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

    IENĀC SKOLĀ 
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DIREKTORES VĀRDS 

Sveicu skolas interešu izglītības kolektīvus ar panākumiem skatēs un sarīkojumos: 

Bauskas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate: 

 1.-2. klašu deju kolektīvu ar 1.pakāpes diplomu (sk.L.Dāvide) 

 3.-4. klašu deju kolektīvu ar 1.pakāpes diplomu (sk.L.Dāvide) 

 10.-12. klašu deju kolektīvu ar 1.pakāpes diplomu (sk.T.Lisovcova) 

Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas  programmas „Pulkā eimu, pulkā teku -2017” Zemgales 
novada sarīkojums: 

 folkloras kopu “Urdziņa” ar 1. pakāpes diplomu (sk. D.Simsone) 

 

 

 
Sveicu 2016./2017. mācību gada valsts ,   Zemgales reģiona un 

novada mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētājus: 

 Amanda Bernharde (11.a klase) 2.vieta Latvijas 41.skolēnu 
zinātniskajā konferencē bioloģijas sekcijā (sk. L. Krastiņa) 

 Raitis Mesmers (4.b.klase) 3.vieta Zemgales reģiona 
matemātikas olimpiādē (sk. J. Šmite) 

 Mariuss Moļnikss (5. klase) Atzinība Jonior Achievement Latvija 
finanšu pratības konkursā  “Biznesa pasakas” (sk. I. Leitlande) 

 Norberts Memmēns (10.a klase) 1. vieta radošo darbu konkursā 
“Mūsu ozolu stāsti” (sk. R. Dābola) 

 Una Fiļipoviča (8.a klase) Atzinība radošo darbu konkursā “Mūsu 
ozolu stāsti” (sk. D. Burceva) 

 

Šogad 14.maijā Latvija svin Mātes dienu! 

Sveicu visas mammas, vecmammas un vecvecmammas svētkos! 

Drīz mūs sagaidīs brīnišķīgais vasaras brīvlaiks! 
Vēlu visiem saulainu vasaru! 

Saudzējiet sevi un tiksimies 1.septembrī! 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

Gada klase – 
 6.b klase un audzinātāja Diāna Siliņa! 

Gada skolēni vidusskolā –  
Ina un Inga Jajus (11.a klase) 
Gada skolniece pamatskolā –  

Alise Lapsa (9.a.klase) 
 

Tu esi kā jūra, kā liedags silts,  

Caur Tevi viss dvēseles guvums. 

Tu esi atvars un drošais tilts, 

Un dienu un rītausmu tuvums. 

  /I.Lasmanis/ 

 

 Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par sasniegumiem 2016./2017. mācību gadā! 

No sirds novēlu izcilus panākumus valsts centralizētajos eksāmenos un pārbaudes darbos! 
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SKOLOTĀJAS ANITAS AVOTIŅAS TALANTI 
 

1.Dzejniece Mirdza Ķempe uzrakstīja miniatūru ,,Mana bērnība”, kur viņas bērnībai bija 
melleņu acis.. Kāda ir tava miniatūra? 

-Manai bērnībai ir debeszilas acis un baltas bizītes. Viņa nāk gar lielā grāvja malu, vējā pland 
vecāsmātes šūtā kleitiņa no smalka auduma ar atlasa dzīsliņām un volānu, pasaules pētīšanas 
darbos jau nedaudz nosmulējusies, rokā viņa tur balto vizbulīšu pušķīti un steidzas, steidzas, 
jo mazajā dūrītē saņemtās puķītes jau nokar galviņas, vēl pāris solīši un MAMMA palīdzēs 
sameklēt ūdens burciņu, baltās skaistules atdzersies un ilgi smaidīs pretī viņai – manai 
bērnībai... 

2.Tad cilvēka dzīvē seko jaunība ar trauksmainiem sapņiem un to piepildījumu. Kāds bija 
tavs ceļš līdz angļu valodas speciālistes profesijai Bauskas 2.vidusskolā? 

