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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(Plūdons) 
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DIREKTORES VĀRDS 

1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augstākās Padomes pieņemtajā deklarācijā 

„Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” teikts: „Atjaunot 

Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas 

Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais 

nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA.” 1990. gada 4. maija deklarācija bija 

kulminācijas punkts latviešu tautas Trešajai atmodai un Dziesmotajai 

revolūcijai, kad cerības par neatkarīgu Latviju pārtapa īstenībā. 

Sveicu skolniekus, viņu vecākus, skolotājus un 
darbiniekus šajos Latvijai nozīmīgajos svētkos! 

Vēlu katram apzināties sevi kā daļu Latvijas un ar 
savu personisko ieguldījumu veicināt Latvijas 

labklājību un tālāku izaugsmi! 
 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 
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VViieennāā  sskkoollāā,,  vviieennāā  vviieettāā  
Septiņpadsmit Bauskas 2.vidusskolas skolotāju palikuši uzticīgi savai skolai-te ienākuši 1.klasē, beiguši vidusskolu, augstskolu un nu 

savā skolā ir mācību spēks dažādos priekšmetos. Šoreiz intervija ar skolotāju Ivetu Jabločkinu un Jeļenu Šmiti. 

 

-Jums viss mūžs – skolas, darba gadi- aizvadīti vienā-Bauskas 2.vidusskolā. Kas bija klases audzinātāja un kad skolā 
bija interesanti? 
Iveta Jabločkina - Mācības savā, Bauskas 2.vidusskolā, uzsāku 1972.gada 1.septembrī kā 1.b klases skolniece. Pirmā klases 
audzinātāja bija Ņina Karpenko (Serpiļina). Viņa bija sākumskolas skolotāja ar savu- gan dzīves, gan pedagoģisko pieeju. Klasē 
skolēni viņu cienīja, bet tas robežojās ar paniskām bailēm. 4.klasē audzinātāja bija Vera Grigorjeva, kas bija arī vēstures 
skolotāja un direktora vietniece audzināšanas darbā. Kopā ar viņu vācām makulatūru un metāllūžņus, piedalījāmies 
patriotiskā spēlē ,,Zarņica”, kļuvām par labāko klasi savā vecuma grupā. Sākot ar 5.klasi, par klases audzinātāju nozīmēja 
latviešu valodas skolotāju Tusneldu Lībieti, kura mūs mācīja līdz izlaidumam-10.klases beigām. Vidusskolā darbojāmies 
LOTOS vienībā ,,Brigantīna”, mūsu komandiere bija Vera Grigorjeva. Strādājām Īslīces sovhozā lauku darbos, mitinājāmies 
Īslīces skolā. Kā uzvarētāji nopelnījām nedēļas ekskursiju uz Sanktpēterburgu (Ļeņingradu) , bet mani kā klases pārstāvi 
apbalvoja ar nedēļas ilgu ceļojumu uz Almaatu. Ar prieku atceros savu dalību gan skolas tautas deju kolektīvā, gan korī, gan 
skolas basketbola komandā, sabiedrisko darbu pionieru un komjauniešu organizācijās, kuras, pēc manām domām, vienoja 
jauniešus un klases kolektīvus, sniedza atbalstu veciem un slimiem cilvēkiem, audzināja cieņu pret dzimto pusi un valsti. 
1982.gada jūnijā ar izcilību absolvēju savu dzimto skolu.  
Jeļena Šmite -Bauskas 2.vidusskolā sāku mācīties 1982.gadā. Mana pirmā skolotāja bija Lidija Pelegrima, pēc 3.klases 
audzināja Marija Baļčūne, bet pēc 6.klases bija eksperiments. Mums piedāvāja izvēlēties, kādā klasē vēlamies mācīties -ar 
matemātikas novirzienu, humanitārajā, parastajā vai profesionālajā. Tā kā man patika matemātika, es izvēlējos šo klasi, un 
mana audzinātāja bija Tatjana Škurenkova. Vidusskolā no mums palika tikai viena klase, un pārsvarā tie bija skolēni no 
