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

Februāra mēnesī galvenais skolēnu uzdevums bija kvalitatīva mācīšanās – piedalīšanās 
Bauskas novada un Latvijas Republikas olimpiādēs, gatavošanās valsts pārbaudes darbiem. 

Vēlu veiksmi ikvienam 3. un 6. klašu skolēnam apliecinot savas zināšanas valsts pārbaudes 
darbos, kā arī 8.klasēm pierādot savas prasmes un zināšanas eksaktajos priekšmetos rakstot 
diagnostikas darbu dabaszinātnēs. 

Īpaši nopietnu attieksmi novēlu 12.klašu skolēniem, kuriem marta brīvlaikā, no 13.-17. 
martam, paredzēti centralizētie eksāmeni angļu valodā un krievu valodā. 

SVEICAM SKOLĒNUS UN VIŅU PEDAGOGUS 
PAR SASNIEGTAJIEM REZULTĀTIEM NOVADU OLIMPIĀDĒS: 

  NOVADA ĶĪMIJAS OLIMPIĀDĒ: 
Alise Lapsa (9.a)  –  1.vieta  
Marika Čehoviča (10.a) – 1.vieta 
Nikola Dana Freimane (9.a) – 3.vieta 
Skolēnus sagatavoja Anita Zibola 

 NOVADA MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ: 
Henriju Kravalu (5.b)  –  1.vieta  
Raineru Bodnieku (6.a) – 1.vieta 
Skolēnus sagatavoja Rita Skorodihina 

 

Šoreiz īpašu paldies vēlos izteikt skolas vadībai un visam pedagogu kolektīvam par aktivitātēm vērstām uz skolas attīstību – 
piedalīšanos projektos, kas dos iespēju pilnveidot metodisko pieeju mācību priekšmetu satura apguvei, kā arī skolēnu karjeras 
izglītošanai. Šie projekti ir: 

1) “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības aprobācija un ieviešana”, kura mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura 
ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 
Projekta aprobācijai kopumā pieteicās 235 skolas, no kurām tika izvēlētas 100, starp kurām ir arī Bauskas 2.vidusskola! 

2) “Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-
2020.gadam” , kas izveidots, lai nodrošinātu skolēniem iespējas apgūt karjeras vadības prasmes, paplašinot vispārējās un 
profesionālās izglītības iestāžu sadarbību darba tirgū, pilnveidot informatīvā un metodiskā atbalsta resursus, kā arī attīstīt 
karjeras izglītībā iesaistīto speciālistu kompetences. Ar 1. septembri 2017.gada skolā strādās karjeras konsultants. 
 

Viens no februāra uzdevumiem skolas kolektīvam bija skolas mājas lapas aktualizēšana. Cītīgi pie tā strādā gan pedagogi, gan 
skolēnu pašpārvalde. Liels, vēl līdz šim neizmantots, resurss ir mūsu skolēnu vecāki un tehniskais personāls, tāpēc liels lūgums ikvienam 
izglītojamajam un viņu vecākam, kā arī skolas darbiniekiem aktīvāk līdzdarboties skolas mājas lapas pilnveides un modernizācijas 
procesā.  

Priekšlikumus iesniegt skolas bibliotēkas vadītājai Natālijai Pavlovai vai direktores vietniecei mācību darbā Ilonai Fiļipovai. 

 Vēlos vērst uzmanību, ka mēs dzīvojam pārmaiņu laikā –  jāprot iet līdzi laikam un operatīvi reaģēt uz 
mūsdienīgiem IT izaicinājumiem ikvienam! 

 
Skolas direktore Vera Grigorjeva 
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SKOLOTĀJA UN ARĪ MODELE 
 

Šajā mācību gadā Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu nominācijā Bauskas novada Gada 
skolotāja vidusskolā ieguva vēstures skolotāja Valentīna Ļeontjeva. 

