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Pamatjoma Noteiktā prioritāte 

Mācību saturs 

 Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana. 
 Organizēt profesionālās pilnveides kursus skolotājiem, kuri strādā vai strādās ar reemigrējušajiem 

bērniem. 

 Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā izglītībā. 
 Mācību programmu pieejamības nodrošināšana atbilstoši izglītojamo vajadzībām.  
 Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošināšana. 

Mācīšana un mācīšanās 

 Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un 
vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības 
kopējo mērķu sasniegšanai. 

 Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medijpratība un drošumspējas 

stiprināšana. 

Skolēnu sasniegumi 
 Veicināt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos.  
 Izglītojamo atbildības palielināšana par saviem mācību sasniegumiem.  

Atbalsts skolēniem 

 Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu.  
 Kopt skolas tradīcijas, iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos un aktivitātēs.  
 Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena. 

 2016. gadā uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei. 
 Izglītojamo aktīvākas piedalīšanās veicināšana starpkultūru mijiedarbības pasākumos. 
 Izglītojamo izglītošana karjeras jautājumos, akcentējot vispārējās vidējās izglītības nozīmīgumu. 
 Izglītības iestādes koru un tautisko deju kolektīvu darbības veicināšana.  

Skolas vide 

 Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību. 
 Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, skolas, novada  līmenī un izpratni par valsts un 

sabiedrības drošību. 
 Labdarības aktivitātes. 
 Veselīgs dzīves veids.  
 Izglītojamo un pedagogu starpskolu un starpvalstu sadarbības projektos iesaistīšana. 
 Mācību stundu apmeklētības, kavējumu cēloņu analizēšana un optimizēšanas  
 pasākumu plānošana un īstenošana. 

Resursi 

 Skolas energoefektivitātes projekta īstenošana. 

 Materiāli tehniskās bāzes efektīva izmantošana.  
 PROF pieslēgumā intensitāte.  
 Latviešu valodas kā svešvalodas apguve elektroniskā mācību (e- mācību) vidē, lai nodrošinātu 

attālinātu un individuālu valodas apguvi pa līmeņiem.  

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 Efektīvā pārvaldība.  
 Inovācijas ieviešanas veicināšana izglītības iestādes darba organizācijā. 
 Elektroniskās datu bāzes pilnveidošana visās izglītības iestādes jomās.  

 Izstrādāt un apstiprināt skolas attīstības plānu 20015./2016.-2019./2020.m.g. 
 Aktivizēt sadarbību ar RKĢ kolektīvu pieredzes apmaiņas jomā. 
 Veicināt vecāku iniciatīvu multikulturālā centra izveidē.  

DIREKTORES VĀRDS 

AAuuggssttii  ggooddāāttiiee  sskkoollaass  ppeeddaaggooggii,,  sskkoollēēnnii  uunn  sskkoollēēnnuu  vveeccāākkii,,  

ššaajjāā  22001155..//22001166..  mmāāccīībbuu  ggaaddāā  kkooppīīggii  ssttrrāāddāāssiimm  ppiiee  ššāādduu  pprriioorriittāāššuu  īīsstteennooššaannaass::  

Sirsnīgi sveicu 

skolotājus skolotāju dienā! 

Mēs esam līdzīgi kokiem,  
bet dzīvojam ne ar lapām, 

kas krīt, 
dzīvojam 

ar pumpuriem 
un ar ziediem,  

ar domām, 
ko labu paveiksim rīt! 

/K.Apškrūma/ 

Skolas direktore, Vera Grigorjeva 
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To, ka šogad mūsu skolā mācības sākās 

oriģināli, var apliecināt ikviens skolēns. Tās 

ievadīja projektu nedēļa, kuras laikā skolotāji 

pēc vasaras brīvlaika varēja labāk iepazīt savus 

jaunos un bijušos audzēkņus. Neapšaubāmi-viņi 

ir mainījušies un uz labo pusi. Skolēni no 5.līdz 

12.klasei devās pārgājienos un ekskursijās. 

Piektās klases 2.septembrī devās 

pārgājienā uz Ķirbaksalu, sestās klases brauca 

mācību ekskursijā uz Jūrmalu, Latvenergo 

energoefektivitātes centru, septītās un 

astotās klases – uz Tērvetes dabas parku, bet 

8.a un devītās klases brauca uz Rīgas 

Zooloģisko dārzu. Vidusskolas desmitās klases 

devās pārgājienā uz Ceraukstes pagasta 

Rožmalām , 11.a klase gāja pārgājienā uz 

Mežotni un apskatīja Vīna kalnu, bet tajā pat 

dienā divpadsmitās klases brauca mācību 

ekskursijā uz Jelgavu. 

