniece, gan izmantoja savu spēlētprasmi,  gan guva jaunas zināšanas. 

Grupā avīze ,,Mēs un Aspazija” piedalījās Liene Lipska, 11.a klases audzēkne. Tas 

Lienei bija izaicinājums un jaunu zināšanu ieguves stunda žurnālistikā. Dzejošanas 

darbnīcā piedalījās 12.a klases skolniece Laura Rituma. Viņa sacerēja akrostihus, haikas 

 u.c. klasiskās dzejas formas.  

  Jaunieši bija ļoti apmierināti, novērtēti, saņēmuši Atzinības rakstu, vēlējās šādu radošu dienu izdzīvot arī nākamgad. 

Pasākums ar moto ,,Meklē vien dziļāk, un izaugs/ tev meklējot spārni” sevi piepildīja. 

R.Dābola 

 

 
 

PPPaaasssaaakkkuuu   ķķķēēēnnniiiņņņaaa   jjjuuubbbiiillleeejjjāāā   
 
 Novembris ir patriotisma mēnesis, arī Kārļa Skalbes, izcilā pasaku        

ķēniņa, saules, koku, zāles, vislatviskākā dzejnieka laiks. Šogad, 

7.novembrī, sagaidīta 135.gadskārta. 

 Izcilā latviešu esejiste Zenta Mauriņa viņu nosaukusi 

par klusuma burvi, jo klusā gaisma K.Skalbes pasaulē 

atdarījusi latviešu svētnīcu. Skalbes mākslā ir rasas 

skaistums, jo pasauli viņš prot uzburt vienkāršiem 

vārdiem. Pasaku varonis ir bagātnieks, jo tam pieder 

dāvināšanas prieks, kas tēlus padara lielus. Viņš ir 

fantāzijas apbalvots, jo kā putns var aizlaisties, uz kurieni 

vēlas. Viņš ir vērotājs, tādēļ, ka pasaku tēli, pasaules lietās, 

aizmirst savas bēdas. 

 K.Skalbe reibst no zaļās zāles smaržas, kas ir mūžīgais 

augšanas spēks. K.Skalbes cilvēks cenšas dzīvot, nevienam pāri 

nedarīdams. ,,Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas prieks,” saka kaķītis. 

K.Skalbes cilvēks ir savrupnieks, viņam patīk būt vienam un sēdēt  

plašas upes krastā, vērot plūdumu, bet dvēselē nebūt vientuļam.  

 K.Skalbes tēli zina, kas ir laime- tā ir viegla pieskaršanās, smarža, kas nāk un aizlido. Varoņi meklē prieku. Pazemīgi 

skaidrā sirdī viss izraisa prieku. K.Skalbes radītais cilvēks ir ceļinieks, viņam pieder zelta spieķis, kas neļauj apmaldīties un kurā 

rakstīti vārdi: ,,Sirdī Dieva miers un prieks.” 

R.Dābola 

 
  
 
*fotogrāfijas no  http://www.naba.lv ; http://www.kultura.lv. 

MMMeeekkklllēēē   vvviiieeennn   dddzzziiiļļļāāākkk   

http://www.naba.lv/
http://www.kultura.lv/
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

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

 

 

 

  

 

 

Mārtiņdienas sākumskolā 

 2006.gadā sākumskola uzsāka skaistu pasākumu – rīkot Mārtiņdienas gadatirgu. Šim pasākumam bija vairāki 

mērķi. Tā bija bērnu ekonomiskā izglītošana, bērnu pietuvināšana un sagatavošana dzīvei. Iecere bija, ka bērni 

tirgosies ar pašu mājās gatavotām precēm. Vēlāk gadatirgus sagatavošanā jau tika iesaistītas bērnu ģimenes. Vecāki 

ar bērniem cepa cepumus, kēksus, kūciņas. Bērni tirgoja arī dārza veltes, ievārījumus, medu, tējas. Pēdējos gados 

„bizness” paplašinājies un daudzi bērni peļņu gūst ar veikalā pirktām mantām. Bērni ir gandarīti ar gūto peļņu un ar 

tirgošanās iespēju, jo viņi iejūtas gan pircēju, gan pārdevēju lomās. Ar katru gadu piedāvātā prece ir arī skaisti 

noformēta. Preces cena kļuvusi elastīga un mainīga, atbilstoši pieprasījumam. 

 P.Akmeņlauka 

 


