
1.lpp 

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

Trešdien, 25. novembrī, Bauskas kultūras centrā ritēja novada labāko pedagogu godināšana. 
Bauskas 2.vidusskola dalībai konkursā izvirzīja skolotājus 3 nominācijās: 

 
Nominācijā „Gada labākais izglītības iestādes vadītājs vai vietnieks” - Jutu Gaiķi 

 
Nominācijā „Gada skolotājs vidusskolā” -  Alekseju Grigorjevu 

 
Nominācijā „Gada skolotājs pamatskolā” – Rutu Dābolu 

 
 

 

 

Mūsu skolotājiem ir raksturīga radoša pieeja stundu organizēšanai. 
Skolotāji lielu vērtību velta individuālajam darbam ar skolēniem, prasmīgi 
attīstot talantīgo skolēnu radošās spējas un veiksmīgi palīdzot izpausties 

visiem skolēniem.Apsveicu! 
 

Mīliet arī turpmāk savu darbu, ziedojiet uzkrāto pieredzi, 
gudrību un mīlestību saviem audzēkņiem.  

Lai audzēkņu izaugsme un panākumi Jums sniedz gandarījumu 

darbā!Lai Jums spēks un laba veselība! 

Nominācijas „Gada skolotājs vidusskolā” 

nominants Aleksejs Grigorjevs 

Nominācijas „Gada labākais izglītības 
iestādes vadītājs vai vietnieks nominante 

Juta Gaiķe 

Nominācijas „Gada skolotājs 
pamatskolā” nominante  

Ruta Dābola 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 
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     Vafeles, kēksus, zāļu tējas, kartītes, 

ievārījumus,balonus, rotas lietas – to un vēl daudz ko citu 

varēja nopirkt Mārtiņdienas tirdziņā, kas 9. un 

10.novembrī notika skolas foajē.  

    "Man ir divdesmit trīs centi," pirmo ietirgoto naudu 

saskaitījusi kāda meitenīte no 2.klases. Mārtiņdienas tirgū 

skolēni preces pērk un pārdod par simbolisku cenu. Viņi 

mācās skaitīt, preci reklamēt un pārdot.  Matemātisko 

spēju pārbaude bijis sākotnējais tirgus rīkošanas iemesls, 

kas pāraudzis par iespēju uzturēt dzīvas latviskās 

tradīcijas. Tas dažādo skolas ikdienas dzīvi. Bērniem liek 

aizdomāties par naudas vērtību, kā to nopelnīt. Viņiem ir 

jāiegulda darbs, cepot gardumus, gādājot mantiņas 

tirdzniecībai. Te viņi arī iemācās tirgoties, skaitīt naudu, 

domāt, kā ar to rīkoties izdevīgāk. 

    Tad nu tirgošanās ritēja pilnā sparā. Bērni steidza 

pārdot saldumus, lai par nopelnītajiem centiem pirktu 

našķus no citiem tirgotājiem. Citi atkal zvanīja uz mājām, 

lai pastāstītu, cik nopelnījuši par iztirgotajiem 

gardumiem. Saldumus un dažādas pašdarinātas dāvaniņas 

iegādājās arī skolotāji. 

   Lielu paldies sākumskolas skolotāji sūta skolēnu 

vecākiem, kuri atbalstīja un palīdzēja bērniem 

sagatavoties Mārtiņdienas tirgum. Preču sarūpēšana un 

pagatavošana veicina sadarbību starp bērnu un vecākiem, 

kā ikdienā reizēm mēdz pietrūkt.  

Inga Golovčanska 

 

Klāt ir rudens – ražas laiks. Mārtiņos, kad raža novākta, ir īstais laiks, lai piedalītos 

gadatirgū, kur izaudzētos, noadītos, kaltētos un citus labumus izrādīt rudens tirdziņā. 

