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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” 
                                                                                                                           (V. Plūdonis) 

      IENĀC SKOLĀ! 
                               Bauskas 2. vidusskolas avīze (Nr. 10) 

                                        2013. gada 25. oktobris 

  

  

  

 

DIREKTORES VĀRDS 

Svinot Latvijas Republikas 95. gadadienu, vēlos skolu sveikt dzejnieka 
Ojāra Vācieša vārdiem, kas uzrunā ikvienu – kā lielu, tā mazu – un 
aicina, apzinoties piederību šai zemei, uzņemties atbildību par sevi, 
savu dzīvi, savu Latviju: 

Cieņā -  
Bauskas 2. vidusskolas direktore 

Vera Grigorjeva 

Šajā straujajā un sarežģītajā ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā būtiski 

ir jaunajā paaudzē stiprināt nacionālo identitāti, demokrātijas vērtības, valsts 

ideālus, izjust gandarījumu par jau sasniegto un nenobīties no vēl darāmā. 

Dzimtenes mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ģimeni, mājām un 

dzimto pusi. Piederības izjūta skolai un lepnums par to, ka esi tās daļa, palīdz 

jaunajam cilvēkam izaugt par savas zemes patriotu un savas valsts pilsoni, 

kurš izjūt cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, vēsturisko mantojumu, 

tradīcijām un kultūras vērtībām. 

Šobrīd svarīgi ir ne tikai saglabāt pagātnes mantojumu, bet mudināt jauno 

paaudzi radīt jaunas vērtības, popularizēt tās un dokumentēt kā liecības, kas 

paliks nākamajām paaudzēm. 

Skolēnu līdzdalība skolas, sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko 

apziņu un aktivitāti. 

Neformāla un brīvprātīga, radoša un mērķtiecīga gatavošanās svētkiem un 

līdzdalība valstij nozīmīgos notikumos ir veids, kā izkopt bērnos un jauniešos 

piederības, vajadzības un vienotības izjūtu. 

Jau 70 gadus Bauskas 2. vidusskola ir daļa Latvijas vēstures un dod savu 

sniegumu Latvijas attīstībai. Gatavojoties skolas 70 gadu jubilejai, kuru 

svinēsim 2014. gada oktobrī, esmu sākusi darbu pie skolas jubilejai veltītas 

grāmatas un to iesāku ar Ata Kronvalda vārdiem - „Skolas ir dārzu vietas, kur 

tauta iedēsta savus labākos stādiņus, lai tie izaugtu gaiši prātā, krietni sirdī, 

derīgi dzīvei, tautai par godu.” 

„Šo pašu svētāko 

Tu neaizmirsti: 

Vai celies debesīs, 

Vai jūras dzīlēs nirsti, 

Vai draugu pulkā 

Dali savu prieku, 

Vai viens pats satiecies 

Ar pretinieku – 

Tu esi 

Latvija!” 

Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas  
70 gadu jubilejai – 2014. gada 1. oktobrī”, 

avīzes 2. lappusē intervija ar Mariju Baļčūni 

„Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai 
2014. gada 1. oktobrī” 

 

Skolas jubilejas gaidās aicinām Jūs visus iesniegt materiālus un darbus  

par savu ieguldījumu skolas dzīvē un attīstībā. 

 
Materiālus sūtīt uz e-pastu: skolas.sisad@gmail.com 

 

LATVIJAI - 95 

Foto no 11. Saeimas sekretāra Dzintara Rasnača apsveikuma valsts svētkos 

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. 
gadadienai veltīti pasākumi 
Bauskas novadā un skolā, 
kuros aicinām piedalīties: 
 
11. novembrī 
Bauskas 2. vidusskolas mācību 
priekšmetu skolotāju, klases 
audzinātāju un izglītojamo 
došanās uz Brīvības pieminekli 
(ziedu nolikšanas, svecīšu 
aizdegšana) 
No plkst. 1100 līdz 1330 
Bauskas Bērnu un jauniešu 
centrā, Kalna ielas 14 nama 
pagalmā - Lāčplēša dienai veltīts 
pasākums. 
Sākums plkst. 1100 