matemātikas klases. Tādēļ arī vidusskolā audzināja T.Škurenkova. 
Interesanti bija tas, ka es nekad nemācījos 8.klasē, bet no 7.klases uzreiz pārlēcu devītajā, jo tolaik krievu plūsmas skolā bērni 
mācījās 10 gadus, turpretī latvieši mācījās 11 gadus. Tā arī es pabeidzu 11 klases, mācoties 10 gadus. Izlaiduma mums vispār 
nebija. 
-Skolotāja profesija ir skaista, bet ne viegla, tā ir uzupurēšanās. Kā jūs kļuvāt par skolotāju? 
Iveta Jabločkina -Par skolotāju iepriekš nevēlējos kļūt, bet mani vairāk interesēja medicīna un sports. Vienīgā profesija, kura 
varēja apvienot šīs intereses, bija sporta ārste. Taču vienīgā mācību iestāde, kas deva iespēju apgūt šo profesiju, bija Tartu 
Universitāte, bet no katras republikas bija noteiktas kvotas. Diemžēl nepaveicās, bet Rīgas Medicīnas institūts nebija mana 
sapņu augstskola. Saņemot rekomendācijas, iestājos Starptautiskajā Jaunatnes institūtā Maskavā, ko absolvēju 1988.gadā un 
atgriezos Bauskā. Kopš 1990.gada strādāju par vēstures un sociālo zinību skolotāju savā skolā. Skolotājas profesija man 
sniedz gan iespēju izzināt, gan pārliecināties par saviem pieņēmumiem un šaubām, gan gūt gandarījumu par padarīto. 
Jeļena Šmite -Pēc skolas daudzas manas klases meitenes iestājās pedagoģiskajā augstskolā, tā kā man ļoti patika matemātika, 
es iestājos Tehniskajā universitātē. Pagāja pusgads, vairāku apstākļu dēļ es pametu universitāti, bet jau nākamajā gadā 
iestājos Rīgas Pedagoģijas augstskolā, ko pēc tam apvienoja ar tā saukto Stabiņa augstskolu, un es atnācu strādāt uz 
2.vidusskolu. 
-Skola-tās ir durvis uz zināšanām. Ko jums skola ir mācījusi un kā tā izglīto arī pašlaik? 
Iveta Jabločkina - Mūsdienu sabiedrība globālā pasaulē sniedz daudz iespēju, taču cik mēs spējam ņemt no tās, ir atkarīgs no 
mums pašiem. Labprāt iesaistos starptautiskos pedagogu projektos, kontaktējos ar kolēģiem daudzās pasaules valstīs, dalos 
pieredzē. Cenšos būt komunikabla ar skolēniem, absolventiem un kolēģiem. 
Jeļena Šmite -Skolas gadi bija ļoti jauki, mana pirmā skolotāja Lidija Pelegrima bija tik radoša un talantīga skolotāja. Viņa 
man iemācīja zīmēt, radīt dažādus rokdarbus. Šīs nodarbošanās man arī tagad ir ļoti mīļas. Tāpat kā mana pirmā skolotāja, arī 
es esmu stingra prasībās, bet mani bērni ļoti labi jūtas klasē. Arī maniem audzēkņiem patīk rokdarbi un vizuālā māksla.  
-Nosauciet trīs vērtīgākās īpašības, kādas nepieciešamas kā audzinātājam, tā skolotājam! 
Iveta Jabločkina - Tās ir: vēlme būt atklātai novitātēm, mīlēt to, ko dari, un darīt no sirds, vēlme saprast ne tikai sevi, bet arī 
citus. 
Jeļena Šmite -Nosaukšu četras īpašības- radoša, zinoša, stingra, taisnīga. 
-Kā jūs sarindotu skalā no 1 līdz 5 savus pienākumus pēc skolas un brīvā laika pavadīšanas iespējas? 
Iveta Jabločkina-Iespēja būt ar ģimeni, labiekārtot savu māju, lasīt, nodarboties ar sportu, ceļot. 
Jeļena Šmite - Bērni, ģimene, rokdarbi, dejas, draugi 

Intervēja un pierakstīja Ruta Dābola 
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Pirms pāris mēnešiem noslēdzās zinātniski pētniecisko darbu skate. Uz 
novada posmu izvirzīja trīs darbus, to skaitā arī manu. Priecājos, ka manu 
darbu  ,,Folkloras kopa- ,,Vecsaule” –Vecsaules pagasta etnogrāfiskā 
mantojuma saglabātāja”  atzina par labu un izvirzīja  Zemgales reģiona ZPD 
konferences posmam. Nu gatavojos valsts konferencei aprīļa beigās. 

