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

IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
 Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.36) 
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 DIREKTORES VĀRDS 

Ir divas laimes,  
Viena-būt pašam 
laimīgam, 
Otra –padarīt 
laimīgus citus. 
 
 
Direktores vietniece 
izglītības jomā  

Juta Gaiķe 

Skolotāju dienā vēlu 
veiksmi, degsmi, 
pacietību un prieku 
ik dienu, lai jūsu 
prieks par paveikto 
vairo arvien lielākus 
sapņus, pēc kuriem 
tiekties ikdienā.  
 

Direktores vietniece 
izglītības jomā  
Natālija Matulēviča 
 
 

Lai ik dienu jūs pildītu 
dzīvesprieks un 
skolēnu atzinība, lai 
vienmēr būtu 
gandarījums par 
padarīto darbu. 
 
Direktores vietniece 
izglītības jomā  

JeļenaMozgovaja 

Priecājies par katru 
dienu, lai katra diena 
ir kā izaicinājums. 
 
Direktores vietnieks 
izglītības jomā  

Valērijs Jurčenoks 

Ir dažreiz grūti pasacīt, 
Kas vairāk prieka dāvā 
mums: 
Vai uguns, kad tā pati spīd, 
Vai tikai – uguns atspīdums. 
Novēlu kolēģiem “spīdēt”kā 
uguns un ar zināšanām sildīt 
mūsu skolēnus. 
 
Direktores vietniece 
izglītības jomā  

Iveta Jabločkina 

 

Bauskas novada dome piešķir Bauskas pašvaldības apbalvojumu “Atzinības raksts”  

Bauskas 2.vidusskola skolotājiem, direktores vietniekiem izglītības jomā: 

Jutai Gaiķei, Natālijai Matulēvičai, JeļenaiMozgovajai, Valērijam Jurčenokam, Ivetai Jabločkinai 

par radošu, kvalitatīvu darbu un ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā. 

Godināsim 30.septembrī svinīgajā pasākumā plkst. 12.15 aktu zālē! 
Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva 

Vēlos vislabākos vārdus teikt un mīļi sveikt katru skolotāju,bet īpaši tos kuriem jau ir 
statuss skolotāji-seniori. 

Bauskas 2.vidusskolas saime sagaida  
svētkus ar ļoti labu noskaņojumu,un tam ir iemesls: 

 Skolai ir saplānota vīzija attīstībai līdz 2020. gadam 

 Skolēnu skaits uz 29. septembri ir 595. Mēs esam vislielākā skola Bauskas novadā.  

 Skolotāju skaits ir 54, no tiem vairākums ir maģistri un mentori ar augstāko  
profesionālo pakāpi.  

 Mēs realizējam sešas izglītības programmas.  

 Mēs sniedzam atbalstu katram skolēnam atbilstoši viņa spējam. 
 Skolā izveidota brīnišķīga, labvēlīga vide. 

 Mēs draudzīgi strādājam kopā ar sadarbības partneriem- Mākslas skolas un RPIVA  
kolektīviem, kas dot priekšrocību mūsu izglītojamiem karjeras izglītības jomā.    

 Mēs visi esam vienoti, sagaidot Bauskas 2.vidusskolas 72 dzimšanas jubilejas gadu. 
VIVAT!!!  VIVAT!!!! VIVAT!!! 

Maz zināt un daudz 
just –  

Tas dzīvi raibu dara. 
Daudz zināt un maz 

just- 
Tā ir liela dzīves vara.  

Bet daudz zināt un 
daudz just, 

Tā Dieva dāvana, kas 
nevar zust. 

J. Poruks 
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1.septembris- Zinību diena- ne arvienu skolas bērnu nejokojās, pienāca dūmakaina, ļoti gaidīta, citam negaidīta, bet 
priecīga. Visiem Latvijas skolēniem sācies jaunais 2016./2017.mācību gads.  

    Bauskas 2.vidusskola savā skolā sagaidīja gandrīz 600 skolēnu. Lielākoties Bauskas novada bērnus un jauniešus. 
1.septembra- mācību gada uzsākšanas- svinīgā līnija notika skolas pagalmā. Visapkārt laimīgas sejas, priecīgi draugi, 
atklāts smaids skolotājiem, asteru un gladiolu krāšņums. Vecajam skolas zvanam skanot, ienesot skolas karogu, skolas 
saime sagaida direktori, skolas vadības komandu, pirmklasniekus  9. un 12.klases skolēniem pie rokas. Izskan Latvijas 
himna, direktore Vera Grigorjeva uzrunā skolas saimi. Direktores vietniece mācību darbā Iveta Jabločkina sveic skolēnus, 
uzsākot mācības. Bērnus iepriecina ziņa, ka skolotājas Anitas Avotiņas kabinetā būs planšetdatori, ka skola ar veikala 
Maxima starpniecību tikusi pie datoriem un ka skolā būs robotu telpa. 