-Pirmā vēlēšanās man bija kļūt par aktrisi, protams, kā daudzām mazām meitenēm. Nākamā 
sapņu profesija bija šuvēja, jo mana vecāmāte bija izcila rokdarbniece, loti labi zīmēja un prata 
visus rokdarbus, šuva par naudu ciema dāmām štātes. No cietuma lēģera viņa bija atvedusi 
brīnišķīgu, pašas rokām pagatavotu kastīti, izrotātu ar salmu puķēm, iztapsētu ar lētāko no 
lētākajiem audumiem un no parasta diega satamborētu aukliņu. Tā kastīte man vēl tagad ir, uz 
to skatoties, var tikai pabrīnīties, ko spēj talants un mīlestība uz skaisto. Sabiedrības lēmums 
bija strikts – nekādas skroderienes, ar tādu galvu tikai studēt. Galva man vienmēr bijusi gaiša 

Tad nāca aizraušanās ar vācu valodu, jo lauku skoliņā Griķos to mācīja. Uzvarēju rajona olimpiādē, un republikas olimpiādē Rīgā ieguvu otro vietu. Par 
skolotāju negribēju kļūt, man vienkārši ļoti patika valodas. Laikam toreiz tā bija kaut kāda vēl neapzināta tieksme izrauties no gara sprosta, kaut vai tikai 
lasot vācu avīzi, ko vecāki man pasūtīja, ,, JungeWelt” – VDR izdevums, protams.  Pēc vidusskolas iestājos toreizējā Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu 
fakultātē, tur arī angļu valodu  4 gadus mācījos, pabeidzu studijas, piedzima puika, atnācu atpakaļ uz Bausku, un – te nu es esmu.  Laikam tā bija lemts, jo 
manā rokā likteņa līnija ir dziļa, gara un taisna kā ASV 66. lielceļš. 
3.Pa to laiku satecēja divas urdziņas un izveidojās avotiņš ar diviem atzariem. Romantiski, bet tas ir jautājums. 
-Mana laulība ir padomju stratēģijas veiksmes stāsts, jo viena otrai blakus pa ceļam uz Juglu stāv  4 kopmītņu ēkas – 2 universitātes valodnieku, 2 
Politehniskā (tagad Tehniskā Universitāte) inženieru. Nekā superromantiska tur nebija – satikāmies, saskatījāmies, sapratām – tas ir nopietni. Es – 
valodniece, viņš – topošais inženieris. Ar ļoti skaistu uzvārdu. Man kārojās abus. Dabūju, nenožēloju. 
4.Man patīk tava humora izjūta un loģiskums izteikumos. Kas to ir sekmējis? Vai tas ir īpašs talants? 
-Nu, es ceru, ka tas brīdis, kad izteikšos neloģiski, vēl ilgi nepienāks.  Bet humors man zāļu skapītī stāv alus vietā, kopā ar asarām un dziesmām. Man patīk 
gaumīgi joki, smalks humors, bet anekdotes, kur anatomija dabū savus vispiezemētākos apzīmējumus, man ne visai patīk. Reizumis  jūtu, ka manā humorā 
iezogas kāda sarkastiska vai ciniska nots. Tas nav labi, bet tā nu tas ir.  
5.Tev ir plašas zināšanas dažādās jomās. Kurās un kas ir šo zināšanu devēja? 
-Pašā pamatā ir tā pati vecā labā, šobrīd nepelnīti peltā padomju izglītības sistēma. Es labi mācījos skolā, ne viss man ļoti labi padevās, bet, ja skolotāji ( un 
mums bija ļoti labi skolotāji) spēja aizdegt dzirkstelīti, radās interese uzzināt vairāk. Ja man jautā, kāds ir mans hobijs – tā ir prāta nodarbināšana. Man 
patīk asprātība, dievinu krustvārdu mīklas, arī vāciski, angliski. Bērnībā un pusaudzes gados esmu izlasījusi simtiem grāmatu, varbūt pa visu mācību periodu, 
universitāti ieskaitot, pat tūkstotis sanāks – valodnieki taču. Vienmēr esmu bijusi zinātkāra, un zemnieku gēni manā ģenētiskajā podiņā, kur senprūši, poļi, 
lietuvieši un latvieši (tie ir zināmie) virmo, tālā plauktiņā čuč. Kad sievas autobusa pieturiņā pavasarī runā, ka rokas deg pēc zemes, es nesaprotu, ko viņas 
tur runā. Man nedeg. Protams, es sēju, stādu, kaplēju, ravēju, novācu, gatavoju, konservēju... bet nedeg. TV spēle VIP – deg. 
6.Nosauc un raksturo, lūdzu, savus talantus! 
-Talants – tas tā lepni un cēli skan, es drīzāk teiktu – ir lietas, ko es protu – zīmēt, rīmēt, dziedāt, adīt, gatavot, bet vislabāk man padodas valodas.  
    Ir viena lieta, kāda dotība, kuru savā darbā un ikdienā nevaru izmantot – prasme komunicēt internacionālā vidē. Kad esmu ārzemēs, kursos, projektos 
vai ar saviem šahistiem, jūtos tur kā zivs ūdenī. Es varētu būt izcila diplomāte, kāds konsuls vai atašejs, varbūt pat ārlietu ministre, bet tāda iespēja man, 