Latvijas himna, Bauskas novada 
priekšsēdētāja R. Ābelnieka 
uzruna, karavīru, zemessargu, 
jaunsargu aktivitātes, karavīru 
formas tērpu demonstrēšana, 
ugunskurs, karavīru dziesmas, 
lauku virtuve 
 
1730 pie Brīvības pieminekļa 
zemessargu, jaunsargu 
aktivitātes, mācītāja uzruna, 
lāpu gājiens no Brīvības 
pieminekļa uz Rātslaukumu 
 
No 11. novembra līdz -18. 
novembrim skolas foajē 5. - 12. 
klašu audzēkņu veidota ziedu 
kompozīciju izstāde „Ziedi 
Latvijas dzimšanas dienā” 
(atbildīgi klašu audzinātāji, N. 
Matulēviča, I. Vasiļkova) 
 
15. novembrī plkst. 1300 

skolas aktu zālē koncerts veltīts 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 95. gadadienai 
(atbildīgi N. Matulēviča, vēstures 
un latviešu valodas MA, mūzikas 
un deju skolotāji, skolēnu 

pašpārvalde) 
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Skolotājas sūtība Marijā Baļčūnē izauklēta no bērnības, 

spēlējoties ,,skolās” ar jaunākajiem brāļiem un māsām. 

Tālab nebija divu domu - viņa skolas laikā nolēma kļūt par 

krievu valodas un literatūras skolotāju. Iestājās 

Borisogļebskas Valsts pedagoģiskajā institūtā Filoloģijas 

fakultātē. Vecāki bija vienkārši ļaudis, strādāja kolhozā un 

uzaudzināja sešus bērnus.  

Studiju gadi pagāja ne tikai cītīgi mācoties, bet arī 

romantiskā noskaņā. Kādā no institūta ballēm viņa 

iepazinās ar puisi no Bauskas, kurš dienēja tuvējā armijas 

daļā. Sākās ciemošanās, sarakste, ik dienas saņēma mīļas 

vēstules, tā līdz kāzu dienai. Pēc studiju beigšanas ilgi 

nenācās palikt Krievijā. 

Jaunā ģimene atbrauca uz Latviju, uz palikšanu. Kad 

iebrauca Latvijā, Marija nobijusies ne pa jokam-pilnīgi 

sveša valoda, ne vārda nav sapratusi. Vispirms 

iekārtojusies darbā Pamūšas pamatskolā par krievu valodas 

skolotāju 4.-8.klasēs. Kad uzcēla Uzvaras vidusskolu, šīs 

skolas audzēkņus pārcēla uz turieni. Tolaik skola atradās 

kolhozā ,,Padomju Latvija”. Trīs gadus Marija Baļčūne 

nostrādāja Bauskas 1.vidusskolā, tomēr gribējās 

padziļināti mācīt dzimto valodu, ieliekot savas zināšanas 

tieši krievu bērnos. Kad Bauskas 2. vidusskolā atbrīvojās 

vieta, skolotāja nešauboties ienāca savā sirdij tik tuvajā 

kolektīvā un nostrādāja līdz 2009. gadam. Šajā laikā 

mācīja gan bērnus, kam dzimtā valoda ir krievu, gan, 

mainoties skolas struktūrai, latviešu plūsmas audzēkņus. 

Skolotāja ar siltām jūtām atceras pirmo vidusskolas 

klases izlaidumu 1985. gadā. Viņas audzināmā klase bija 

brīnišķīga, strādīga, centīga. Ar skolēniem gāja 

pārgājienos, piedalījās ierindas skatēs, strādāja ,,Lotosa” 

vienībā, ravēja dārzeņus (tā skolēni pelnīja naudu), brauca 

ekskursijās. Brīvajā laikā aģitbrigādes sniedza koncertus. 

Ar siltām jūtām audzinātāja atceras Lolitu Hačekjanu, 

viņai pat bija gods būt nometnē ,,Arteks”.  
 

 

Skolotāja, 

kura nekad 

nav dusmīga 
 

Marija Baļčūne 
* Dzimusi 1945. gada 8. martā Voroņežas apgabalā, Krievijā. 

