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                                         2014./2015.MĀCĪBU GADA SKOLAS UZDEVUMI 

Pamatjoma Noteiktā prioritāte 

Mācību saturs  Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšana.  
 Mācību programmu pieejamības nodrošināšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām.  
 Iekļaujošās un speciālās izglītības programmas realizācija.  

Mācīšana un mācīšanās  Mācīšanās kompetenču pilnveidošana. 
 Mācību metožu pilnveidošana, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas mācību procesā.  
 Vērtēšanas sistēmas optimizēšana.  

Skolēnu sasniegumi  Izglītojamo atbildības palielināšana par saviem mācību sasniegumiem.  
 Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes sistēmas pilnveidošana. 

Atbalsts skolēniem  Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumu organizēšana. 
 Izglītojamo aktīvākas piedalīšanās veicināšana starpkultūru mijiedarbības pasākumos. 
 Izglītojamo izglītošana karjeras jautājumos, akcentējot vispārējās vidējās izglītības  nozīmīgumu. 
 Izglītības iestādes koru un tautisko deju kolektīvu darbības veicināšana.  

Skolas vide  Izglītojamo un pedagogu starpskolu un starpvalstu sadarbības projektos iesaistīšana. 
 Mācību stundu apmeklētības, kavējumu cēloņu analizēšana un optimizēšanas  pasākumu plānošana un 
īstenošana.  

Resursi  Materiāli tehniskās bāzes efektīva izmantošana.  
 Iestādes energoefektivitātes projekta īstenošana. 
 Iestādes telpu renovācijas projektu īstenošana. 
 Izglītības iestādes teritorijas nožogojuma nodrošināšana. 

Skolas darba organizācija, vadība 
un kvalitātes nodrošināšana 

 Inovācijas ieviešanas veicināšana izglītības iestādes darba organizācijā. 
 Elektroniskās datu bāzes pilnveidošana visās izglītības iestādes jomās.  

Skolotāju darbs 
Deg balta vaska garā svece. 
Tek Lielupe. Bet svece deg. 
Zūd ziedi. Atnāk Salavecis. 
Bet svece deg. Un upe tek. 

 

Deg mūsu darbu baltā svece. 
Un tumsa lēni atkāpjas. 

Bet gaisma sirdī nenoveco- 
Mūžs būtu pelēcīgs bez tās! 

 

Lai mirdz šī gaisma bērnu acīs, 
Lai laimi daudziem, daudziem sniedz; 

Nav gala darbam, kas ir sācies, 
Ko laiku gaita nenoliedz. 

Skolotājs Sergejs Žuravļovs 

 

  

2014. gada 12. oktobrī Bauskas novada izglītības nodaļa organizē pasākumu pensionētiem skolotājiem, veltīto skolotāju dienai. 
Mūsu skola izvirzīja apbalvošanai sekojošus skolotājus-senjorus: 

                                   Iraida Panovska - ”Atzinības raksts” par ilggadēju un godprātīgu darbu Bauskas 2.vidusskolā; 
                                   Valentīna Ļeontjeva - ” Atzinības raksts” par ilggadēju un godprātīgu darbu Bauskas 2.vidusskolā; 
                                   Lidija Pelegrima - ”Pateicības raksts” par ilggadēju un godprātīgu darbu Bauskas 2.vidusskolā; 
                                   Margarita Osipova - ”Pateicības raksts” par ilggadēju un godprātīgu darbu Bauskas 2.vidusskolā; 
                                   Rita Blaževica - ”Pateicības raksts” par ilggadēju un godprātīgu darbu Bauskas 2.vidusskolā. 
 

„Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai 2014. gada oktobrī” 
Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai – 2014. gada oktobrī”, avīzes 2. lappusē lasiet interviju ar skolotāju S. Žuravļovu. 

Apsveicu skolotājus! 
Sagaidot skolas 70. gadu jubileju, turpinām skolotāju apbalvošanu. 

Ar IZM atzinības rakstiem par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā un ar nozīmīgu dzīves jubileju pedagogu augusta 

konferencē 28.augustā tika apbalvoti Svetlana Jurčenoka un Tatjana Kazačenoka. 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva! 

DIREKTORES VĀRDS 



 

     

 

 

  

 
 

        Bauskas 2.vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs 

Sergejs Žuravļovs ir gan baušķenieks, gan šīs skolas skolēns, aktīvists, 

absolvents, sportists, dzejnieks, gan arī skolas direktores Veras 

Grigorjevas klasesbiedrs. Mākslas cilvēks, poēzijas vārsmās izprot pasauli. 

