
 

 
1 

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

    IENĀC SKOLĀ 
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.44) 
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Skolas direktore Vera Grigorjeva 

DIREKTORES VĀRDS 

   Lai īstenotu projektu “Kompetenču 

pieeja mācību saturā”  mūsu 

skolotāji skolotāju dienu pavadīja 

īpaši radoši, gan skolas telpās kopīgi 

plānojot aizraujošas un 

starpdisciplināras stundas, gan arī 

daļa pedagogu kursos Rīgā strādāja, 

lai savu kopīgo darbu pielāgotu 21. 

gadsimta skolēna vajadzībām. 

Izsaku pateicību skolēniem - 

Līvai Mārai Vītolai, Annijai 

Druseikai, Henrijam 

Kravalam, Henrijam Paulam -,  

skolēnu ģimenēm, kā arī 
skolotājām Dailai Simsonei un 

Ingai Grišulei par Latvijas, 

Bauskas novada un Bauskas 

2.vidusskolas goda 

aizstāvēšanu Erasums+  

projekts ”Book trailers and 

Video storytelling: How to 

teach and learn reading 

appreciation” noslēguma 

pasākumā Spānijā. 

Sveiciens 2017./2018. mācību gadā! 

      Šis mācību gads mūsu skolas komandai ir liels izaicinājums, jo mēs esam 1 no 100 
pilotskolām Latvijā, kura ir izvēlēta piedalīties VISC organizētajā projekta 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā. Esam sevi pierādījuši kā īpaši 
radošu komandu un šajā mācību gadā mums savā attīstībā ir jāsasniedz rezultāti 
atbilstoši 2030. gada skolēna vajadzībām. 
  
     Izglītības mērķus un uzdevumus, uz kuriem jābalstās izglītībai 21. gadsimtā, 
nosaka UNESCO Starptautiskā izglītības komisija. Komisija uzsver četrus 
stūrakmeņus uz kuriem jābalstās izglītībai 21. gadsimtā un tie ir: 

 mācīšanās darīt, 
 mācīšanās dzīvot kopā, 
 mācīšanās būt, 
 mācīšanās zināt. 

 
    Tāpat vispasaules pētnieki izglītības jomā uzsver, ka vērtības 21. gadsimtā ir 
mainījušās. Veiksmīgam mūsdienu sabiedrības loceklim kā viena no galvenajām 
dzīves nepieciešamībām ir sakaru veidošana starp cilvēkiem, tātad, spēja iekļauties 
un strādāt komandā. Tāpat mūsdienās aizvien vairāk mums ir jāuzņemas atbildība 
par pārmaiņām sociālajā un ekoloģiskajā jomā. Mums ir jāvēlas darīt un viss ko 
darām  mums ir jādara ar dedzību. Strauji mainīgajā pasaulē mums ir jābūt drosmei 
saskarties ar nezināmo, kā arī drosmei  mainīties pašiem. 
 
    Pamatojoties uz 21. gadsimta izglītības un sabiedrības nosacījumiem mūsu skolas 
komanda šajā mācību gadā ir izvirzījusi 3 uzdevumus, pie kuriem aktīvi strādāsim 
visa mācību gada garumā: 

 Latvijas Republikas 100. gadadienas sagaidīšanas plāna īstenošana, 
piedāvājot līdzdarboties katram. 

 Specifiskā atbalsta mērķa SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi” īstenošana. 

 Mācību priekšmetu jaunā satura aprobācija projekta “Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. 

 

Skolotājas skolas sanāksmē aktīvi plāno 
radošās, starpdisciplināras mācību stundas 

Skolotāji kursos Rīgā modelē kādām zināšanām, 
prasmēm un attieksmēm jāpiemīt 21.gadsimta 

skolēnam 



 

 

 
2 

 

 

 

     