    Skolas somu plecos, cepuri galvā ierodas pasaku tēls Nezinītis un vēlas uzzināt, kas ir skola, ko tajā dara. Pasaku tēlu 
bērni uzņem savā saimē un iepazīstina ar skolas kārtības noteikumiem. Ikvienam pa prātam arī Harija Potera negaidītā 
ierašanās. Skan dziesmas. Absolventu klašu audzinātāji uzrunā savus audzēkņus un novēl sasniegt labus rezultātus šajā 
mācību gadā.  

    Visi priecīgi dodas uz klasēm. Ir ieradušies daudz bērnu vecāku, kam interese par skolu ir pamatoti svarīga. 
Ruta Dābola

 
 
 
 

Uzsākot jauno mācību gadu, trīs Bauskas 2.vidusskolas skolotājas- Daila Simsone, Ērika Mercs,  
Lāsma Krastiņa- saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas  Atzinības rakstus.  

 
Intervija ar latviešu valodas skolotāju Dailu Simsoni. 

-Kā tu kļuvi par skolotāju? 
-Esmu dzimusi 1966.gadā Dobelē. Pamatskolu pabeidzu Bārbelē. Vidējo izglītību 
ieguvu Valmieras Viestura vidusskolā ar teātra klases virzienu.Nākotnē vēlējos kļūt 
kultūras darbiniece, bet aizgāju studēt uz Pedagoģisko skolu, un tā pārvērta visu 
manu dzīvi. Sapratu, ka mans dzīves aicinājums ir pedagoģija. Man patīk šis darbs, 
nespēju citādi iedomāties savu dzīvi. Bērni, darbošanās ar viņiem- tas ir manas 
dzīves aicinājums. 
-Kādas rakstura īpašības tu cieni savos skolēnos? 
-Katrā bērnā cenšos atrast viņa labās īpašības, izcelt, jo tādas ir ikvienā. Visaugstāk 
vērtēju godīgumu. Man nav pieņemami meli. Pie katra bērna meklēju individuālu 
pieeju un veidoju draudzīgas attiecības. Jebkuru problēmu taču var atrisināt ar 
labestību, jokiem, humoru, nevis pavēlēm. 
-Kā tu aizvadīji vasaru? 
-Pavasarī televīzijas kanāls RE:TV izsludināja konkursu ,,Es varu būt zaļš”. Aizsūtīju 
pieteikuma anketu, ka varu kopā ar klasi vākt ārstniecības augus, gatavojot zāļu tējas. 
Zinu, ka mūsu skolā tā ir bijusi tradīcija. Darbiņu veicām mērķtiecīgi, lasījām, vācām, 
kaltējām, fasējām nātres, liepziedus, ceļtekas, vīgriezes, asinszāles, piparmētras... Drogas uzdāvinājām pansionātam 
,,Derpele”. Mūs filmēja jūlijā. Nesen kā parādīja televīzijā, mūs intervēja, bērni stāstīja par zāļu drogu ceļu līdz smaržīgai 
tējas tasei. 
-Nule nosvinēji pusgadsimta jubileju. Ar kādām iecerēm ieej otrajā pusgadsimtā? 
-Man laikam pasē ieviesusies kļūda. Jūtos kā pirms 20 gadiem. Enerģijas pietiek, gada skaitlim neticu. Idejas galvā kā 
rodas, tā rodas. Joprojām mudināšu skolēnus darboties, būt kustībā, attīstībā. Par gadiem neuztraucos. Ir lielākas 
vērtības- tā ir veselība, dzīvība, attiecības. Ar sevi  esmu harmonijā. Labi, ja visi apkārtējie ļaudis ir saticīgi, kolektīvā 
valda saskaņa, draudzīgas attiecības. Man nepatīk intrigas. 
-Radošums raksturo latviešu valodas skolotājus. Kāds un kas ir tavs radošums? 
-Kādreiz rakstīju dzejoļus, vienā brīdī tos sadedzināju. Domrakstus rakstīju labus. Īpaši paticis rakstīt psiholoģiskus 
darbus. Pačukstēšu- pus klasei  bija mani darbi. Mans radošums izpaužas dārzkopībā- zaļie skujeņi manā dārzā sacenšas 
ar dāliju dažādo košumu. Pirksti prasa adatas, diegi pārtop rakstainās zeķēs. 
-Kādi ir tavi mīļākie ziedi? Vai tie, kā saka rakstniece Anna Sakse, parāda cilvēka raksturu? 
-Man patīk spilgtu krāsu ziedi, kontrastā ar zaļajiem toņiem. Tās ir dālijas kopā ar skuju kokiem. Man tuvas ir spilgtas 
krāsas apģērbā, arī ziedos. Tas saistās ar cilvēka enerģiju. Jūtos labi, ja esmu apģērbusies spilgtos toņos- sarkanos, 
dzeltenos. 
-Kāda ir tava attieksme pret ceļošanu? 
-Šovasar biju Lietuvā. Vislielāko baudu sagādā kalni. Tos skatīju Ēģiptē, Maķedonijā, Horvātijā. Tad rodas jautājums, kas ir 
cilvēks līdzās tādam dabas varenumam. Gribu nokļūt Amerikā, Indijā, Izraēlā, skatīt Amazones mežu eksotiku. 
-Ja būtu iespēja sveikt ar dziesmu, kāda tā būtu? 
-Gadiem ejot, attieksme pret mūziku mainās, bet pašlaik tuvas ir Imanta Kalniņa dziesmas. 