visticamāk, nekad netiks dota. Draudzīgums, atvērtība un interese, informētība par citu valstu ļaudīm atver jebkurus vārtus.  
7.Tu kā angļu valodas skolotāja biji pirmā, kas piedalījās Starptautiskos projektos. Pastāsti par savu pieredzi! 
-Liktenis man ir bijis labvēlīgs, nosūtot uz vairākām valstīm dažādu projektu ietvaros. Pirmā pieredze bija kursi Itālijā, no kuriem es atgriezos kā cits cilvēks. 
Vismaz es tā jutos. Radoša,  no aizspriedumiem brīva atmosfēra, sadarbība ar cilvēkiem no dažādām valstīm, pieredzes apmaiņa, sajūta, ka esi novērtēts - 
šo kursu atslēgas vārdi. Šo kursu programmā bija ekskursija uz Romu un Vatikānu, kas mani kaut kā dīvaini iespaidoja, radās milzu interese par šīm vietām, 
nopirku grāmatu par Romas vēsturi un mākslu, lasu un pārlasu.Vēlāk darbojos projektā par pozitīvo disciplīnu. Man tas noderēja. Praktiskam darbam. 
Apmeklēju Rumāniju, Vāciju, Poliju un Bulgāriju. Pēdējais projekts par lasītprasmi un video stāstiem mani aizveda uz Sicīliju. Nekādās detaļās par šo 
braucienu es nevēlētos izplūst  ne satura, bet personisku iemeslu dēļ, kuri šī raksta lasītājiem varētu būt labi zināmi. Taisnībai par godu jāatzīst, ka šis gluži 
nav mans lauciņš, tas vairāk piemērots jaunām kolēģēm, cilvēkiem, kas labos draugos ar tehnoloģijām. 
8.Skolotāja sniegumu vērtē, kā skolēni piedalās olimpiādēs, kā arī CE rezultāti. Ir taču ar ko lepoties! 
-Nu ne īpaši. Dažreiz gadās labi CE rezultāti, bet es nevaru iedomāties, kāda varētu izskatīties mana lepošanās ar to.  
9.Kāda nozīme tavā dzīvē ceļošanai, sportam, kultūrai? 
-Sportu es baudu kā vērotāja, skatos ļoti daudz sporta pārraižu, man daudz kas patīk. Tas viss vīra nopelns, tieši viņš raisīj is manu interesi par sportu. Ļoti 
patīk angļu biljarda paveids snūkers, tagad jau ceturto gadu turnīrs reizi gadā notiek arī Rīgā, braucam tur visa ģimene, un mums ir laba kolekcija ar 
fotogrāfijām, kur mēs kopā ar pasaules snūkera zvaigznēm. Olimpisko spēļu laikā skatos visu, ko rāda, daudz var iepazīt, un uzzināt, kā jau minēju, ir mans 
hobijs. Nekad līdz šim neskatījos, (jo man ļoti nepatika) tikai 2 sporta veidus – boksu un sieviešu svarcelšanu, bet nu būs jāpārvērtē, jo mums ir Rebeka 
Koha un Mairis Briedis. 
    Ceļošana ir mans lielais dzīves skābeklis, ko parasti elpoju kopā ar vīra kungu. Viņš man ir šahists, tas, kas gājienus no tāluma izdara, un šiem – viņi saucas 
korespondencšahisti – šahistiem katru gadu citā valstī notiek kongresi. Tos mēs jau desmit gadus apmeklējam. Uz visiem neesam bijuši, bet Vācijā  2 reizes, 
Spānijā, Bulgārijā, Anglijā 2 reizes, Somijā, Polijā, Austrālijā esam bijuši. Es esmu ļoti laba tūriste, jo dodos uz jebkuru vietu ar domu, ka man patiks tas, ko 
redzēšu. Tā arī vienmēr ir bijis. Ikvienā valstī ir lieliskas vietas, nacionālā virtuve, kas vienmēr ir interesanta, jauki ļaudis. Ja es vēlētos aprakstīt visus savus 
ceļojumu piedzīvojumus, sanāktu vidēji bieza grāmatiņa, tāpēc nemaz nesākšu. 
    Ja ceļošana ir mans skābeklis, tad kultūra ir mans ūdens, un bez ūdens, kā zināms, ilgi neizvilksi.  
10.Mīļākais komponists, dziesma, grāmata, ziedi. 
-Mīļākā komponista man nav, patīk daudzi Imanta Kalniņa skaņdarbi. Mana bērnības trauma un mūža mīlestība ir zviedru grupa ABBA, ja skanēs kāda no 
viņu dziesmām, es nekļūdīgi atpazīšu, ja dziedātāji nebūs viņi. 80. gados bija ļoti daudz labas rokmūzikas, ne velti tos sauc par zelta gadiem mūzikā, bija arī 
sēnalas, bet tās sen aizvējojušas. Grāmatu esmu izlasījusi tiešām daudz, bet ir viena, kas man bija īpaši mīļa, kad man bija 10 – 11 gadi, A.Dimā ,,Trīs 
musketieri”. Pēc gadiem, grāmatu pārlasot, pabrīnījos, cik pareizi es toreiz ar savu sīka skuķēna saprašanu, biju novērtējusi grāmatā aprakstīto. Un tā ir 
viena sasodīti bieza grāmata. Un, jā, protams, Pūks. Man patīk visi ziedi, tā vairāk laikam gerberas un rozes. Pie mājas man ir 2 rožu dobes, vasarā es tur 
baudu ziedus un domāju – kad es nomiršu, man visvairāk būs žēl, ka neredzu rozes. 