 
 8.b klases skolēni projektu nedēļā izveidoja jautājumus skolotājai 
Valentīnai Ļeontjevai. 
-Skolotāja- vai tā bija jūsu sapņu profesija? 
-Jā gan, jau mazotnē spēlējoties, organizēju tādas rotaļas, ka biju gan 
audzinātāja, gan skolotāja. Augu piecu bērnu ģimenē, dzīvoju 
vecpilsētā iepretim bibliotēkai. Ģimenē biju vecākā,  un man nācās 
pieskatīt jaunākos, bija jāatbild par viņu gaitām. Tajā pagalmā 
norisēja visa mūsu, bērnu, dzīve. 
-Vai jums patīk savs amats? 
- Ļoti patīk. Mīlu savu darbu, savu skolu. Te strādāju 52.gadu. 
Iesākumā biju bērnudārza audzinātāja, strādāju pamatskolā, tā 
saucamajā Kreitiņa ģimnāzijā. Mācīju krievu valodu un biju pionieru 
vadītāja. No 1971.gada esmu Bauskas 2.vidusskolā. Pabeidzu 
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti un ieguvu 
tiesības mācīt audzēkņus vidusskolas posmā. Audzināju divas meitas. 
Vecākā atvase Oksana ir inženiere ekonomiste. Jaunākā meita 
Natālija ir skolotāja mūsu skolā. 
 

-Kādēļ izdomājāt studēt tieši vēsturi? 
-Šo priekšmetu iemīlēju, mācoties skolā. Mani mācīja skolotāja Lidija Groskopa. Viņas vadītās stundas bija ļoti interesantas. Biju dilemmas 
priekšā- studēt filoloģiju vai vēsturi. Izvēlējos vēsturi, jo iedvesmojos no šīs skolotājas. 
-Vai esat ar savu darbu apmierināta? 
-Esmu apmierināta. Mani priecē tas, ka jūtu no skolēniem atdevi, un to viņi parāda mācību stundās. Esmu laimīga, ka redzu sava darba 
rezultātu.  
-Vai jums ir kādi īpaši mīļi skolēni? 
-Mīlulīši man nekad nav bijuši. Pret visiem cenšos būt vienāda. Atmiņā gan paliek ne visi, bet tie, kuri sevi parādījuši ar darba spējām, 
mērķtiecību, neatlaidību, labsirdību, pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Skolas godu olimpiādēs aizstāvējuši ir šādi skolēni: Ina Mortukāne, Sergejs 
Sergeičiks, Sergejs Jamčinskis, Ernests Jabločkins, Svetlana Drozdova, Kristīne Putinceva. 
-Tagad esat skolotāja palīdze. Pastāstiet par saviem pienākumiem un panākumiem! 
-Sniedzu atbalstu bērniem, kuriem nepieciešama individuāla palīdzība. Tādi man ir 22, kam vajadzīga individuāla pieeja. Cenšos viņus 
motivēt, iedvesmot, lai arī viņi sasniedz savus mērķus un gūst panākumus mācībās atbilstoši savām spējām. 
-Dzirdēju, ka jaunībā bijāt modele. Kā tas bija- no modeles kļūt par skolotāju? 
-Sešdesmitajos, septiņdesmitajos gados Bauskas SPK (Sadzīves pakalpojumu kombināts) strādāja meistari- šuvēji, frizieri. Tolaik tas bija 
populāri, lai reklamētu savu produkciju, kombināts Bauskas Kultūras namā organizēja izstādes, modes demonstrējumus. Mana šuvēja 
Stepanovas kundze un friziere Mārīte Muceniece uzaicināja demonstrēt gan tērpus, gan frizūras. Piekritu, tā es kļuvu par modeli vairākās 
skatēs. Tas bija aizraujoši. 
-Vai esat šīs skolas skolniece un arī absolvente? 
-Jā, esmu. Te pabeidzu 11 klases. Mācības sāku Rūpniecības ielā, turpināju Rīgas ielā un pabeidzu Dārza ielā. Tolaik direktors bija A.Žuravļovs. 
Skolā bija ieviesta profesionālā apmācība. Meitenes ieguva šuvējas 3.kategoriju, puiši apguva auto mācības iemaņas. 
-Vai arī ārpusklases darbā esat veikusi kādus pienākumus? 
-No 1982.gada vadīju skolas pašpārvaldes darbu, bet pirms tam organizēju darba un atpūtas nometnes - ,, Lotoss”  vienības, kur aizrautīgi 
strādāja daudzas jaunās skolotājas ar savām klasēm. Palīdzējām vākt ražu rudens pusē bijušajā kolhozā ,,Uzvara”. Gandrīz mēnesi ik 
septembri vācām ābolus. 
Noteikti paldies saku skolas direktorei Verai Grigorjevai, kas man ir palīdzējusi organizatoriskajā jomā, atbalstījusi arvien. Viņa spēj un var 
prognozēt, kas nākotnē būs visnepieciešamākais, tiekusies pēc visa jaunā, progresīvā un ieviesusi dzīvē, līdzi vedusi arī savus līdzcilvēkus. 
-Kurā gadalaikā jums vislabāk patīk skolas apkārtne? 
-Tā visskaistākā ir rudenī, kad spīd viskošāk, viskrāšņāk. Puķu dobes, ziedi, zaļumi, un līdz strūklakai ir tik skaista apkārtne! 
-Kurās skolas telpās jums vislabāk patīk uzturēties? 
-19.kabinetā ir pozitīva aura, daudz saules. Tā man ir vismīļākā telpa. 
-Vai jums ir tuvas sportiskas aktivitātes? 
-Mana dzīves devīze ir: ,,Dzīve - tā ir kustība.”  Ļoti patīk sports. Kad biju skolniece, nodarbojos ar mākslas vingrošanu, slidoju, slēpoju. Man 
patīk pastaigāties pa mežu. Likverteni , var teikt, ir mana pasaule. Tur ir tīra daba, ziemā es tur slēpoju, vasarā pastaigājos, atpūšos. 
-Vai jums patīk mūzika, dejas? 
-Dejot man patīk. No izpildītājiem man tuvs ir ElvissPreslijs, Lūiss Ārmstrongs. Rokenrols, tvists vienmēr ir paticis. Mīlu klausīties klasisko 
mūziku. Tuvākie komponisti Prokofjevs, Čaikovskis, Mocarts, bet kāzu dienā mūs, jaunlaulātos, sveica ar P.Čaikovska 1.koncerta melodiju. 
-Kāds ir jūsu jaunības noslēpums? 
-Katru rītu mostos ar prieku un smaidu. Izdzeru glāzi ūdens, noskaņojos, sev novēlu labu dienu, veiksmi darbā un pozitīvu saskarsmi. Pie 
kolēģiem un skolēniem eju ar smaidu sejā. Ja gadās kas nelāgs, saprotu un zinu, ka tas pāries, aiztecēs kā ūdens. 
-Kādu gribat redzēt skolu nākotnē? 
-Skola ir moderna, tādēļ gribu, lai bērnos ienāktu dvēseliskums, lai tas pamodinātu viņos garīgumu. Tās ir klasiskas un nepārejošas vērtības. 