Ruta Dābola

ZZZIIINNNĪĪĪBBBUUU   GGGAAADDDSSS   SSSĀĀĀCCCIIIEEESSS!!!   
 

CCCEEEĻĻĻĀĀĀ   SSSTTTAAARRRPPP   ZZZAAAĻĻĻOOO   UUUNNN   SSSAAARRRKKKAAANNNOOO   

Foto no D.Simsones personīgā arhīva 
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Kopš 1965.gada Latvijā 11.septembrī svin Dzejas dienas. Septembris ir dzejas mēnesis arī mums, skolotājiem, 
skolēniem. 14. septembrī  11.a un 12.a klase piedalījās svētkos, veltītos novadniekam, dzejniekam Knutam Skujeniekam. 
Dzejnieks atzīmēja 80 gadu jubileju. Klausījāmies dziesmas ar K.Skujenieka tekstu, dzejas montāžas, dzejoļus Bauskas 
Tautas teātra aktieru un paša autora lasījumā. Dzejnieku sveica arī Bauskas lietuviešu kopa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekta komandai šis mācību gads iesākās ar nu jau ceturto 

tikšanos Erasmus+ starptautiskā projekta Booktrailersand Video 
storytelling ietvaros, kas notika 5.un 6.septembrī Volosā, 
Grieķijā. Uzņemošā organizācija bija NeaIonija 2.vidusskola 
skola, kas savus skolēnus uz tikšanos pēc vasaras brīvlaika 

gaidīja tikai 12.septembrī.  Volosa ir skaista, sengrieķu mītiem apvīta pilsēta 
Egejas jūras krastā un trešā lielākā tirdzniecības osta Grieķijā. Pasākuma 
ietvaros bija iespēja arī nedaudz apskatīt šo seno pilsētu, ar kuru saistās mītiskie 
stāsti par Jāsonu un argonautiem, kā arī leģendārajiem kentauriem, kas dzīvoja 
turpat – Peliona kalnā.  

Projekta partneri no sešām valstīm kopīgi analizēja paveikto: sagatavotas 
filmas par kādu no konkrētajā valstī populāriem stāstiem bērniem, kas rosina 
lasīt prieku un attiecīgi arī lasīt prasmi. Mūsu skolas sagatavotā filma par 
Sprīdīti, kur galvenie aktieri ir 5.a klases (tagad nu jau 6. a klases) skolēni 
skolotājas Dailas Simsones vadībā un mākslinieki un jaunie literāti skolotājas 
Kristīnes Hutornajas vadībā, izpelnījās atzinību. Filmas operators ir mūsu skolas 
9.a klases skolnieks Aigars Miķelsons. Tika demonstrētas arī visu pārējo valstu 
sagatavotās filmas, pārrunāta pirmā MEET festivāla norise. Sagatavotās trīs 
minūšu filmas ir pieejamas projekta mājas lapā un uz pirmo MEET (Filma 
izglītībai un apmācībai Eiropā) festivālu Itālijā, Mazarā, projekta dalībnieki 
dosies  jau šā gada septembra beigās.  