A.Avotiņu uzklausīja R.Dābola 
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GADA SKOLNIECES – INA UN INGA 
 

11.a klases skolnieces Ina un Inga Jajus šogad no vidusskolas klasēm izvirzītas novada 
konkursam ,,Gada skolēns”. 
-Pastāstiet, lūdzu, par savu bērnību, kā dzejniece Aspazija teica- ,,saulaino stūrīti”! 
-Mūsu bērnības ,,saulainais stūrītis” ir mūsu ģimene, kurā mēs augām. Visu bērnību mēs 
pavadījām kopā, nekad nešķīrāmies. Pēc dabas esam draudzīgas, tāpēc nekad nozīmīgu 
konfliktu nav bijis. Tā kā mums vienmēr ir labi būt kopā, mēs nemeklējam sev draugus, jo esam 
labākās draudzenes viena otrai. 
-Kāda nozīme jūsu dzīvē ir mākslai un kuros no mākslas veidiem piepildāt sevi? 
-Jau no bērnības mūs interesē radošas nodarbes, tāpēc arī esam absolvējušas Bauskas Mākslas 
skolu. Esam izmēģinājušas dažādus mākslas veidus, tomēr sevi  īsti vēl neatradām. Dažreiz patīk 
gleznot, dažreiz vienkārši pašķirstīt ar mākslu saistītus žurnālus. Esam vēl izvēles priekšā. 

-Jūs esat kā divas ūdens lāses, kā jūs jūtaties un vai nav dzīvē bijuši kādi jautri brīži tā dēļ? 
- Pašas sevi ārēji neuzskatām par identiskām ūdens lāsēm. Ikdienā mēs necenšamies viena otrai 
līdzināties, taču iekšējā pasaule-uzskati, vēlmes, domas- sakrīt pilnībā. Ja abas esam kaut kādas 