JAUNS SKOLOTĀJS FIZIKAS UN MŪZIKAS LABIRINTOS 
 

-Jūs esat apņēmies skolēniem iemācīt... 
-Skatīties uz dabu un apkārt esošo ar interesi, bet tajā pašā laikā kritiski, vienmēr domājot līdzi, kāds visam pamatojums vai loģisks 
izskaidrojums. 
-Jauni skolotāji ir erudīti, vēlas strādāt pa savam, vai ne? 
-It kā jau pa savam vēlos strādāt, bet vēl īsti nezinu, kāds tad būs tas veids, kā mācīšu. Vidusskolā skolēniem katram ir sava personība, 
savas intereses un veids, kā skatīties uz pasauli, tāpēc katrā klasē vai pat grupiņā ir nepieciešama sava pieeja. 
-Vai jums ir noteikts pedagogs, paraugs? 
-Daudz esmu iedvesmojies no savas fizikas skolotājas ģimnāzijā Janīnas Lejas. Arī augstskolā bija pasniedzēji, kuru mācīšanas metodes 
bija ļoti efektīvas. Pats pagaidām strādāju ar metodēm, ko esmu  pārņēmis, no visa pa druskai. 
-Kā jums šeit patīk, kā iejutāties citā vidē? 
-Līdz šim tas ir aptuveni, kā es sagaidīju. Nav jau arī tik sveša vide. Pats Bauskā mācījos trīs gadus, un tas nebija arī tik sen. Skolu gan 
vēl nepazīstu, zinu savu kabinetu un varbūt vēl nedaudz. 
-Ko gaidāt no vidusskolēniem, kuri pavērsuši acu skatu pret jums? 
-Es sagaidu atsaucību, stundā bieži uzdodu jautājumus, gribu uz tiem dzirdēt atbildes. Parasti sanāk uzvedināt uz īstajām domām, bet 
reizēm atbildes nāk ar ļoti lielu pretestību. 
-Kāda ir jūsu aizraušanās ārpus sarežģītajiem fizikas labirintiem? 
-Bez sarežģītās fizikas ir vēl sarežģītāki mūzikas labirinti. Spēlēju ģitāru nu jau vairāk kā 13 gadus, dziedu divos koros. Reizi pa diviem 
mēnešiem pieskaros pie klavierēm. Īstenībā jau šīs intereses ir cieši saistītas- mūzika sastāv no skaņas, svārstībām, harmonijām. Fizika 
to visu sīki apraksta. Viena izpratne ļoti palīdz otrai. 

Ruta Dābola 

 

     Ritvars Māsāns atkal uzsācis skolas gaitas, tikai citā pakāpē. Viņš paralēli studijām ir fizikas  
skolotājs  Bauskas 2.vidusskolā. Ar skolas avīzes starpniecību nolēmu iepazīties ar viņu tuvāk, 
lai arī citi pedagogi un skolēni par viņu zinātu ko vairāk. R. Māsāna dzimtā puse ir Iecava, kur 
viņš mācījās pamatskolā, pēc tam vidējo izglītību ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijā, kuru 
pabeidzot, iestājās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. 
-Kas pamudināja uz šādu izvēli? 
-Vidusskolā mācoties, iepatikās fizika, jo ,,uzdūros” uz pāris interesantiem video internetā. 
-Kāda bija pirmā uzruna un vēlējumi skolas saimei 1.septembrī? 
-Aicināju skolotājus raisīt interesi jauniešos un pašiem skolēniem vairāk interesēties par 
mācībām ne tikai skolā, bet ārpusstundu aktivitātēs. Svarīgi neieslīgt stagnācijā, bet 
nepārtraukti gribēt augt un attīstīties. 
-Kā radās doma strādāt skolā par skolotāju? 
-Apsvērumi bija dažādi-gan neparastas sakritības, gan paveikšanās un pareizo cilvēku 
sastapšana īstajā brīdī. Faktiski no studiju sākuma bija doma ko tādu vismaz pamēģināt. 
Iesākumā pasniedzu nodarbības Jauno fiziķu skolā, tomēr tas bija daudz citādāk nekā skolā. 

 

     Zinību diena- tie ir svētki skolotājiem, skolēniem un vecākiem tik ilgi, kamēr pastāv skolas. No vienas puses- liels prieks: ak, 
tiekamies mēs kā liela ģimene- skolas saime, būsim laimīgi cits citu redzēt, jo kopā jānodzīvo šis mācību gads. No otras puses-gan 
būs atkal pārbaudījumi, neveiksmes, problēmas, kuras jāpārvar un kā lielai ģimenei, izpalīdzot cits citam, jādzīvo uz priekšu, 
jāmācās. 
    Īpašs laiks ir divpadsmito un devīto klašu beidzējiem, kuri sev visbiežāk jautā- kas es esmu, kas es būšu, kāds es esmu, kāds es 
būšu, kuru ceļu izvēlēties? Daļa 9.b klases skolēnu centās atbildēt uz šādiem jautājumiem, tikai lūdza nenosaukt viņus vārdā. 

 -Šogad es gribu mācīties pēc savām spējām, lai veiksmīgi pabeigtu 9.klasi un varētu iestāties jaunā skolā Rīgā, kur iegūšu 
gan 12.klašu izglītību, gan profesiju. 