Ruta Dābola 
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VALENTĪNDIENAS PASĀKUMS 
 
Svētā Valentīna dienu skolā atzīmēja 17.februārī, piektdienā. Pasākumā piedalījās 5.-9.klašu skolēni, katrā komandā pa seši. 

Žūrijas komisijā- skolotāja Natālija Matulēviča, Jeļena Šmite un pašpārvaldes dalībnieces Diāna Georgijčuka, Katrīna Ļizaņeca, kā arī 
pasākuma vadītāji 10.a klases skolēni Samanta Bosakova un Austris Stankevics. Katrai klasei bija jāpiedalās piecos konkursos- 
erudītu, muzikālajā, matemātikas, dejā ar balonu, noslēpumainajā  maisā. Erudītu konkursā bija jāatrisina uzdevumi, muzikālajā-
jāatmin izpildītājs un dziesmas nosaukums, matemātisko uzdevumu veicot, bija jāsacenšas un pēc iespējas ātrāk jāsaliek nosauktais 
skaitlis. Vajadzēja prast dejot ar balonu, bet noslēpumainais maiss lika domāt, kas sataustāms un kas tajā iekšā. Konkurss bi ja 
interesants, skolēni smaidīja, skolotāji arī. Katram bija savas neveiksmes, bet skolēni kļuva aizvien aktīvāki.  

