
 

 
1 

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

SKOLAS DIREKTORE VERA GRIGORJEVA 

 par piedalīšanos radošo darbu  konkursā „Latviešu karavīrs laikmeta griežos” un talkā ģenerāļa K.Berķa piemiņas vietā 
Uzslavas rakstu izsniedzu: 

Edgaram Grišulim (8.a kl.) 
Matīsam Matulēvičam (8.a kl.) 

 par veiksmīgu piedalīšanos nakts sacensībās „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” Uzslavas rakstu izsniedzu: 
Elanam Nakčerim (11.b kl.) 
Ričardam Ozolam (11.b kl.) 
Rihardam Veisam (11.b kl.) 
Robertam Vītoliņa (11.b kl.) 

 par  piedalīšanos nakts sacensībās „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” Uzslavas rakstu izsniedzu: 
Anrijam Almani (9.b kl.) 
Intam Lejniekam (10.b kl.) 
Sandim Sviklim (10.b kl.) 
Artjomam Kazmirčukam (11.b kl.) 

 par iegūto 1.vietu radošo darbu konkursā „Latviešu tautas tērps vai aksesuārs” Uzslavas rakstu izsniedzu: 
Samantai Viktorijai Čikstei (6.b kl.) 
Amantai Arbidānei (8.b kl.) 
Diānai Ratiņikai (10.b kl.) 

 par iegūto 2.vietu radošo darbu konkursā „Latviešu tautas tērps vai aksesuārs” Uzslavas rakstu izsniedzu: 
Valērijai Novikovai (6.a kl.) 
Elvitai Brūverei (7.b kl.) 
Ingai un Inai Jajus (11.a kl.) 

 par iegūto 3.vietu radošo darbu konkursā „Latviešu tautas tērps vai aksesuārs” Uzslavas rakstu izsniedzu: 
Annijai Druseikai (5.c kl.) 
Danielai Bitei (7.a kl.) 
Laimai Pilipecai (12.a kl.) 

 par piedalīšanos radošo darbu konkursā „Latviešu tautas tērps vai aksesuārs” Pateicības rakstu izsniedzu: 
Darinai Staļģevicai (5.a kl.) 
Elīzai Circenei, Martai Elīzai Saulītei, Nikolai Stančikai (5.b kl.) 

 

 nominācija „Bauskas novada Gada skolotājs sākumskola” sporta skolotāja Jeļena Vederņikova; 
 nominācija „Bauskas novada Gada skolotājs pamatskolā” mājturības un tehnoloģiju, informātikas skolotājs Vadims Grigorjevs; 
 nominācija „Bauskas novada Gada skolotājs vidusskolā” vēstures skolotāja Valentīna Ļeontjeva; 

 

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Goda raksts” krievu valodas un literatūras skolotāja Inese Korčevaja par ilggadēju, radošu un godprātīgu 
pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā. 
 

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”: 

 Angļu valodas skolotāja Anita Avotiņa par ilggadēju, radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas 
attīstībā; 

 Sākumskolas skolotāja Inna Nikolajeva par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā; 

 Krievu valodas un literatūras skolotāja Larisa Sidorčika par ilggadēju, radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu 
Bauskas 2.vidusskolas attīstībā; 

 Latviešu valodas skolotāja Ruta Dābola par ilggadēju, radošu un godprātīgu darbu un ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā; 

 Angļu valodas skolotāja Inga Grišule par ilggadēju, radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas 
attīstībā;    

 

Bauskas novada pašvaldības apbalvojums „Pateicības raksts” 

 Sākumskolas skolotāja, bibliotēkas vadītāja Natālija Pavlova par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 
2.vidusskolas attīstībā; 

 Angļu valodas skolotāja Ilona Fiļipova par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā; 

 Sākumskolas skolotāja Aija Jurgelāne par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju. 

 

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ SAKU PALDIES VISIEM SKOLĒNIEM, SKOLĒNU VECĀKIEM UN 

SKOLOTĀJIEM, KAS PIEDALĪJĀS PATRIOTISKAS SVĒTKU NOSKAŅAS VEIDOŠANĀ. 
 