Un tas ir citādi. Tas ir īpaši, skaisti. 

    Sergejs Žuravļovs dzimis Rīgā 1954.gada 12.jūlijā. Gada vecumā vecāki 

Jeļena un Anatolijs pārcēlās uz dzīvi Bauskā. Mamma 55 gadus nostrādāja 

Bauskas vakara vidusskolā, tēvs bija direktors Sporta skolā, 2.vidusskolā, 

arī sporta skolotājs, kā arī audzinātājs tādiem izciliem cilvēkiem kā 

aktieris Uldis Dumpis un literatūrkritiķis Reinis Ādmīdiņš.  

     Tolaik bija uzskats, ka cilvēkam jābūt labi attīstītam, sportiskam. 

Abi ar brāli Juri startēja skolas komandā, pabeidza Sporta skolu. Bauskas 

2.vidusskolai bija izcili panākumi futbolā, izcīnīja ATU-28 kausu, 

apsteidzot pieaugušu vīru komandu. Tajā laikā skolā sporta skolotājs bija 

republikas čempions brīvajās cīņās Nikolajs Zaharovs. Skola īpaši izcēlās ar 

brīvās cīņas entuziastu pulku. Sergejs nodarbojās gan ar tuvcīņu, gan 

pabeidza sporta skolu kā desmitcīņnieks. Mācības vienlīdz labi apvienoja ar sportu. Skolā visos mācību priekšmetos bija teicamas 

sekmes, tikai viens četrinieks(vērtējums-labi). 

     Literatūru kā mākslu mazais Sergejs iepazina piecu gadu vecumā, lasot bērnu žurnālus. Zīmējis bildītes, gribējis sūtīt 

žurnāliem, bet neērti bijis lūgt vecākiem palīdzību uz aploksnes uzrakstīt adresi. No 5.klases rediģēja skolas sienas avīzi. Zīmēja 

karikatūras, rakstīja feļetonus. Daži dusmojās, redzot sevi pie sienas komiskā gaismā, bet nenoplēsa, jo krievu valodas skolotāja 

V.Vainšteine aizstāvēja jauno mākslinieku. 5.klasē domrakstā Sergejs nekautrējās uzrakstīt, ka gribētu kļūt par rakstnieku. 

Domrakstus sacerēt veicās labi. Skolotāja Valentīna Vainšteine, bijusī Harkovas Drāmas teātra aktrise, lasīja klases priekšā un 

paslavēja centīgo jauno rakstītāju. 

   Skolā daudzi darbojās skolas dramatiskajā pulciņā. To, kā tēlojis ķirurgu, Sergejs atceras kā brašu spēli. Atminoties labo 

un interesanto skolas laikā, prātā arī braucieni uz kopsaimniecībām ar dzejas lasījumiem. Jautro asprātīgo klubs(JAK), 

sadraudzības spēles ar Radvilišķu skolēniem Lietuvā. Bauskas 2.vidusskolas pamatskolas komanda ar kapteini Sergeju priekšgalā 

pieveica Lietuvas 11.klases komandu. Prātā uz mūžiem palikusi draudzība ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi.  Tēvu A.Žuravļovu un kuģa 

kapteini A.Tkaču, īstu kuģniecības dvēseli, saistīja patiesa draudzība.  Tolaik skolēni lielus gabalus gāja pārgājienos. Tas 

pilnveidoja fiziski un audzināja sadraudzību. 

     Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē Krievu valodas un literatūras specialitātē Sergejs studēja 1971.-1976.gadam. 

Paralēli studēja arī Inta Baltgalve (Hegenbarte), Māra Zālīte. Pirmā publikācija bija LU laikrakstā. Kopā ar M.Zālīti S.Žuravļovs 

kļuva par Starptautiskā dzejas konkursa laureātu (,,Poēma par vectēvu Mārtiņu Maksi Teni”). No tā laika bieži publicējās 

universitātes un citu augstskolu laikrakstos un guva jaunā dzejnieka slavu. Apmeklēja arī dzejas semināru Rakstnieku savienībā, 

kuru dibināja Mirdza Ķempe. Par sabiedrisko aktivitāti studiju gados Sergejs Žuravļovs saņēma LU rektora Goda rakstu, naudas 

prēmijas. Lai gan Sergeja kungam savulaik žurnālistika kā profesija likās saistošāka, tomēr viņš nenožēlo, ka beidzis Latvijas 

Universitātes Filoloģijas fakultātē literatūras un valodas specialitāti. Viņš iemācījās daudzas valodas - angļu, latīņu, senkrievu, 

senslāvu, pašmācības ceļā čehu, poļu. Līdzās dzimtajai krievu valodai latviešu valodu zina ļoti labi. Pamācošs bijis profesora 

D.Ivļeva sacītais, ka par žurnālistu var kļūt katrs, bet par filologu - to katrs nespēj. 

