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12. kl. un 7.-9.kl.(n) 73 skolēni, 10 
pedagogi devās uz Koknesi, kur 
piedalījās Likteņdārza iekārtošanā. 

10.-11.kl. 115 skolēni, 10 pedagogi 
devās uz Rīgu, kur apmeklēja LU 
Botānikas muzeju, Latvijas Bankas 
„Naudas pasauli”, Lattelecom 
Komunikāciju muzeju. 

6.-9.kl. 154 skolēni, 
14 pedagogi devās uz 
Tērvetes dabas parku. 

5.ab.kl. 34 skolēni, 4 
pedagogi devās uz 
Vecumnieku novadā 
esošo Briežu dārzu. 

1.-4.kl. 188 skolēni, 20 pedagogi 
devās uz Iecavas novadu, 
Dombuļiem, kur apmeklēja tur 
esošo „Mini Zoo” 

 

 

 

 

 

 

 

Nepietiek piedzīvot,  

vajaga pārdzīvot.  

Nepietiek pārdzīvot,  

vajaga izveidot.  

Vajaga prast slēgumu rast,  

dzīvei jaunas iespējas dot.  

Aspazija 
 

Bauskas 2.vidusskolas vadība 

apsveic visus skolēnus, pedagogus, darbiniekus un skolēnu vecākus skolas 68 gadu jubilejā,  

ko svinējām 2012.gada 5.oktobrī! 

Saskaņā ar skolas noteiktajām attīstības prioritātēm 2012.-2014.gadam pamatjomā Skolas darba organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana, šogad to svinējām inovatīvi – mums tika dota vienreizēji brīnišķīga iespēja visiem kopā 

vienas dienas laikā pilnveidot savas zināšanas piedaloties mācību ekskursijās,  

ko atbalstīja Bauskas novads, apmaksājot gan transporta pakalpojumus, gan ieejas biļetes skolēniem. 
Lai Dievs svētī Latviju un mūsu skolas saimi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursijas mērķis un uzdevumi jaunāko klašu skolēniem bija iepazīties ar daudzveidīgu un interesantu savvaļas dzīvnieku, 

mājdzīvnieku un putnu kolekciju, kā arī iesaistīties fiziskajās aktivitātēs. Skolēniem līdz 9. klasei mērķis un uzdevumi bija izzināt 

un padziļināt zināšanas mācību priekšmetos. Savukārt vidusskolnieki iepazinās ar zinātniski pētniecisko darbu, kā arī karjeras 

izglītības programmas īstenošanu. 
Ar cieņu- direktore Vera Grigorjeva
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Tikai Latvija ir iezīmīga ar Dzejas dienām. Lai arī lirikas mīļotāju ir mazāk kā dziesmas spēka valdzināto, tomēr Dzejas 

dienas ik septembri ir gaidītas un īpašas, ar gadiem citādāk svinētas. Tās iedibinātas kopā ar Raiņa, slavenākā, dižākā dziesminieka, 

vārdu viņa dzimšanas un atceres dienas atzīmējot. 

Šajā mācību gadā ikvienā vidusskolas un citās klasēs literatūras 

stundās skolotāji lūdza audzēkņus dzejot pašiem, lai redz, ka dzejoļus 

rakstīt nav viegli, jo nepieciešama īpaša domāšana, un jāprot virknēt vārdus, 

ievērojot ritmu un dažādus citus noteikumus. Piemēram, 11. un 12.klases 

rakstīja trioletus un akrostihus, citi kvartas, piecrindes, septiņrindes. 

Pēc tam vienpadsmito klašu audzēkņi brauca uz Plūdoņa memoriālo 

māju muzeju, novada Latviešu valodas apvienības organizēto Dzejas dienu. 

Tikās ar trimdas dzejnieces Annas Dagdas prēmijas laureātiem – Arvi Viguli 

un Ingu Gaili. 

Diena bija atvasaras 

saules pielieta, Mēmele gar 

Zaķīšu pirtiņas piekāji, klusi čalojot, ievēroja savu zemgalisko rāmumu. Visi kopā 

aizgājām uz kapiem, uz A.Dagdas, V.Plūdoņa atdusas vietu, izstaigājām muzeju un 

tad kopā ar citu vidusskolu audzēkņiem sasēdāmies dzejas aplī. Ikvienam bija 

jāsagatavo mājas uzdevums – priekšnesums ciemos atbraukušajiem dzejniekiem. 