AR UZSLAVAS VAI PATEICĪBAS RAKSTIEM  IZSAKU PATEICĪBU SKOLĒNIEM, KURI ŠAI SVĒTKU LAIKĀ 

BIJA VISAKTĪVĀKIE UN SEVI PARĀDĪJA VISVEIKSMĪGĀK: 

IZSAKU PATEICĪBU SKOLOTĀJIEM, KURI SAŅĒMA BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMUS: 
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BBAAUUSSKKAA  PPAATTRRIIOOTTIISSKKAAJJĀĀ  MMĒĒNNEEŠŠAA  IIEESSKKAAŅŅĀĀ  
 

Patriotiskā mēneša ieskaņā Bauskā viesojās ap 300 jauniešu vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuri vienojās kopīgā 
pasākumā ,,Latviešu karavīrs laikmetu griežos”. Bija atbraukušas augsta ranga militāras personas, Nacionālo bruņoto 
spēku karavīri, zemessargi, jaunsargi, skauti, gaidas, mazpulcēni. Ap 90 jauniešu pagaidu mājvietu izvēlējās Bauskas 
2.vidusskolā. Skola nodrošināja naktsmītni, ēdināšanu.  

    Kā pastāstīja 10.b klases skolēns, Bauskas novada jaunsargu vienības dalībnieks Aleksandrs Maikūns, 
Jaunsardzes biedrības ,,Latvijas Mazpulki”, ,,Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” dalībnieki, Bauskas 
novada skolu audzēkņi piedalījās dažādās aktivitātēs. Mūsu skolu pārstāvēja 11.b klases skolēni Ričards Ozols, Elans 
Nakčeris, Artjoms Kazmirčuks, Rihards Veiss, Roberts Vītoliņš, 10.b klases skolēni Sandis Sviklis, Ints Lejnieks, 9.b klases 
audzēknis Anrijs Almanis un tiesneši jaunsargi Aleksands Maikūns (10.b), Reinis Līdaka (11.b). 

    Pirmajā dienā bija jāsaliek kontrolpunkti, un mūsu puišu, Aleksandra un Reiņa, kontrolpunkts ,,Slēpes” izrādījās 
vissarežģītākais, jo ,,jānoslēpo” 15m, tas viss lāpu apgaismojumā. Kopumā mūsu jauniešu vadītās divas komandas 
startēja visveiklāk. 

    Nākamajā dienā no rīta, paēduši brokastis, skolēni devās ekskursijā pa Bausku, tās apkārtni, uz ģenerāļa K.Berķa 
pieminekli. Skolās viesojās militārpersonas, viņus iepazīstināja ar skolas vidi- mācību kabinetiem, skaisto sporta zāli u.c. 
Pie vidusskolas audzēkņiem viesojās pulkvedis Juris Dalbiņš un skolas absolvents, kapteinis Vitālijs Škavronskis. 

    Tālākā darbība notika Bauskas Kultūras centrā. Svinīgajā pasākumā piedalījās pulkvedis Juris Dalbiņš, Bauskas 
jaunsargu vienības vadītājs Z.Kalējs, novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks un citas militāras personas. Aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis stāstīja par militāro personu gatavību aizsargāt savu valsti. Uzvarētāji saņēma 
apbalvojumus. Pēc svinīgā sarīkojuma lāpu gājienā visi devās uz Brīvības pieminekli. Priekšgalā soļoja Nacionālo 
bruņoto spēku orķestris. Pie pieminekļa Bauskas novada domes priekšsēdētājs lāpu nodeva Jaunjelgavas pašvaldībai, 
jo nākamgad šāda veida pasākums notiks Sēlijā. 

A.Maikūnu uzklausīja R.Dābola 
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MMĀĀRRTTIIŅŅDDIIEENNAASS  TTIIRRDDZZIIŅŅŠŠ  ––  PPLLAAŠŠSS  UUNN  AAPPMMEEKKLLĒĒTTSS  
 

Turpinot tradīcijas, arī šogad mūsu skolā notika Mārtiņdienas tirdziņš. Jau novembra sākumā skolēni aptaujāja 
vecākus, skolotājas, klases biedrus. Bērni meklēja idejas internetā un skatīja mūsu un citu skolu iepriekšējo gadu 
pieredzi. Visi čakli gatavojās, lai tirdziņā piedāvātu gan tradicionālās preces, gan atrastu ko jaunu. 

10. novembrī sākumskolas skolēni jutās patīkami satraukti. Tirdziņš šogad kļuvis plašāks- tas notika gan skolas 
vestibilā, gan 1. stāva gaitenī. Plašā klāstā tika pirkti un pārdoti mājās gatavoti našķi- kēksiņi, tortes, žagariņi un citi 
saldumi. Ļoti pieprasītas bija skolēnu pašu gatavotas rotas, kas ļoti ātri nonāca acīgāko pircēju rokās. Mazajiem 
pirmklasniekiem tā bija pirmā lielā pieredze iejusties pārdevēja lomā. Priecēja skaisti noformētā tirgošanās vieta, glītās 
cenu zīmes.  