Pasākuma noslēgumā apbalvojām klašu pārstāvjus ar iegūtajām vietām un pasniedzām saldumu balvu Valentīndienas noskaņās, 
ļāvām mieloties ar sagatavotajām kūkām un citiem našķiem. 5.-6.klašu grupā 1.vieta 5.a klasei, 2.vieta-6.a klasei, 3.vieta 5.c klasei. 
7.-9.klašu grupā 1.vieta 9.a klasei, 2.vieta 7.b klasei, 3.vieta 8.a klasei. 

Samanta Bosakova, 10.a klases skolniece 

 

KAD SAŅEMTI ŽETONI 
 

    Šogad Bauskas 2.vidusskolas divās divpadsmitajās klasēs mācās gandrīz 40 skolēnu, kuri jau pēc mēneša kārtos pirmo eksāmenu 
svešvalodā. Tas ir tradicionāli, ka februāra pirmajā sestdienā abiturienti pirms valsts pārbaudēm rīko žetonu vakaru, kā arī satiekas 
ar skolas absolventiem. 

    Jaunieši atklāja svētku vakaru, uzrunājot savus skolotājus, uzsverot, ka skola katram ir kā otrās mājas, kur meklētas atbildes uz 
neizprastiem jautājumiem, kur valdījusi mīlestība, kā arī dziedināta jūtīga, sāpoša sirds. Audzēkņi izteica pateicību skolas direktorei, 
klases audzinātājai, skolotājiem un mazāko klašu audzinātājiem. 

    Jauniešus uzrunāja direktores vietniece mācību darbā Iveta Jabločkina, audzinātājas Inese Korčevaja, Daina Burceva. Dāvināja 
pildspalvu ar skolas emblēmu, vēlot, lai eksāmenos būtu tikai izcili vērtējumi. Audzinātājas pasniedza gredzenus ar ierakstu-Bauskas 
2.vidusskola, vēlēja katram atrast savu īsto vietu dzīvē un veiksmi eksāmenos. To pašu vēlēja divi izcili skolas akordeonisti- Emīls 
Upenieks un Vadims Cvetkovs-, uzburot muzikālu pasaku, solisti izpildīja aizkustinošas dziesmas. 

    Vakara turpinājumā pateikties saviem skolotājiem un klases audzinātājiem bija atnākuši absolventi, kuri skolu pabeidza pirms 
pieciem gadiem. Tie ir I.Jabločkinas, D.Siliņas, T.Kazačenokas audzināmie no klasēm, kurās mācījās daudz - 97 skolēni. Desmit gadu 
pēc vidusskolas aizvadīti M.Antonovičas, M.Baļčūnes, M.Beļinskas skolēniem. Pirms piecpadsmit gadiem skolā sākās latviešu 
apmācība, un šo pirmo izlaidumu sagaidīja V.Ļeontjeva. Divdesmit gadi pagājuši, kopš 1997.gadā no skolas atvadījās R.Skorodihinas 
un L.Grāvītes audzināmie. Divdesmit pieci gadi aizvadīti T.Škurenkovas audzināmajai klasei. Interesanti, ka četras viņas audzēknes 
strādā mūsu skolā par skolotājām. Skaistie trīsdesmit gadi pagājuši V.Rajevskas pirmajai audzināmajai klasei. Viņi, skolotājas 
Valentīnas pirmie bērni, bija ieradušies ļoti kuplā pulkā. 

    Skola un skolotāji dzirdēja brīnišķīgus pateicības vārdus - gan humora pilnus, gan aizkustinošus, gan ar elegantu pietāti. Tajos 
dominēja viens motīvs - piederība savai skolai. 

    Turpinājumā divpadsmitās klases abiturienti aizveda neklātienes ceļojumā apkārt pasaulei, deju ritmos pabijām Francijā, 
Somijā, Āfrikā, Spānijā, Grieķijā un kā Sprīdītis atgriezāmies savās mājās. Tur, kur ir vislabāk. 

Ruta Dābola 
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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 FEBRUĀRĪ 
 

Labdarības organizācija ,,Palīdzēsim.lv” palīdz Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības vai citas 
sadzīvei un sociālajai integrācijai nozīmīgas problēmas. Organizācija regulāri īsteno dažādas aktivitātes, kas vērstas bērnu un 
jauniešu sevis attīstīšanai. Organizācija Latvijā jau darbojas deviņus gadus.  