 izvēles priekšā, tad vienmēr sanāk nesarunājoties izvēlēties vienu un to pašu, par ko dažreiz brīnāmies mēs pašas. 
-Kā un kādās jomās esat atšķirīgas? 
- Esam pamanījušas, ka dažādās situācijās reaģējam dažādi. Viena no mums-Inga- savas emocijas izrāda vairāk ārēji, bet Ina bieži šīs 
emocijas patur sevī. Tomēr, pieņemot lēmumus, Ina spēj ātrāk izdarīt izvēli, kamēr Inga bieži vilcinās, visu labi apdomājot. 
-Kā jūs parādījāt savu talantu radošajā pārbaudījumā un kādi likās 
citi jautājumi pirms lielā noslēguma pasākuma? 
- Radošajā pārbaudījumā mums tika dotas dažas minūtes. Mēs jau 
iepriekš sapratām, ka nepaspēsim parādīt savu radošumu mākslā, jo 
tas aizņemtu pārāk daudz laika. Tāpēc jau iepriekš brīvajā laikā 
izdomājām apgleznot divus lietussargus. Ar tiem arī pārsteidzām žūriju 
radošajā pārbaudījumā. 
-Kāds ir jūsu paldies par to, ka tādas esat? 
-Par to, kādas esam, varam pateikties saviem vecākiem, skolotājiem, 
klasesbiedriem, draugiem. Tieši viņi mūs atbalsta un palīdz pilnveidot 
sevi. Mūsuprāt, vislabāk pateicību var izrādīt ar attieksmi. Mēs 
cenšamies jebkuru uzdevumu paveikt ar pilnu atdevi un augstu 
atbildības izjūtu. 
-Kādi ir jūsu nākotnes nodomi? 
-Mēs bieži aizdomājamies par savu nākotni, dzīvi pēc  skolas beigšanas. 
Konkrētas vīzijas vai plāna vēl nav, tomēr esam pārliecinātas, ka 
nākotnē noteikti turēsimies kopā. Skaidrs ir tas, ka izvēlēsimies radošu 
nodarbošanos, kas mūsos radīs prieku. 

Ruta Dābola 

 

Šogad bija trīsdesmitā trešā reize, kad Latvijas bērni un jaunieši pulcējās skaistajā 
festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku”. Arī mūsu skolas folkloras kopa „Urdziņa” 
piedalījās šajā festivālā, kas notika 5. un 6.  maijā Vecpiebalgā, Taurenē un Dzērbenē. 
Bērniem bija iespēja sevi un savu mākslu parādīt publiskos pasākumos. 

Folkloras svētku 33. jubilejas sarīkojuma tēma ir „Skaista mana brāļa sēta”. Tā 
norāda uz katra laikmeta un paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti starp praktisku 
māju lietderību un orientāciju uz ģimenes locekļu savstarpējām attiecībām. 

Folkloras svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā piedalās 
gandrīz divi tūkstoši dalībnieki no dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopām. 
Programmas un folkloras svētku mērķis bija saglabāt, apgūt, pārmantot un 
popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju 
bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, 
dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā sastopot dažādu novadu draugus un 
apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi. 

„Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notika dažāda veida 
aktivitātes:  novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums, kurā piedalījās 
arī mūsu skolas folkloras kopa.  

Folkloras kopas bērniem tās bija ļoti emocionāli bagātas dienas, kurās gūti 
pozitīvi iespaidi un vēlme arī turpmāk tik pat aktīvi darboties folkloras kopā 
„Urdziņa””. 

folkloras kopas „Urdziņa” vadītāja  
Daila Simsone 

 

PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 
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KONKURSU UN OLIMPIĀŽU MARATONS SĀKUMSKOLĀ 

    Februāris, marts un aprīlis ir konkursu un olimpiāžu laiks, kad skolēni savas 
zināšanas un prasmes rāda dažādos pārbaudījumos. Pirmie šo maratonu februārī 
uzsāka ceturto klašu skolēni skolas matemātikas olimpiādē. Rezultātā uz novada 
olimpiādi tika izvirzīti: Ilze Krasta 4.a klase, Renāte Anusāne 4.a klase, Katrīna 
Nosuļa 4.a klase, Raitis Mesmers 4.b klase, bet no 4.c klases – Daniels Brencis un 
Keita Felicita Leģe. 9.martā skolēni piedalījās Bauskas un Rundāles novada 
4.klašu matemātikas olimpiādē.  

    2.vietu ieguva Renāte Anusāne, bet atzinības – Raitim Mesmeram, 
Danielam Brencim un Keitai Felicitai Leģei. Malači! Vēlam viņiem veiksmi 
Zemgales reģiona olimpiādē, kura notiks Tukumā 20.aprīlī. 

    1. un 2.martā Mākslas skolas telpās savas iemaņas un prasmes zīmēšanas 
konkursā rādīja sākumklašu skolēni. 1.-2.klašu grupā 2.vietu ieguva 1.a klases 
skolniece Elīza Manavicka, bet 3.- 4.klašu grupā 2.vietu ieguva 4.a klases 
skolniece Renāte Anusāne. 