Irēna Kalniņa 
 

 
 
 

Septembrī uz skolu atnāca deju pasniedzēja Tamāra Ļisovcova un aicināja izveidot 10.klašu deju kolektīvu. 
    Satiekot skolotāju Tamāru, mūsos vēlme dejot nepazuda, jo skolotāja ir gan saprotoša, gan, mūsuprāt, dejot ir laime. Tikai 

žēl, ka mūsu skolā ir tādi puiši, kuri nevēlas dejot. Mūsuprāt, puišiem ir jādejo tautu dejas un jābūt degsmei uz deju, nevis pret 
to. Mēs visi saprotam, ka tas nebūs viegli, bet mēs nepadosimies, izveidosim arī kolektīva nosaukumu, un šis deju kolektīvs 
nepazudīs no dejotāju aprindām.  

    Liels paldies jāsaka direktorei par to, ka atbalstīja un realizēja mūsu sapni, tāpat arī jāsaka paldies skolotājai Tamārai par 
apņemšanos mūs pilnveidot un izveidot par labiem dejotājiem. 

Samanta Bosakova 10.a klasē  

DDDZZZEEEJJJAAASSS   DDDIIIEEENNNĀĀĀSSS   

Knuts Skujenieks 

man ir valoda 
ar to es smejos un strīdos 
es tajā kā saulītē sildos 
es tajā kā peļķē mīdos 
ar to uz mēles es ceļos 
kā pasaku princis cēls 
ar to es cūkkūtī veļos 
kā zudušais dēls 
vai es to skūpstu kā dievmaizi 
vai dusmās tur slauku kājas 
man ir mana valoda 
un es esmu mājās   

 

                                       RRRIIITTT   PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTAAA   OOOTTTRRRAAAIIISSS   GGGAAADDDSSS   
 

TTTOOOPPP   DDDEEEJJJUUU   KKKOOOLLLEEEKKKTTTĪĪĪVVVSSS   
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Natālija Pavlova, Lāsma Krastiņa 

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

 

 

 

Lūkosim, kādā vērtību skalā 11.a klases skolēni novērtēja savus klasesbiedrus un skolotājus darba otrajā nedēļā! 
 

Nedēļas skolnieks:  
Kevins, jo viņš apzinīgi pilda visus mājas darbus, ir aktīvs klases dzīvē, izpalīdzīgs, noderīgs. Ļoti labi mācās. 
Zane, jo ir aktīva, motivē mūs, ko un kā darīt. Viņa labi mācās, apmeklē visas stundas, iesaistās visos pasākumos. 
Artūrs, jo stundās atbild pareizi, daudz zina, lasa, ir gudrs, labsirdīgs, komunikabls, smieklīgs. Bija katru dienu skolā un 
nepazaudēja brilles. 
Kristians. Ir draudzīgs, daudz lasa gudru literatūru, interesējas par vēsturi. 
Amanda, jo ir aktīva, vienmēr runā, atbild, jautā, stāsta par aktuālām tēmām. 
Sindija, Viņa veiksmīgi iekļāvās mūsu kolektīvā. 

Nedēļas skolotājs/-a:  
Tatjana Kazačenoka. Vienmēr atbalsta grūtos brīžos. Ir labsirdīga, atsaucīga, mīl jokus. Savu priekšmetu māca interesanti. 
Ir profesionāla savā darbā. 
Anita Avotiņa. Mums nebija garlaicīgi, neuzdeva daudz mājas darbu. 
Iveta Jabločkina. Stundās izmanto radošu pieeju. 
Zigurds Bille. Vienīgais fizikas skolotājs skolā. 

 
 
 
 
 

Šā gada 23.septembrī Bauskas stadionā norisinājās Olimpiskā diena! Mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi startēja 
dažādās vecuma grupās: 

2.-3.kl. grupa - 2.vieta 
4.-6.kl. grupa - 6.vieta 
7.-9.kl. grupa - 5.vieta 

10.-12.kl. grupa - 1.vieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NNNEEEDDDĒĒĒĻĻĻAAASSS   SSSKKKOOOLLLNNNIIIEEEKKKSSS,,,   NNNEEEDDDĒĒĒĻĻĻAAASSS   SSSKKKOOOLLLOOOTTTĀĀĀJJJSSS   
 

SSSPPPOOORRRTTTAAA   JJJAAAUUUNNNUUUMMMIII   SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRRĪĪĪ   
 