3.septembrī turpinājās ekskursiju 

maratons un piektās klases bija Rundāles pilī, 

sestās klases gāja pārgājienā uz V.Plūdoņa 

Lejeniekiem, septītās klases gāja pārgājienā uz 

Ķirbaksalu, 8.a klase aplūkoja un iepazina 

Pilskalnu, Bauskas vecpilsētu un Pilskalnu 

izstaigāja arī 9.a un 9.b klase. 8.a, 10.a, 

10.b,11.a un 12.a,b klase devās mācību 

ekskursijā uz Ķemeru Nacionālo parku. Izgāja 

Baskāju taku.  

Liels paldies skolas vadībai, ka varējām 

doties tik interesantos braucienos! 

Ruta Dābola 

PPPrrrooojjjeeekkktttuuu   nnneeedddēēēļļļaaa   

EEEkkkssskkkuuurrrsssiiijjjaaasss   uuunnn   pppāāārrrgggāāājjjiiieeennniii   
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KKKlllaaašššuuu   sssaaallliiieeedddēēēšššaaannnāāāsss   sssvvvēēētttkkkiii   

Spraigs un aktīvs ir sācies jaunais mācību gads. Divas dienas 5. un 12. septembrī visi Bauskas 2.vidusskolas audzēkņi 

piedalījās klases saliedēšanas svētkos. Šīs dienas bija lieliskas, veselīgas aktivitātes brīvā dabā. Sporta skolotāji Aleksejs 

Grigorjevs un Jeļena Vederņikova bija izveidojuši interesantas un aizraujošas disciplīnas, piemēram, virves vilkšana, dvieļu 

volejbols, aklais basketbols, florbols, lidojošais šķīvis, futbols “Trāpi mērķī”.  

Rīts sākās ar kopīgu sportošanu skolas sporta laukumā, pēc tam katrai klasei bija jāveic visi posmi. Interesanti bija gan 

lieliem, gan maziem skolēniem. Atrakcijās un stafetēs savu izdomu, veiklību un veiksmi varēja pārbaudīt visi dalībnieki. 

Sporta aktivitātēs kā tiesneši un koordinātori sporta skolotājiem palīdzēja 12. klašu audzēkņi. Noslēgumā sekoja 

apbalvošana. Paldies sporta skolotājiem Aleksejam Grigorjevam un Jeļenai Vederņikovai par veiksmīgi un interesanti 

noorganizēto sporta dienu! 
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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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Šis skolas mācību gads iezīmējas ar dižā latviešu 

dzejnieka Raiņa un līdzgājējas, dzīvesbiedres Aspazijas 

vārdu. Abiem dzejniekiem-150 gadu atcere. Tie ir lieli 

svētki latviešu kultūrai-lugu un dzejas tēli atdzīvojas gan 

kino mākslā, gan uz skatuves, gan televīzijā. Bauskas 

novada latviešu valodas MA rīkotajos pasākumos 

piedalījāmies arī mēs, Bauskas 2.vidusskolas audzēkņi. 

5.,6.klases devās uz Viļa Plūdoņa Lejeniekiem un sumināja 

dzejniekus Raini, Aspaziju, Plūdoni, deklamējot šo autoru 

dzejoļus. 10.a.,b un 11.a klase Raiņa un Aspazijas atcerei 

gatavojās radoši. Dzejas darbnīcās literatūras stundu 

laikā sacerēja dzejoļus, ievijot noteiktus tēlus vai 

individuāli izsakot savas emocijas, domas atbilstīgi 

devīzei: ,, Raini, kas tu esi?” 

     Dzejas stunda pie Viļa Plūdoņa pieminekļa Saules dārzā 

pie brīvā mikrofona ļāva atraisīties mūsu skolēniem, 

mācīja uzdrīkstēšanos. 

Ruta Dābola 

 

DDDzzzeeejjjaaasss   dddiiieeennnaaasss   222000111555   
 

„Kad tev daudz spēka, tu mīlēsi cilvēkus; kad tev daudz prāta, tu nicināsi cilvēkus.  