    3.martā skolas posmā startēja arī otro klašu skolēni latviešu valodas 
konkursā. Bauskas un Rundāles novada 2.klašu latviešu valodas konkursā 
piedalīsies seši mūsu skolas skolēni. 

   Konkursā "Zemgales toņi un pustoņi" Bauskas novada kārtā piedalījās arī 
mūsu skolas 4.b klases skolēni ar darbiem „Zemgales toņi tautas tērpā” un ieguva 
1.pakāpes diplomu, un tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā kārtā Jelgavā. 

   Paldies visiem par ieguldīto darbu! 
Skolotāja Inga Golovčanska 

 

APRĪĻA TALKAS DIENAS 
 Visā republikā aprīlī ļaudis devās talkā, lai sakoptu savu Latviju. Mēs, 10.a un 11.b klases skolēni, sakopām teritoriju Bauskā pie 

karavīru kapiem un atpūtas vietu upmalā. Sagrābām žagarus, sametām tos lielā kaudzē, no taciņām nogrābām lapas un mazos 
žagariņus, ko salasījām maisos un ievietojām atbilstošā konteinerā. Mūsos valdīja liela saliedētība un kopīgs gars. Skolotāja 
R.Skorodihina un N.Matulēviča mūs motivēja, uzmundrināja un deva cīņas sparu paveikt līdz galam un kārtīgi, viņas iedvesa 
lepnumu, ka mēs to varam. Esam apmierināti, ka sakopām skolai uzticēto teritoriju. 

Samanta Bosakova, 10.a klases skolniece  
 

Konkursa ,,Eiropas diena” ietvaros un Bauskas 2.vidusskolas  5.-11.klašu audzēkņu aizrautīgā darba rezultātā skolas saime 
neklātienē apceļoja vai visu Eiropu vienas stundas laikā. Skolēni stāstīja gan ES valstu vēsturi, gan runāja par tautu tradīcijām, 
simboliku, prezidentiem, rādīja tautas dejas, izpildīja dziesmas, demonstrēja tradicionālos ēdienus, dzērienus. 

5.a klase stāstīja par Čehiju, visus iepriecināja jestrā čehu polka. 5.b klase rādīja kaimiņu, lietuviešu, tradīcijas un cienāja ar 
cepelīniem. 5.c klases audzēkņi cienīgi uznāca kā Apvienotās Karalistes pārstāvji ar karalieni priekšgalā svītas pavadībā. Visus 
iepriecināja 6.a klases bērnu muzikālais priekšnesums ,,Tu esi Latvija”. 6.b klase prezentēja Grieķiju, īpaši akcentējot dziesminieka 
Homēra devumu, olimpisko spēļu sākotni. Grieķu valodā viņi norunāja himnu. 7.a klase aizveda uz Itāliju, iepazīstināja ar šīs zemes 
mākslu, arhitektūru. 7.b klase pašgatavotā kuģī ,,Tallink”  peldēja uz Zviedriju, izrādīja arī troļļu takas, cienāja ar ātro ābolu pīrāgu. 
8.a klase pa zāli izbrauca ar brīnumjauku velosipēdu, izstāstīja par Francijā ražotām smaržām, modes mākslu. 8.b klase nodejoja 
jautru Igaunijas polku, viesus cienāja ar veselīgu jogurtu, iejauktu Kama miltos. 9.a klase aizveda uz Poliju, uzrunāja poliski un cienāja 
ar pirogiem. 10.a klase aizveda uz Vāciju, 10.b – uz Beļģiju. 11.a klases skolēni, nodejojuši somu polku, uzcienāja ar zivju zupu. 11.b 
klase prezentēja Spānijas kultūru. 

Visi klašu kolektīvi saņēma saldas ēdamas balvas, jo īpaša pateicība klašu audzinātājiem, kas godam sagatavoja skolēnus, lai 
sagaidītu Eiropas dienu. 