Mēs nodeklamējām mūsu meiteņu, veiksmīgāko autoru Kitijas Gedvilas un Kristīnes 

Kūlmanes, pašsacerētos trioletus un uzdāvinājām tos viesiem. Pēc tam klausījāmies 

I.Gailes un A.Viguļa lasījumā vairākus dzejoļus no jaunākajiem krājumiem. 

Manuprāt, šīs Dzejas dienas palīdzēja tuvāk iepazīt dzeju kā mākslu, 

satiekot īstus dzejniekus, pašiem kļūt piezemētākiem, līdzīgiem sabiedrības 

pārstāvjiem saskarsmē ar citu skolu jauniešiem. 

Ruta Dābola 

 

 

 

 

Saule atpalikusi vasarā, 

Ezers jau skumst pēc tās, 

Palicis auksts un tumšs. 

Tavās acīs redzamas skumjas. 

Es nesaprotu, kas noticis? 

Man saprotams-vasaras nav. 

Bet kāpēc gan nepriecāties? 

Rudens lapas tevi sasildīs. 

Iemīli rudeni! 

Saule tevi nepametīs. 

Elīza Viļuma 

 

 

Vai atkal Dzejas dienu laiks? 

Klīst sapņi ilgu sētā pļavā. 

Ar dzejas krājumiem šai gadā. 

Vai atkal Dzejas dienu laiks? 

Klīst sapņi ilgu sētā pļavā. 

Ar fantāzijām manā galvā. 

Vai atkal Dzejas dienu laiks? 

Klīst sapņi ilgu sētā pļavā. 

Kristīne Kūlmane 

 

 

 

 

 

 

Skaļa kā lietus lāses, kas sitas pret palodzi. 

Krāsaina kā varavīksne pēc lietus, kas mirdz 

Omulīga kā vecmāmiņa, kas palīdz grūtajos brīžos. 

Līksma kā mazu bērnu smiekli- 

Atkal klāt skola ar zināšanām. 

Izstaros prieku, kas liks tajā līksmi diet. 

Megija Grigaļone 
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Ekskursija Tērvetē 

Manuprāt, ekskursija Tērvetē bija interesanta, pamācoša un 

neaizmirstama, jo tur es biju pirmoreiz. Es staigāju pa dažādām interesantām, 

noslēpumainām takām. Es biju Raganas silā, tur bija raganas māja, milzīgas 

baravikas, gailenes un mušmires. Es ieteiktu katram apmeklēt Tērvetes dabas 

parku, jo tur ir interesanti, skaisti un aizraujoši. Manuprāt, Tērvete ir ļoti 

piemērota vieta klases ekskursijai. 

( Ina Jajus 7.b klase) 

Man patika ekskursija, lai gan laika apstākļi nedaudz traucēja izbaudīt 

atrašanos  burvīgajā pasaku pasaulē. Liels paldies mūsu skolas direktorei, jo 

viņa spēja noorganizēt šo burvīgo ekskursiju. Pastaigājoties pa mežu, es 

sapratu, cik mūsu valsts Latvija ir bagāta un skaista. 

(Inga Jajus 7.b klase) 

 

 

 

5.oktobrī Bauskas 2.viduskolas divpadsmitajām 

klasēm bija lieliska iespēja braukt mācību 

ekskursijā uz Kokneses Likteņdārzu. Ekskursijā 

devās 12.a, 12.b un 10.a klase kopā ar savām 

audzinātājām Ivetu Leitlanti, Ritu Skorodihinu, 

Natāliju Matulēviču un skolas direktori Veru 

Grigorjevu. Nelāgo laika apstākļu dēļ pastaiga pa 

Likteņdārzu ilga mazāk kā paredzēts. Par godu 

Bauskas 2.vidusskolas 68.gadu jubilejai Likteņdārzā 

iestādījām koku - gobu, pie kura pielikta plāksne ar 

devīzi.  

Kad koku iestādījām, visi kopā nodziedājām 

Latvijas himnu, lai koks augtu liels un stiprs. 