     Pēc augstskolas beigšanas un arī studiju laikā S.Žuravļovs strādāja laikrakstā ,,Rīgas Balss” par tulku. Garus gadus vadīja 

Bauskas vakara vidusskolā, pasniedzot humanitāros mācību priekšmetus kā krievu, angļu valodu, kultūras vēsturi u.c. Darba 

kolektīvs bija labs, skolēni un pasniedzēji draudzīgi. Skolotājs saņēma pilsētas mēra un Izglītības ministrijas Goda rakstus. 

     Runājot ar Sergeja kungu par aizvadīto, sasniegto, visu laiku atgriežamies pie dzejas, kas ir lielākā daļa no viņa pasaules. 

Jau skolas laikā, mācoties 10.klasē, rakstot humoreskas, bija priekšnojauta, ka ir dzejnieka dotības, tikai nebija apgūta vajadzīgā 

tehnika dzejoļu rakstīšanā. To apguva, studējot literatūras teoriju. Dzejai jābūt muzikālai, un daži komponisti (bardi) komponēja 

dziesmas ar Sergeja tekstiem. Publicēties presē sāka 1973. gadā. 1978.gadā Sergejs Žuravļovs publicēja veltījumu dzejas 

vārsmās V.Plūdonim, nākamajā gadā publicējās žurnālā ,,Karogs” un citos krievu un latviešu preses izdevumos. Pašlaik raksta arī 

angļu valodā, un znots, kas ir ASV rakstnieks, sola izdot grāmatu Savienotajās Valstīs. 

     Pirmā grāmata, kurā ir Sergeja Žuravļova dzejoļi, iespiesta Bauskā 1989.gadā ,,Kur Mēmele satek ar Mūsu”. Tā veltīta 

Bauskas 380 gadu jubilejai. Bauskas tipogrāfijā iespiesta grāmata ,,Livonijas pils pakājē” latviešu un krievu valodā. Kopumā izdoti 

vairāki desmiti grāmatu - dzejas, tulkojumi, liriskās miniatūras. Saņemtas Puškina medaļas, Ļ.Tolstoja medaļa, Slāvu Kultūras 

fonda medaļa u.c. 

     Sergejs Žuravļovs ir Krievijas Pētera Zinātņu un mākslas akadēmijas N.Ņekrasova literārās prēmijas laureāts, apbalvots 

ar medaļu ,,Par uzticību Krievijai”. S.Žuravļovs lepojas ar Sankt-Pēterburgas  Likumdošanas sapulces Goda rakstu par 400 autoru 

kopkrājuma izdošanu Rīgā. Ir laimīgs, ka varējis kā literāts izbraukāt izcilas vēsturiskas vietas, pilsētas, ceļot pa Volgu, deklamēt 

dzeju un veselus 25 gadus uzstāties ar Krievu kultūras centra kori ,,Perezvoni”.  

Ruta Dābola  
 

*foto no http://www.makslinieki.lv/profile/341/



 

     

 

 

 

  

Dzejas dienas šogad Latvijā ir saulainas. Tikpat saulainas kā cālēni-mūsu skolēnu dzejoļi. Literatūras stundās skolēni sacerēja vārsmas, 
un labākos skolotāji izvirzīja citu vērtējumam. Šogad bija vienreizēja iespēja tos norunāt pie mikrofona Saules dārzā Viļa Plūdoņa 
pieminekļa pakājē. Uz improvizētas skatuves lielajam dzejniekam līdzās vairāku skolu pārstāvji skaitīja savus dzejoļus. Jaunos autorus 
Latviešu valodas MA vadītāja Vija Cerusa apbalvoja ar ziediem un nelielām piemiņas veltēm. Atbalstītāji no savas skolas sveica 
klasesbiedrus. Šajā pašā reizē skolēni noklausījās novada četru jauno autoru dzeju, kuri publicējas vietējā laikrakstā un citur. 6.-
12.klašu skolēnu dzejoļi, ko viņi lasīja Dzejas dienās, ievietoti šīs avīzes 4. lappusītē      
              R.Dābola  
  