 -Mans mērķis būt par piemēru jaunākajiem un parādīt, ka labs sportists var labi mācīties. 
 -Risināt visas problēmas mierīgi, domāt pozitīvi. Vairāk pievērsties mācībām, lai 2.semestrī saņemtu lielāko stipendiju. 
 -Zinot to, ka šogad ir eksāmeni, es centīšos mācīties vairāk, labāk, lai var doties uz tālāku skolu un izmācīties izvēlēto 

profesiju. 
 -9.klasi es vēlos pabeigt labi un nokārtot eksāmenus. Pēc 9.klases mācīšos Saulainē un pēc tam iešu mācīties par policisti. 
 -Es esmu apņēmusies labi pabeigt  9.klasi un turpināt mācīties šajā skolā līdz 12.klasei. Gribu kļūt ārste. 
 -Es apņemos vairāk strādāt un papūlēties mācībās. Pēc  9.klases palikšu mācīties šajā vidusskolā. Savu nākotni vēlos 

saistīt ar mašīnām un tehniku.  
 -Šī gada apņemšanās ir veiksmīgi pabeigt  9.klasi. Pēc  9.klases beigšanas iešu mācīties uz Rīgu. Savu nākotni vēlos saistīt 

ar IT nozari. Uzskatu, ka Bauskas 2.vidusskola man ir devusi spēcīgus pamatus, lai varētu realizēt savas vēlmes. 
 -Es domāju, ka ikviens devītklasnieks, mani ieskaitot, ir apņēmies šo mācību gadu pavadīt lietderīgi un neslinkot. Esmu 

apņēmusies nokārtot labi eksāmenus, lai nākotnē būtu daudz iespēju. 
 -Es plānoju šo gadu labi mācīties, jo pēc 9.klases domāju iet mācīties uz Rīgu par kuģa pavāru. 

R.Dābola 

 

ATSKATS ZINĪBU DIENĀ 
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NOMETNE “SPĀRĪTE” 
 

Augusta mēnesī  14.08.2017. – 
18.08.2017. notika topošo pirmklasnieku 
nometne „SPĀRĪTE”, kurā piedalījās 45 
bērni.  

Nedēļas garumā mazās, čaklās 
spārītes darbojās dažādās radošās 
darbnīcās (zīmēja, līmēja, veidoja). Viena 
no interesantākajām darbnīcām bija 
„Flaberis”, kuru vadīja skolotāja Anita 
Zibola.  

Pirmklasnieki aktīvi iesaistījās 
sporta, ritmikas, mūzikas un arī popielas 
nodarbībās. Topošie pirmklasnieki 
trešdienas dienā devās ekskursijā uz 
Jūrmalu Dzintariem. 

K.Hutornaja 

NOSLĒDZAS DIVU GADU ERASMUS+ PROJEKTS 
 Divus gadus Bauskas 2.vidusskola aktīvi darbojās ERASMUS+ 

projektā Book trailers and story telling. Septembra nogalē skolas 
pārstāvji devās uz Spāniju LA Corunu, lai aktīvi darbotos projekta 
noslēguma pasākumā. Skolu pārstāvēja 6.c klases skolnieces Annija 
Druseika un Līva Māra Vītola; 6.b klases skolēni Henrijs Kravals un 
Henrijs Pauls; kā arī skolotājas Inga Grišule un Daila Simsone. 

Projekta laikā ir izveidotas četras filmas par grāmatām -  Annas 
Brigaderes “Sprīdītis”, Imanta Ziedoņa “Dzeltenā pasaka”, “Zilā 
pasaka” un Māra Runguļa “Gliemežvāks”. 

Video stāstu veidošana ir mācīšanās metode, kas ir moderna un 
lietojama mūsdienu skolā. Tā palīdz uzlabot skolēnu mācību 
motivāciju. Skolēniem interesi rada tas, ka tiek izmantotas dažādas 
tehnoloģijas. 

Veidot “book trailer” skolēniem ļoti patika. Visi skolēni lasīja 
konkrētu grāmatu, analizēja, konstatēja galveno domu un tad veidoja 
video stāstu. Tas ir ļoti darbietilpīgs process. Noskatoties video stāstus, 
citiem skolēniem rodas vēlme izlasīt grāmatu. Bet šādas filmas ir 
izveidotas tikai dažām grāmatām. Būtu ļoti labi, ja tādus video stāstus 
varētu izveidot visām grāmatām, kas tiek lasītas skolā literatūras 
stundās. 

Video stāstu veidošana lika skolēniem domāt, analizēt, spriest 
– kā darīt, ko darīt? – lika radoši darboties. Stāsta veidošana efektīvāk 
motivē skolēnus lasīt, akcentējot lasītprasmes vērtību. Skolēni spēja 
pamatot savus uzskatus un argumentus par izlasīto grāmatu. 

Henrijs Kravals stāsta: “Šī gada septembrī es kopā ar 
skolasbiedriem un skolotājām viesojāmies La Corunā Spānijā. Mūsu 
mērķis bija apmeklēt Spānijas skolu, iepazīties ar skolas vidi.Skolā mēs 
tikāmies ar itāļu, rumāņu, britu, grieķu un spāņu bērniem. Skolā mēs 
grupās veicām radošus darbus datortehnikas un komunikāciju jomā.  