Paldies skolas vadībai par iespēju piedalīties Mārtiņdienas tirdziņā! Pateicība sākumskolas skolēnu ģimenēm par 
atbalstu un līdzdarbošanos! Paldies klašu audzinātājām par rūpēm, lai tirgošanās nestu prieku visiem! 

Uz tikšanos skolā Ziemassvētku tirdziņā, kurā šogad piedalīsies vecāko klašu skolēni! 
Dzintra Pavāre 

 

Trešdien, 19.oktobrī, 2.klašu skolēniem notika nodarbība par satiksmes drošību, ko rīkoja SIA „Volvo Truck  
Latvia” speciālisti. 

   Nodarbība bija daļa no septembrī sāktās satiksmes drošības kampaņas „Apstājies. Paskaties. Pamāj.” Tās ideja 
ir iemācīt bērniem drošu ceļa vai ielas šķērsošanas darbību- apstāties, paskatīties un pamāt smagā auto šoferim, lai 
pārliecinātos, ka viņš gājēju ir pamanījis. 

   Nodarbība sākās ar filmiņas noskatīšanos, pēc tam bērni maketos atveidoja redzēto, uzzinādami, kuri drošības 
noteikumi īpaši  jāievēro uz ceļa. 

    Interesanta bija arī tālākā nodarbības daļa- smagā auto, kurš bija iebraucis mūsu skolas stāvlaukumā, apskate. 
Bērni varēja iejusties smagā auto šofera ādā, iekāpdami automašīnā un pārliecinādamies, ka eksistē t.s. „aklie 
punkti”, kuros šoferis gājēju un citas automašīnas neredz. 

    2.klašu skolēni un audzinātājas ir pateicīgi par šādu nodarbību, kurā iepriekš iegūtās zināšanas par ceļu 
satiksmes drošību varēja pielietot praksē. 

Mārīte Aleksandrova 

 

NNOODDAARRBBĪĪBBAA  PPAARR  SSAATTIIKKSSMMEESS  DDRROOŠŠĪĪBBUU  
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VVEESSEELLĪĪGGSS  DDZZĪĪVVEESSVVEEIIDDSS  IIRR  NNEEPPIIEECCIIEEŠŠAAMMSS  JJEEBBKKUURRĀĀ  VVEECCUUMMĀĀ  
 

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/ 

10.novembra rītā 4.a klases un 4.c klases skolēni devās ciemos pie Latvijā vadošākā kartupeļu pārstrādes 
uzņēmuma, kas ražo un izplata kartupeļu čipsus un sāļās uzkodas - "Ādažu Čipsi", lai apmeklēt Uzturklasi un uzzinātu, 
kā top īstie Ādažu čipsi un kā veselīgi našķēties, saglabājot sabalansēta uztura principus.  

   Uzturmācības klase ir lielisks veids, kā papildināt skolēnu zināšanas paralēli mācību stundām skolā, jo nodarbībā 
skolēni ir atvērti un zinātkāri, tādejādi viegli apgūst informāciju, kas noderēs gan ikdienā, gan mācību procesā. 
Uzturmācības klasē informācija tiek pasniegta atraktīvā veidā, kas audzēkņiem liek domāt un izvērtēt pašiem, kā veidot 
sabalansētu uzturu, atgādinot, ka čipsi ir tikai uzkoda un tā nevar aizstāt īstu ēdienreizi. 

    4.a klases skolniece Renāte dalās savos iespaidos par ekskursiju: „Ciemojoties mēs uzzinājām, kā top īstie Ādažu 
čipsi un kā veselīgi našķēties, saglabājot sabalansēta uztura principus. Visvairāk patika pašiem gatavot čipsus. Čipsi 
sanāca ar neatkārtojamu, unikālu, katram savu garšu”. 

    Ekskursija turpinājās Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Gida pavadībā skolēni iepazina Botāniskā dārza 
jaunās oranžērijas augu dažādību un modernās siltumnīcas tehniskās iespējas. Skolēni ar sajūsmu pētīja ne tikai augus, 
bet arī dzīvniekus, kas šeit mājo. Nelielajā baseinā zem lampas sildījās pieci bruņurupuči. Skolotājas iepriecināja 
mārtiņrožu izstāde, bet 4.c klases skolēni priecājās par banānu ķekariem un košajiem ananāsiem. 

Skolotāja Inga Golovčanska 

 

Par dāvanām priecājās visi gan 4.a, gan 4.c klases skolēni un skolotājas 

Radošajā darbnīcā tapa jaunie čipši 

Tā tik ir klase! 4.a klases skolēni “Uztura klasē” 

Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā skolēnus 
pārsteidza bruņurupuči. 