 Vērtēšanas ceļš ir bijis ilgs,un es esmu gandarīta, ka mans ZPD ticis tik 
tālu. Rakstīju par Vecsaules folkloras kopas rašanos, pirmsākumu, aktivitātēm 
dažādos laika posmos, kā arī par tagadējo dzīvi. Aprakstīju par folkloras kopas 
tērpiem, svinamajiem svētkiem, godiem, kā Meteņiem, Mārtiņiem, saimnieku 
dienām, kāzu dziesmām, danču vakariem. Vecsaules folkloras kopa lepojas ar 
savā pagastā pierakstītajām dziesmām, to autorēm. Aprakstīju bijušās 
dziedātājas Klāras Smukais devumu folkloras saglabāšanā. Prezentācijā 
dziedāju Alīdas Ķiseles pierakstīto ,,Talkas dziesmu” . 

Viktorija Sergejeva, 11.b klasē 

 

ZZPPDD,,kkaass  iizzvviirrzzīīttss  rreeppuubblliikkaass  vvēērrttēēttāājjiieemm  
 

    Pelēkā piektdienas rītā mēs, 10.a, 9.a, 9.b klase, devāmies ekskursijā uz Rīgu. Jau iekāpjot autobusā, bija saviļņojums, jo 
nebija ne mazākās nojausmas, kādi būs iespaidi, ekskursijai beidzoties. Ikvienā braucienā autobusā var sadzirdēt smieklus, 
smaidus, labu garastāvokli. Mēs nebijām izņēmums. 
     Pirmā vieta, ko apmeklējām, bija Rīga Plaza ,,Multikino” filma ,,Citādie 2”. Šo filmu gaidījām, iedziļinājāmies, ka pat 
nepamanījām, cik ātri pagāja laiks un filma beidzās. Tālāk devāmies uz manēžu ,,Rīga” un skatījāmies grandiozu izstādi par 
kuģi un filmu ,,Titāniks”. Te papildinājām zināšanas par to, ko vēl nezinājām. Mums uzdeva jautājumus, uz kuriem spējām 
atbildēt, jo kā nekā šī filma ikvienam ir palikusi spilgtā atmiņā. Staigājot pa šo ,,kuģi”, sajutāmies, it kā tur jau bijuši. Tās bija 
pozitīvas emocijas, kādas tolaik cilvēkiem uz kuģa. Tālāk devāmies uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Iegriezāmies 
tropu mājā, vērojām ziedošas acālijas. Redzējām dažādus augus: kaktusus, palmas. Bija silti, jo varēja sajust, kā augi elpo, 
smaržo. 
    Dodoties mājup, bijām noguruši, bet ar patīkamām emocijām, arī saule mūs palutināja. Paldies par ekskursiju! 

Agnese Uškure 10.a klasē 

 

Jaukā ekskursija ar acāliju smaržu 
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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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Ik gadu Bauskas novads meklē labāko skolnieku- gudru, izskatīgu un talantīgu. Apsveicamā doma atalgot skolēnus par smagu 
mācīšanos pulcē daudzu skolu skolēnus. Tie pierāda savas prāta spējas testos un esejās un parāda savus talantus radošajā 
priekšnesumā, iepazīstinot žūriju arī ar sevi. 
    Mūsu skolas posms šogad izraudzījās trīs skolēnus  pārstāvēšanai konkursā- no pamatskolas 8.a klases skolnieci Samantu 
Bosakovu un no vidusskolas Uldi Gāberu un Mārtiņu Paulu. Intelekta pārbaude jau garām, taču priekšā 27. aprīlis- radošais 
priekšnesums, kam dalībnieki rūpīgi gatavojas. Runājot pēc pieredzes, jāsaka, ka atbalstītāji ir nepieciešami neskatoties uz 
apgalvojumiem, ka tādu nedrīkst būt- ģimnāzija katru gadu pulcē bariem līdzjutēju, tādējādi laikam cenšoties nospiest konkurences 
cīņas garu, taču šogad nedrīkst ļaut tam atkārtoties. Savējie jāatbalsta! 