Ruta Dābola, latviešu valodas skolotāja    

 

KONKURSS EIROPAS DIENĀ 
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KOPĀ AR NORU IKSTENU 
 

HIPERREĀLISMA GAISOTNĒ PAVADĪTA DIENA 
 

Projekta ,,Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkā” ietvaros Bauskas 
Kultūras centrā 19.aprīlī viesojās izcilā rakstniece Nora Ikstena. Grupa 
10.a un 10.b klases skolēnu un šo rindu autore arī piedalījās  literārajā 
sarīkojumā. Sarunu ar rakstnieci vadīja žurnāliste Liega Piešiņa, dzīvi 
jautājot, lai N.Ikstena varētu izstāstīt savu romānu tapšanas vēsturi, 
patiesību, savu dzīvi. Rakstniece vēstīja savus pieredzējumus un atklāja 
stāstu, kā top jaunrade.  Vairāk rakstniece pieminēja romānu ,,Mātes 
piens” un ,,Dzīves svinēšana”, kā arī iepazīstināja ar jaunajiem 
uzdevumiem, darbu pie jaunajiem stāstiem.  

Skolēniem bija lūgts sagatavot un iespējamā brīdī uzdot jautājumus, 
ko Austris paveica labi. Domāju, ka skolēniem bija interesanti izrauties 
no ierastās vides- savas skolas telpām- un mācību stundu literatūrā 
noklausīties dzīvā vidē. Iesaku viņiem būt čaklākiem lasītājiem, nu laiks 
lasīt Noras Ikstenas daiļradi.  

Ruta Dābola 

 

   Tradicionāli, audzināšanas stundā, izplānojām skolēnu mācību ekskursiju uz Rīgu. Domas bija dažādas. Rīgā esam daudz ko 
redzējuši, bet šoreiz priekšroku devām kaut kam jaunam un dzīvē noderīgam. 
    Mūsu pirmā pietura bija „Restorānu servisa skola”, kur mūs, 11.klašu skolēnus, divu stundu garumā restorāna „Ferma” 
līdzīpašnieks izglītoja par etiķeti restorānā – uzvedību, galda piederumu lietošanu, ēdienu un dzērienu  izvēli. Pēc izglītojošās 
lekcijas mums ļāva ieskatīties restorāna virtuvē un darbinieku apmācības telpās, iepazīstināja ar mācību programmām un karjeras 
iespējām. 
   Otrā mūsu pietura bija – LNMM izstāžu zāle Arsenāls, kur mēs ,,iegrimām”  mākslas darbos un iepazināmies ar mākslas virzienu 
„Hiperreālisms”. Šajā virzienā darbojas ne tikai ārzemju mākslinieki, bet arī ļoti daudz latviešu mākslinieku. Dažiem tas bija kaut 
kas jauns un nesaprotams, bet bija arī skolēni, kuriem gribējās pakavēties vēl ilgāk, izanalizēt mākslinieku domas, kas pamudināja 
radīt šos darbus. 
  Trešā mūsu pietura bija – izklaides un atpūtas centrs „Riga plaza” . Multikino skolēni noskatījās jauno 3D filmu „Kongs”, aizrāvās 
arī ar boulinga spēli. 
   Manas domas sakrīt ar skolēnu domām – šī bija ļoti vērtīga, izglītojoša mācību ekskursija, vienmēr vajag meklēt jaunus 
piedāvājumus, ko var skatīt šeit pat Rīgā. 

 Natālija Matulēviča 

 

100 DIENAS SKOLĀ 
 Vēja spārniem aizritējuši 1.klašu skolēnu septiņi mēneši skolā. Centība mācībās, laba uzvedība jau kļuvusi par ikdienu. Nu jau 

par tradīciju skolā kļuvis pasākums, kad 1.klašu skolēni un skolotājas atskatās uz skolā pavadītajām 100 dienām. 
  Šogad, 9.martā, skolēni 1.klašu vecākiem un citiem sākumskolas audzēkņiem parādīja, ko ir apguvuši šajā laikā. Priekšnesumi 

izskanēja latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā. Skolēni dziedāja, skandēja dzejoļus par skolu, dejoja tautas un sporta dejas. 
Pirmklasnieki stāstīja arī interesantus, smieklīgus atgadījumus no skolas dzīves anekdošu veidā.  

  Paši pirmklasnieki ļoti gandarīti par paveikto, jo visiem bija dota iespēja uzstāties. Atzinīgi par pasākumu izteicās skolēnu  
vecāki, jo viņiem bija iespēja redzēt uzstājamies katram savu lolojumu. Bērni varēja izpausties dažādos veidos. 