Mārtiņdienas tirgus kaislības 

Tirgošanās rit pilnā sparā – tiek skaitīta nauda un aplūkota prece 

4.a klases skolēni gaida pirmos pircējus 

 

3.b klases skolēni lepni izrāda savu sarūpēto preci 
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    Sirmajai māmuļai Latvijai jau skaisti 97 gadi. Tāpat kā visa valsts svin svētkus, arī mūsu skolas sākumklases  

gatavojās un atzīmēja Latvijas dzimšanas dienu. Svētku noskaņā 11.novembrī Lāčplēša dienā 3.a, 3.c, 2.b klases skolēni 

un  audzinātājas ar ziediem rokās un svecītēm devās pie Brīvības pieminekļa. 4.b  klases stundā organizēja konkursu 

grupās ,,Mana Dzimtene ir Latvija”. Klašu stundās bērni atkārtoja par valsts simboliku, prezidentiem, valsts 

sasniegumiem. Klasēs rakstīja domrakstus par tēmu, ar ko mēs varam būt lepni, dzīvodami Latvijā. Bērni un skolotāji 

visu nedēļu pie krūtīm nēsāja sarkanbaltas lentītes. 

    Īstie svētki sākās 17.novembrī ar svinīgu audzināšanas stundu, kuru vadīja vidusskolēni. Bērni ieklausījās stāstā par 

mūsu valsts vēsturi, militāro parādi, lāpu gājienu, dziedāja himnu. Daudzi uzzināja, kā šogad Rīgā svinēs svētkus. 

    Nedēļas nogalē notika dziesmu maratons ,,Mana dziesma Dzimtenei”. Dziedāja bērni pa klašu grupām, uzstājās 

ansambļi, solisti. Šogad pirmo reizi sevi parādīja arī sākumklašu skolotāju ansamblis, nodziedot dziesmu ,,Nevis 

slinkojot un pūstot”. Noslēgumā mūzikas skolotājs J.Rotšteins nodziedāja paša sacerētu dziesmu par dzimteni. 

    Koncertu klausījās arī vecāki. Visi bija gandarīti. 

Pārsla Akmeņlauka 

 

Valsts svētki sākumskolā 
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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/ 

 

 

 

    Pēc ierindas mācībām mēs soļojām uz Brīvības pieminekli, kur, stāvot ierindā, nodevām 

zvērestu, skūpstījām bataljona karogu. Centos savā balsī ietvert apņēmību, spēku, ko 

izmantošu valsts aizstāvībā. Dodoties lāpu gājienā cauri Bauskai, jutu lepnumu. Rātslaukumā 

nofotografējāmies. 

    Es nevaru nemīlēt savu valsti un nevaru būt vienaldzīgs, jo citkārt tās trūkums licis 

Tēvzemei raudāt. Es arī nevaru stāvēt malā. Ja pēc neatkarības atgūšanas un valsts teritorijas 

atbrīvošanas Latvijas armijā bija 70 000 vīru, tad tagad- 11 000 drosmīgu patriotu. 

    Gaidīju vairākus gadus, un nu beidzot esmu zemessargs-54.inženiertehniskā bataljona 

izlūks. Tagad es jūtu vēl lielāku saikni ar tiem vīriem, kas pirms 97 gadiem cīnījās par brīvību, 

un, es ceru, ka nelikšu viņiem vilties. Ticu, ka zemessargi, plecu pie pleca stāvot, veidos 

spēcīgu aizsardzību valstij. Gods kalpot Latvijai! 

Mārtiņš Marks Pauls, 12.a klases skolnieks  

 

JJaauunniiee  vvaallssttss  ssaarrggii  

11.novembrī piemiņas brīdī pie Brīvības pieminekļa jaunsargu un zemessargu rindās uzņēma arī mūsu skolas 

skolēnus. 6.b klases audzēknis Renārs Klincēvičs nodeva jaunsarga zvērestu, bet 12.a klases skolēni Mārtiņš 

Marks Pauls un Artūrs Pestrecovs –zemessarga zvērestu. 

Bauskas  2.vidusskolas 
vizuālās mākslas  konkursā 

„Mana Latvija” 
rezultāti 

                               

5.-6.kl. grupā 

1.vieta – 6.b 

2.vieta -5.a 

Pateicība - 5.b un 6.a 

7.-9.kl.grupā 

1.vieta – 7.a 

2.vieta -8.b 

3.vieta – 7.b 

Pateicība - 8.a un 9.b  

10.-12.kl.grupā 

1.vieta -12.b 

2.vieta 11.a 

3.vieta 10.b 

Pateicība - 10. a un 12. a 

 