Mārtiņš Marks Pauls, 11.a klasē 

 

GGaaddaa  sskkoollēēnnss--  22001155  

  Ikgadējais jauno intelektuāļu ar ekonomikas novirzienu konkurss Iecavas vidusskolā- ,,Erudīts-2015” šogad piesaistīja daudz 
komandu. Kopā 14 komandas no apkārtnes vidusskolām sacentās par pirmo vietu un balvām. Sacentāmies Iecavas vidusskolas aktu 
zālē ne pārāk saspringtā gaisotnē. Šķiet, lomas bija sadalītas vēl pirms konkursa sākuma, bet tas nebija pārsteigums. Drīzāk patiesība, 
ar kuru jāsamierinās. 

    Šogad mūsu skolu pārstāvēja Viktorija Sergejeva, Gerda Lebeiko, Matīss Gaiķis, Māris Puķāns un Mārtiņš Pauls. Domāju- 
izcila komanda. Mēs trenējāmies tieši tik, cik iespējams, un izmantojām pieejamo informāciju par konkursu. Zināšanu sfēras tika 
sadalītas attiecīgi pēc sponsoriem, kuri nepārprotami bija konkursa centrā. 

    Par konkursiem nav iespējams pastāstīt, neliekot tam izklausīties pēc lētas reklāmas, taču tie bija SEB bankas, ,,Dobeles 
Dzirnavnieks”, ,,Iecavnieks & Co” un laikraksta ,,Bauskas Dzīve” sagatavoti pārbaudījumi, kā arī kapteiņu konkurss un radošais darbs. 
SEB banka sagatavoja ekonomikas priekšmetam vistuvāko konkursu- krustvārdu mīklu par ekonomikas un banku sektora jēdzieniem. 
Šeit, protams, mūsu komanda ieguva maksimālo punktu skaitu. ,,Dobeles Dzirnavnieks” pārbaudīja jaunos prātus par zināšanām 
kulinārijā un graudkopībā, kur mūsu komanda ieguva otro vietu. Iecavnieks arī pārbaudīja zināšanas par dažādām kulinārijas precēm 
un graudiem, taču tam klāt bija radošs darbs- no iecavnieka produktiem sēklām un eļļas- izveidot gleznu. Laikraksta ,,Bauskas Dzīve” 
konkurss bija visinteresantākais, jo lika padomāt par politiski ekonomiskām problēmām Latvijā un pasaulē, apskatot tās no pozitīvās 
un negatīvās puses. Šeit mūsu komanda ieguva trešo vietu. 

Radošais konkurss lika ''iesvīst'', jo nelielā laikā bija jāizdomā aplikācija telefonam, kas būtu noderīga jauniešu problēmu 
risināšanai. Tad šī aplikācija jeb apps bija jāprezentē. Lai gan uzskatu, ka mūsu aplikācija bija vienīgā, kurai reālā tirgū būtu kāda 
vērtība, diemžēl žūrija tā neuzskatīja. Šeit bez panākumiem. Arī kapteiņu konkurss gāja secen, jo tas kapteini pārsteidza nesagatavotu. 

Par uzvarētāju kļuva Iecavas vidusskolas komanda, vismaz viena no trim. Mūsu komanda palika ceturtajā vietā, taču skumt nav 
nepieciešams. Katru gadu mūsu skolas sniegums uzlabojas, un arī mēs reiz kāpsim goda pjedestālā.  

Mārtiņš Marks Pauls, 11.a klasē 

 

MMūūssuu  ssnniieegguummss  kkoonnkkuurrssāā  ,,,,EErruuddīīttss--  22001155””  