 
  
  
 

Šī gada dzejas dienas notika zem divām zīmīgām zīmēm. Abas tās bija spožas. 
 Šis ir Viļa Plūdoņa jubilejas gads. 5. un 6. klašu skolēni tikās Viļa Plūdoņa dzimtajās mājās. Skolēniem tika dota iespēja 
izstaigāt dzejnieka taku, kurā bija jāveic dažādi ar dzeju saistīti uzdevumi. Šie vingrinājumi aicināja iepazīt V.Plūdoņa sarakstītās 
grāmatas un literāros tēlus, lai tie kļūtu par nešķiramiem draugiem, ar kuriem droši var pavadīt daudzas stundas. Pasākuma 
noslēgumā skolotājas skaitīja savu mēļāko V.Plūdoņa dzejoli. Skolotāja Daila skaitīja dzejoli „Rūķīši un Mežavecis”. 
 Jauka un interesanta bija dzejas diena veltīta dzejnieces Elzas Stērstes 135. dzimšanas dienai. Pasākums notika Edvarta Virzas 
mājās „Billītes”. Tajā piedalījās skolēni no 9.a un 9.b klases. Viņi varēja iepazīties ar dzejnieku dzimtas mājām „Billītēm” un 
„Rāceņiem”. Ļoti interesants un saistošs bija rakstnieces Annas Žīgures stāsts par savu vecmāmiņu Elzu Stērsti. Skolotāja Vija Cerusa 
iepazīstināja ar E.Stērstes dzejas valodu, kas sola atklāt neredzētas pasaules. Noslēgumā skolēni runāja dzejas rindu dialogu no 
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes patriotiskās dzejas. Dzeja tuvina cilvēkus. Dzeja atklāj cilvēku dvēseles bezgalīgās dzīles. 
 Abi pasākumi bija interesanti un saturiski bagāti. Manuprāt, maz ir tādu cilvēku, kuri kādreiz nav rakstījuši vai neraksta 
dzejoļus. Dažam tas izdodas labāk, citam – vājāk, bet tas jau ir cits jautājums. Likt savu dvēseli dzejā nav aizliegts nevienam. 

Daila Simsone. 

Dzejas stunda pie V.Plūdoņa pieminekļa 

Pa dzejas ceļu 



 

     

BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa, Natālija Pavlova 

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

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baiba Lina Kirilko 6.b klase 
Vasara. 

 
Vasara zaļa un brīnumu pilna, 
Vasara gara, kā arī ļoti īsa, 
Vasara silta, bet kādreiz arī auksta, 
Vasara maiga tā kā mana plauksta. 
 
Vasara ir draudzīga, kā arī saudzīga, 
Vasara ir draudīga, jo nelaimju ir daudz. 
Vasara ir spēcīga, vitamīniem bagāta. 
Vasara ir slinka, jo gudrības zūd. 
 
Vasara uz beigām iet, 
Jāsāk asaras nu liet. 
Rudens vīriņš ciemos nāk, 
Grāmatas nu dalīt sāk. 

 

Ingmārs Kļava 6.a klase 
Laime. 

 
Laime tā kā putns 
Ar baltiem spārniem slīd. 
Ikkatram sava laime, 
Tik vajag saskatīt. 
 
Ja kādam laimes pietrūkst, 
Tad dod tu viņam to, 
Ja laimīgi būs citi, 
Laimīgs būsi tu. 
 
Aiz tāliem, tāliem kalniem 
Tur laime mājo, 
Jo katru dienu pie cita, 
Pie kāda cita tā iet. 

Elizabete Briede 6.b klase 
Krāsa. 

 
Zila, zaļa krāsa, 
Zilas debesis, 
Zaļa, zaļa zāle- 
Kopā sanāk zeme. 
 
Zelta, zelta krāsa, 
Tām ir sudrabota māsa, 
Zelta mākoņa maliņa, 
Liela debess mājiņa. 

Donna Daniela Bukovska 6.b klase 
Mana vasara 

 
Bija vasarā karsti, karsti, 
Bija vasarā daudz draugu, 
Bija vasarā silta jūra 
Un vecmāmiņas ābolkūka. 
Bija vasarā peldes ik stundu 
Un smaids mūsu 
Sejās ik rītu un stundu. 
Bija vasarā daudz jauku brīžu, 
Ko atcerēšos es visu mūžu. 
Bija vasarā daudzu paldies un lūdzu 
Un sirdī bija liels prieks. 