Turpinājumā klases devās atstāt akmens kalnā savu 

akmeni, arī reģistrētu Likteņdārza vēsturē. Tā 

mums bija laba vēstures un patriotisma mācību 

stunda brīvā dabā. 

(Kristīne Kūlmane) 
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Skolas 68.gadu pastāvēšanas jubileja mijās ar svētkiem skolotājiem. Šogad pie skolas uzspīdēja ziedu saule kā sveiciens gan 

profesijas, gan skolas svētkos. Vēl acu priekšā bērnu pulciņš, kur meitenīte rādīja 

pārējiem, ka tie esot viņas atnestie dzeltenie ziedi kādā no saulītes stariem. 

Svētku sarīkojumā bija iespēja tikties ar vecākās paaudzes skolotājiem, 

kuriem ar skolu joprojām saistās gaišas 

atmiņas par aizgājušajiem laikiem-tās bija 

latviešu, krievu valodas, mūzikas, 

bioloģijas skolotājas. 

Skolēni kopā ar skolotājiem bija 

sagatavojuši svētku koncertu- skanēja 

dzeja, dziesmas, deja, akordeona un 

ģitāras spēle, varēja ieskatīties skolotāju bērnības un jaunības dienu fotogrāfijās-

slaidos- un mēģināt viņus atpazīt. 

Nākamā diena izvērtās kā kopīgs brauciens-mācību ekskursija visai skolai pa 

norādītajiem maršrutiem. Tātad visas skolas atmaksāta ekskursija-cits uz Tērveti, cits uz Dobuļu zoodārzu, Vecumnieku briežu 

dārzu, Latvijas Universitātes Botānikas muzeju, bet izlaiduma klases-uz Likteņdārzu.  

Paldies direktorei par svētku prieku! Gūta gan pieredze, gan zināšanas par Latvijas dabu, zinātni, vēsturi. 

 Ruta Dābola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iedvesmotu šī gada 11.klases skolniekus, kuriem šā gada laikā ir jāizstrādā un jāaizstāv viņu zinātniski pētnieciskie darbi 

(ZPD), pagājušā gada veiksmīgākie ZPD autori izsaka savas domas par lielo ilgtermiņa darbu, kas tika ieguldīts, lai sevi pirmo reizi 

veiksmīgi pierādītu zinātnes lauciņā 

ZPD tēma ir jāizvēlas aktuāla 

un interesanta, kura pašiem patīk, 

jo tad ir lielāka iespēja veiksmīgi 

izstrādāt un aizstāvēt savu darbu. 

Mūsu darbā pētīt avīzes rakstus, 

meklēt informāciju internetā un 

loģiski spriest secinājumus, bija 

lielākā daļa no procesa. Beidzot 

rakstīt ZPD, bija laimes un prieka 

sajūta, ka šis ilgtermiņa darbs ir 

uzrakstīts.  

Maira, Sandija 12.a klase 

Mums hokejs ir sirdij ļoti tuvs, 

sekojam līdzi katrai spēlei un 

atbalstām latviešu spēlētājus. ZPD 

deva mums vairāk interesantus 

faktus par spēlētājiem un  hokeja 

vēsturi. Bija gandarījuma sajūta 

aizstāvēt šo darbu Jelgavā, jo 

nebijām cerējuši uz šādiem 

panākumiem. Process bija 

interesants un, strādājot grupā 

darbs bija aizraujošs. 

Artis, Ainārs, Deniss 12.a klase 

Rakstot ZPD mēs tikai un 

vienīgi ieguvām. Ieguvumi ir ne 

tikai ķīmijas un bioloģijas 

priekšmetos, kur darbu veicām, 

bet arī darbu prezentēšanas 

mākslā, kas mums palīdzēs 

turpinot mācības augstskolās. 

Esam ļoti pateicīgas, ka mūsu skolā 

ir šāda iespēja veidot pirmos 

zinātniskos darbus. 

Linda, Kristīne 12.b 

 

 

 

  
BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola, Lāsma Mertena 

Skolēni: Kitija Vinogradova 12.a, Kristīne Kūlmane 12.b, Kristīne Zadovska 11.b, Dijāna Kudina 8.b, Elīza Puķāne 7.b, Veronika Podeļska 6.b 

Dizains: IT administrators Atis Slavītis 

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