Pilsēta La Coruna atrodas Spānijas Ziemeļos – okeāna krastā. Laiks bija silts, spīdēja spoža saule un civēki bija smaidīgi, 
atvērti un laipni. Viesošanās laikā apmeklējām arī citas pilsētas, lai tuvāk iepazītu Spānijas dabu. Lidojums bija interesants un 
iespaidiem bagāts. Bija interesanti iepazīties ar spāņu bērniem ,sajust viņu draudzīgumu un interesi par Latviju.” 

Annija Druseika atceras: “Brauciens uz Spāniju bija ļoti pamācošs, varēja izpausties dažādās radošās darbnīcās, bija iespēja 
uzlabot savas angļu valodas prasmes, kontaktējoties ar citu tautību bērniem. Redzējām, kā Spānijā dzīvo, mācās, kādi ir skolā 
uzvedības noteikumi. Paldies mūsu skolai par šo brīnišķīgo izdevību apmeklēr Spāniju . Es ieguvu jaunus draugus, interesantu 
pieredzi.” 

Līva Māra Vītola saka: “Liels paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai un skolotājām, kas man deva iespēju piedalīties 
projektā Spānijā. Interesanti bija veidot projektus kopā citu valstu skolēniem un sarunāties angļu valodā. Lielu iespaidu man radīja 
okeāns , jo to es redzēju pirmo reizi. Dienas projekta laikā pagāja ļoti ātri, jautri un interesanti. Šis projekts man ilgi paliks atmiņā” 

Skolotāja Daila Simsone 
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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/ 

SEPTEMBRIS – DZEJAS LAIKS 
 

Mācību stundas laikā, izmantojot vienus un tos pašus atslēgas vārdus, 9.b un 10.a klases skolēni sacerēja dzejoļus.  

 

Danija  Seikstule,  
9.b klases skolniece 

*** 
Jau atkal beidzās vasara, 
Nobirst man sūra asara. 
Vairs neredzēsim ziedošās pļavas, 
Bet redzēsim rudenī birstošās lapas. 
Pie kājām man nokritīs lapa, 
Staigājot priekšā būs lietaina taka. 
Brīvdienās būs lietus kaujas 
Un ābolu pilnas saujas. 
Acu priekšā būs rasas rīts, 
Vakarā krūmos zirneklis tīs. 

 

Olita Bicāne,  
9.b klases skolniece 

*** 
Vai, cik skaisti ir tie rasainie rīti, 
Vasara jau prom, pār vaigu krīt skumja 
asara. 
Vai, cik skaisti vīst asteres dārzā! 
Pilna taka ar kļavu lapām. 
Putni jau lido uz tālajiem ceļiem, 
Kastaņus uz ceļa saujām grābj. 
Paskat, cik sārts ābols turas ābelē! 
Krūmi no rītiem zirnekļu tīti un pīti! 
Starp lietus kaujām buras un cīnās. 

 

Alens Irmans,  
10.a klases skolēns 

*** 
Rasas rīts viss miglā tīts. 
Sārts man ābols saujā krīt. 
Asaru un lietus taka 
Ir kā mana dzīves lapa. 
Visa mūsu stiprā tauta 
Ir par dižiem ļaudīm saukta. 

 

Līva Puriņa,  
10.a klases skolniece 
*** 

Zemi mūsu pārklājis klusums, 
Ar lēniem soļiem tuvojas rīts. 
Sārts ābols ābelē nobijies trīc. 
Nav redzams nekas, viss miglā tīts. 
Augstu debesīs, kur mākoņi guļ, 
Zvaigznes ardievas māj. 
Tās dosies tālu, tālu, 
Nakts dvesmai līdzi smies. 

 

Diāna Jaroško,  
10.a klases skolniece 

*** 
Žēli tuvojas aukstais rasas rīts, 
Vien lielais ozols miglā tīts. 
Mirdz tālienē mazā dabas taka, 
Vēss pieskāriens un uzvelkas jaka. 
Pēkšņs, nepazīstams klusums, 
Liekas-tumšs un bailīgs jums. 
Nolaižas lielās, platās buras, 
Ceļas debesu augstumā, kuras. 
Dzidrajos mākoņos sapņi krīt 
Un vasara projām jūtami slīd. 

 

SPORTA AKTUALITĀTES SEMPEMBRĪ 
 

Latvijas olimpiskās dienas ietvaros notika viegatlētikas sacensības, kurās piedalijās vairākas mūsu skolas komandas. Visas 
komandas ieguva augstus rezultātus. Īpaši gribu izcelt E grupas komandu ar iegūto pirmo vietu. 

Sporta skolotāja Jeļena Vederņikova 
 