 
Donna Daniela Bukovska 6.b 

klase 
Varbūt pietiek 

 
Varbūt pietiek ar vienu lāsi, 
Lai glābtu ziedu no iznīcības? 
Varbūt pietiek ar vienu 
Vēja plūsmu, lai asnu 
No lapām attīrītu? 
Varbūt pietiek ar vienu vārdu, 
Lai īstu un patiesu 
Draudzību glābtu? 
Varbūt reizēm pietiek ar 
Vienu paldies un lūdzu, 
Lai par labāku cilvēku kļūtu? 

Amanta Arbidāne 6.b klase 
Sagaidot vasaru 

 
Vasara jau projām gāja, 
Jāsāk kurināt nu māja. 
Ir jau rudens klāt kā likts, 
Skola sākas-tas ir fakts. 
 
Iesim mēs uz skolu, 
Labi mācīties es solu. 
Ja mācīsimies labi, 
Labas sekmes iegūt vari. 
 
Laiks rit vēja spārniem, 
Jo it īpaši bērniem. 
Ilgi nav jāgaida, 

Vasaru jau sagaida. 

Katrīna Ūdre 6.a klase 
Prieks par laimi 

 
Kad man ir liels prieks, 
Es sniedzu laimi sev un citiem. 
Sniedzot laimi citiem, 
Man sirdī liels prieks. 
 
Es uzskatu, ka laime 
Ir kā liela bišu saime. 
Šī bišu saime, lidojot 
Pār laukiem un pār pļavām, 
Nedaudz laimi pār mums nes. 

 

Adrija Pastva 11.a klase 
*** 

Kad dienas ir saulainas, 
Mans gars ir brīvs. 
Es spēju būt laimīga 
Pa pasauli klīst. 
 
Tad mākonis nomāc 
Šo laimīgo dienu. 
Viss paliek drēgns 
Kā bezspēka rēgs. 
 
Es ieraujos sevī, 
Lai neredz neviens, 
Kā pasaule manī 
Sāk sabrukt un kliegt. 
 
Bet saule te atkal 
Uzlec uz brīdi 
Un pasauli mīlēt 
Es varu par spīti. 

 

Sanita  Cehanoviča 10.a klase 
Varbūt. 

 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es spēlēšos ar tavām jūtām. 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es spēlēšos ar tavām nervu šūnām. 
 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es došos uz Dubaju. 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es nedošos nekur. 
 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es iekarošu pasauli. 
Varbūt šodien, varbūt rīt 
Es iekarošu tevi. 

 

Agnese Uškure 10.a klase 
*** 

Ik dienu es smaidu, 
Ik dienu es baidu. 
Neesmu es jauka, 
Esmu es pati. 
Ik dienu es gaidu, 
Ik dienu es raudu, 
Gaidu es tevi  ik dienu. 
Ik dienu es skraidu, 
Ik dienu es eju 
Pretī tev nezināmā virzienā. 
Ik dienu es sauli redzu, 
Ik dienu es zvaigznēs redzu 
Visā tajā saskatu tevi. 

 

Laura Rituma 12.a klase 
Laime sev un citiem. 

 
Laimīgs tas, kurš košās krāsās 
Savu dzīvi izkrāso. 
Dara to, ko sirds tam vēlas, 
Un nenieka nežēlo. 
 
Laime atcerēties kopā 
Visu jauko, priecīgo. 
Saprast to, cik patiesībā 
Dzīvē daudz mums vērtīgā. 
 
Būt sev pašiem, neizlikties, 
Ņemt no dzīves, cik vien var, 
Un ar savu labo darbu 
Izpalīdzēt citiem ar. 
 
Laimi saskatīt var visā- 
Rīta rasā, apskāvienā, maigā pieskārienā. 
Dod to citiem, nebaidoties iegūt atpakaļ, 
Jo dzīvi nodzīvot laimē ne katrs to var. 

 

Elīna Saulīte 12.b klase 
*** 

Kā negribas vairs dzīvot tālāk, 
Kā gribas dzīvot atpakaļ. 
Skan vārdi aizvien tālāk, tālāk, 
Kā negribas vairs dzīvot tālāk. 
Bet kaut kur kādā klusā malā 
Cerēt, redzēt laiku atpakaļ, 
Silto sauli apkārt sev, 
Silto smaidu blakus sev. 
Es ticu-viss var būt, 
Bet negribas vairs dzīvot tālāk, 
Bet gribas dzīvot atpakaļ. 

 