  Par redzēto un dzirdēto priecājās arī pārējie sākumklašu skolēni. Pasākuma noslēgumā sākumklašu skolēnu kolektīvi apsveica 
mazos pirmklasniekus un dāvināja gan pašu sarūpētus saldumus, gan pašu gatavotas dāvanas. 

Paldies visiem! Tā bija skaista, saturīga un pavasarīga pēcpusdiena. 
Skolotāja Pārsla Akmeņlauka 
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Vārds, uzvārds. Klase Distance 
(m) 

Vieta 

Terēze Lukša 2.b 500  3. 

Daniels Dāvids Brencis 4.c 750  1. 

Niks Daniels Bosakovs 4.a 750  2. 

Paula Aurēlija Žižņauska 5.a 750 3. 

Nelda Strautzele 6.b 1000 3. 

Kristiāns Aleksejevs 8.b 2000 3. 

Dāvis Rimševics 8.b 2000 1. 

Amanda Savicka 9.a 1500 3. 

Ivo Jarmaļuks 10.a 3000 3. 

SKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 
SKOLOTĀJI: DAILA SIMSONE, RUTA DĀBOLA 
SKOLĒNI: 1-12.KLAŠU SKOLĒNI 
FOTOGRĀFIJAS: RAKSTU AUTORI 
DIZAINS: LĀSMA KRASTIŅA 

HTTP://BAUSKAS2VIDUSSKOLA.LV/PARMUMS/SKOLAS-AVIZE/ 

SPORTA JAUNUMI APRĪLĪ UN MAIJĀ 
 

Šā gada 7. aprīlī notika Bauskas novada stafešu sacensības 
"2. klašu olimpiāde". Sacensībās piedalījās 15. komandas, 
tajā skaitā divas komandas no mūsu skolas. Sīvā cīņā 1. vietu 
izcīnīja Bauskas 2. vidusskolas pirmā komanda , kas par 
vienu punktu apsteidza tuvākos sekotājus. 2 komandai 
šoreiz sestā vieta. 
Malači! 
1. komandas sastāvs: 

1. Marija Elēna Kabanova 2.c 
2. Nikola Šakele 2.a 
3. Melānija Rutkovska 2.a 
4. Markuss Ābeltiņš 2.a 
5. Alekss Blaževics 1.a 
6. Krists Kevins Dzidrums 2.b 

 

Šā gada 15.aprīlī Bauskas 2. vidusskolas 5 dambretistu komandas ar 
sporta skolotāju Jeļenu Vederņikovu tika līdz Latvijas čempionātam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bet U - 16 vecuma grupas komanda 
izcīnīja 3. vietu! Malači!  
Komandas sastāvs: 

Lāsma Šepetovska 8.b 
Amālija Panovska 7.a 
Aleksandrs Neraziks 7.a 
Emīls Upenieks 7.a 

 

U - 14 vecuma grupas 
komanda izcīnīja 2. vietu!  
Komandas sastāvs: 

Denijs Vilhelms Krauklis 5.c 
Niks Naidžels Zeltiņš 5.b 
Evelīna Gateža 5.a 
Evelīna Pēkale 5.c 

 

Ir noslēdzies radošs konkurss krievu valodā novada mērogā, kas risinājās Bauskas 2.vidusskolas telpās. Mūsu skolas komandā 
piedalījās Angelina Ļisicka un Aleksandrs Neraziks no 7.a klases, Sergejs Salaks un Monika Šovgeņuka no 8.a klases, Karīna Baļuka 
no 9.b klases un Diāna Jaroško no 9.a klases. 
Skolēni rādīja krievu valodas zināšanas nezināmā situācijā. Žūrija vērtēja skolēnu radošo pieeju, oriģinalitāti. Interesanti bija, 
vērojot multfilmu bez skaņas, atveidot varoņu darbību, sadalot lomas.  Komandas dalībnieki parādīja savas zināšanas gramatikā, 
uzrakstot dotos vārdus pareizā formā. Šo uzdevumu mūsu skolas komanda veica vislabāk. 
Konkursā piešķīra dažādas nominācijas. Mūsu skolēni ieguva visatraktīvākās komandas titulu, jo, atskaņojot multiplikācijas filmu, 
viņi izmantoja dažādas skaņas, it kā radot oriģinālu muzikalitāti. Dāvanā skolēni saņēma grāmatas. 

Ruta Dābola 

 

RADOŠAIS KONKURSS KRIEVU VALODĀ 
 