Mēs, 9.a klases skolnieces- Nikola, Alise, Karīna- piedalāmies šajā organizācijā kā brīvprātīgās palīdzes. Brīvprātīgo 
pasākumos piedalās tādi jaunieši, kuriem ikdienā ir daudz brīvā laika un kuri vēlas palīdzēt citiem bērniem, kas nāk no 
problemātiskām ģimenēm. Mēs dodamies izzinošās un interesantās ekskursijās, organizējam dažādus radošus un sevis 
attīstošus pasākumus. Pieredzējuši jaunieši un brīvprātīgie raksta projektus, kuros ir stāstīts par to, kādi ir nepieciešami 
pasākumi problemātisko ģimeņu bērniem. Organizācija piedāvā katram jaunietim no Latvijas kļūt par brīvprātīgo, lai veidotu 
Latviju labāku, kā arī iegūtu jaunus draugus no visām Latvijas vietām.  

Nav svarīgi, kāda ir tava loma šajā dzīvē, organizācija tevi tādu, kāds tu esi, nekad nepametīs novārtā. Viens par visiem, visi 
par vienu! Mēs lepojamies, ka Latvijā ir tik daudz jauniešu, kuri vēlas kādam izpalīdzēt. 

Nikola Freimane, 9.a klases skolniece 

 

ORGANIZĀCIJA “PALĪDZĒSIM.LV” 
 

Katru gadu BJSS 4.klašu audzēkņiem rīko lielu sporta pasākumu "Minibasketbola festivāls". 17.februārī Bauskas sporta centrā 
"Mēmele" cīnījās divas skolu grupas. Mūsu skolas 3. - 4.klašu audzēkņi parādīja izcilu sniegumu - gan meiteņu, gan zēnu komandas 
izcīnīja pirmās vietas! Malači !!! 
Meiteņu komanda: 

1. Ance Muceniece 4.c - kapteinis 
2. Sāra Bernharde 4.a 
3. Elīza Jefremova 4.b 
4. Eva Ādama 3.c 
5. Beāte Spruntule 3.b 
6. Kristīne Andreika - Gaile 4.c 

Zēnu komanda: 
1. Kristers Kalniņš 4.a - kapteinis 
2. Rihards Nikolajs Maikūns 4.c 
3. Niks Daniels Bosakovs 4.a 
4. Daniels Dāvids Brencis 4.c 
5. Adrians Hildebrants 4.c 
6. Ervīns Eisaks 3.c 

 

Šogad Bauskas novada florbola turnīrā 2003.g.dz. un 
jaunākiem audzēkņiem piedalījās 5 novada komandas. 
Spraigā cīņā mūsu skolas florbolisti izcīnīja 2. vietu. Malači !!! 
Komandas sastāvs: 

Rainers Bodnieks 6.a - kapteinis 
Ivo Karja 6.b   Deniss Afanasjevs 5.c 
Emīls Čeika 7.a  Ivis Karja 5.b 
Aleksandrs Neraziks 7.a Jānis Smans 5.b 
Pāvels Seredickis 5.b  Niks Naidžels Zeltiņš 5.b 
 

 

Šī gada 13.februārī noslēdzās Bauskas novada 64 lauciņu dambretes 
turnīrs, kur vesela mēneša garumā piedalījās Bauskas 2.vidusskolas 
audzēkņi. Turnīrs notika trijās vecuma grupās, un mūsēji dambretisti 
guva lieliskus panākumus.  
 Vidusskolas grupai 3.vieta ( Viktorija Švabe 11.b, Amanda Savicka 

9.a, Elans Nakčeris 11.b. un Ervīns Mališevs 12.a); 
 pamatskolas grupai 1.vieta! (Evelīna Gateža 5.a, Keita Hmizenko 

7.a, Denijs Vilhelms Krauklis 5.c, un Pāvels Seredickis 5.b);  
 sākumskolas grupai 2.vieta ( Alise Ūbele 4.a, Laura Krasņikova 2.a, 

Jurģis Stīpnieks 2.b un Raivo Jarmaļuks 4.a).  
Paldies par sasniegto! Malači! 

http://2003.g.dz/