Topi tik stiprs, ka vari mīlēt.”(Rainis) 
 

Viviāna Soņi 11.a klasē 

Apvārsnī  riet saule, 
Tajā atspīd tava vēstule. 
Aiz laimes vēlos starot, 
Tavu smaidu ieraugot. 
Cik mokošas šīs gaidas, 
Pēc kurām tikšanās pasakaini maigas. 
Tur peld mūsu kuģis, 
Kuru šūpo mīlas vilnis. 
Mūžam pasakainas atmiņas, 
Nebūsim mēs-paziņas. 

 

Adrians Aļijevs 9.b klasē 

Es kāpt gribu kalnā visaugstākā 
  

    Mūsdienās sabiedrībā plaši izskan jēdziens „es kāpt gribu kalnā visaugstākā”. 
Daudziem tas saistās ar zināšanām, citiem ar panākumiem un mērķiem. Citiem 
vienkārša nodarbe – alpīnisms. 
   Zināšanas... kā kaut ko jaunu uzzini, tā tu iekaro un tiec augstāk kalnā. Ja kaut ko 
aizmirsti, tad paslīdi un zaudē iegūto. Tie kalni ir kā izglītības līmeņi. Pašas pirmās 
iemaņas izveidojas ģimenē. Pirmā ābece, pirmās skolas gaitas (pamatskola, vidusskola, 
augstskola utt.) un tālāk neierobežotas zināšanas, ko iegūsti no pasaules – tā tu veido 
kāpnes uz visaugstāko kalnu. Vai ir noteikts, cik augstu vari tikt? Nē, tu vari mācīties 
un mācīties, iegūt jaunas zināšanas bez noteikta galapunkta un tikt arvien augstāk. 
Tātad zināšanas ir pamats uz visaugstāko kalnu. 
    Ja zināšanas ir pamats, tad mērķi un panākumi ir nākošā sastāvdaļa, lai izveidotu 
kāpnes uz visaugstāko kalnu. Ja nebūtu mērķa, tad nebūtu panākumu  un tad nebūtu 
zināšanu, un nebūtu kāpnes uz visaugstāko kalnu, jo nav dzīves jēgas. Kā tu sasniedz 
mērķi un gūsti panākumus, ir atkarīgs pārsvarā no sevis paša. Ja cilvēkam dzīvē nav 
uzstādīts mērķis, tā kļūst vienmuļa un bezjēdzīga. Cilvēkam sevi jāpilnveido gan no 
iekšienes, gan no ārienes. Dažreiz var sanākt tā, ka ar mērķiem var sasniegt augstāko 
vietu un zināšanām nav vietas. Tātad, lai pilnveidotu kāpnes uz visaugstāko kalnu, 
vajag sevi pilnveidot un uzstādīt noteiktus mērķus, lai gūtu panākumus. 
     Ir realistiksā nozīme – alpīnisms, ar ko var sasniegt augstākās virsotnes. Protams, 
tur sevi arī vajag pilnveidot. Jāizlieto daudz spēka, enerģijas un vajag lielu drosmi. Tur 
var sanākt daudz kritienu, kas ir sāpīgāk nekā pārnestajā nozīmē. Pastāv liels risks, 
kas saistās ar dzīvību un nāvi. Ar alpīnismu arī var kāpt visaugstākajos kalnos, bet 
atšķirība ir ļoti liela. 
    Varam secināt, ka ir divas nozīmes. Pirmā – divas sastāvdaļas (zināšanas, mērķi un 
panākumi), kas veido kāpnes uz visaugstāko kalnu jeb dzīves jēgu, kam nav robežas 
un vari sevi attīstīt, cik gribi. Otrā – realistiskā nozīme alpīnisms, kur ar lielākām 
grūtībām vari tikt vienkāršā, bezjēdzīgā kalnā. 

 

Armands Smiltiņš 11.a klasē 

 
Mīlestība ir kā mākonis, 
Asaras kā lietus lāses. 
Nolīst pār mūsu sejām 
Dzīves stāsts. 
Skumjas kā mūsu atmiņas, 
Sāpes kā zibens spēriens. 
Akmens ar ķērpjiem apaudzis. 
Mūsu mīla aizlido 
Kā putni ar spārniem. 
Dzeltena rasa ar mākoņiem, 
Žēlīgs skats ar asarām. 
Mīla, kas reiz aizgājusi, 
Nekad neatgriezīsies. 

 