* 1967. gadā beidza Borisogļebskas Valsts Ped. Institūta Filoloģijas fakultāti. 

* No 1968. līdz 1974. gadam strādā Pamūšas pamatskolā. 

* No 1974. līdz 1977. gadam strādā Bauskas 1. vidusskolā. 

* No 1977. līdz 2009. gadam strādā Bauskas 2. vidusskolā. 

* Precējusies, izaudzināti divi bērni. 
* Pedagoģiskā darba stāžs 42 gadi, no tiem 31 - Bauskas 2. vidusskolā. 

Pa dzeltenu kļavu lapu paklāju, kas 

košuma ziņā pārspēj citu gadu rudens 

zeltu, uz savu skolu kā ierasts atnāca 

skolotāja Marija Baļčūne.  

Tikko sumināta kā ilggadēja pedagoģe, 

priecājās par lapkriti, kas ir viņas 

mīļākais gadalaiks. 

 

Neviltots prieks par meitenēm, kuras kļuva par 

pedagoģēm un joprojām strādā 2. vidusskolā - Inu, 

Larisu, Natašu, Ingu, Jeļenu. Interesanta un atmiņu 

saistoša bijusi skolas kolektīva draudzība ar Aizkraukles 

vidusskolu.  

Var apbrīnot skolotājas M. Baļčūnes labo latviešu 

valodas prasmi, kas apgūta pašmācības ceļā, strādājot 

latviešu skolās. Jau no bērnības, skolas, studiju gadiem 

Marijai paticis dziedāt koros. Kopā ar Z. Ivanovu un 

citām kolēģēm dziedājusi skolas ansamblī. Ar Uzvaras 

kori piedalījusies Dziesmu svētku simtgades sarīkojumā 

1973. gadā. Mūzika saista tautas. M. Baļčūnei allaž 

patikusi latviešu tautas kultūra, māksla, etnogrāfija, 

dejas, bet sirdī - krievu tautas kultūra, dziesmas, dzeja. 

Tuvākie dzejnieki - N. Ņekrasovs, A. Tvardovskis,  

S. Jeseņins - viņu sirsnīgie dzejoļi un dziesmas. 

Brīvo laiku skolotāja pavadījusi ceļojot, vairāk pa 

Krieviju - Maskavu, Puškina vietām, Sankt-Pēterburgu, 

Volgogradu, ,,Zolotoje Koļco”. Patīk risināt krustvārdu 

mīklas, kopt dārziņā puķes ir aicinājums nr. 1. 

Strādājot Bauskas 2. vidusskolā, Marija Baļčūne ilgus 

gadus bija skolas arodbiedrības grupas vadītāja. 

Sabiedriskais darbs bija goda lieta. 

M. Baļčūne par šodienas skolotājiem teic, ka viņiem 

jābūt zinošiem, vispusīgiem, izglītotiem, pacietīgiem, 

moderniem. Direktorei Verai Grigorjevai, šīs skolas 

absolventei un patriotei, novēl labu veselību, 

dzīvesprieku, spēku, jo tas, ko viņa darījusi skolas labā, 

ar entuziasmu veidojot skolas infrastruktūru, tai 

kļūstot par modernu izglītības iestādi, nav izmērāms un 

izsverams. Šis devums ir viss mūžs. 

Lai katra diena gaišu domu pilna, lai katru dienu saule 

ciemos nāk! Lai miers virs zemes! 

Ruta Dābola 
* Fotogrāfijas no skolas muzeja 
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8. oktobrī Rīgā, tirdzniecības centrā Riga Plaza notika nu jau 
ikgadējais Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 

seminārs „Jauno uzņēmēju skola 2013” ar mērķi - iedvesmot un 

pamudināt skolēnus visā Latvijā nodarboties ar uzņēmējdarbību, 

veidojot SMU, jeb Skolēnu Mācību Uzņēmumus.  

Arī mūsu skolas skolēniem sniegta iespēja veidot savus SMU, tāpēc 

uz šo semināru devās 12 pārstāvji - skolotājas I. Jabločkina un I. 

Leitlante, kā ari 10 skolēni no pamatskolas un vidusskolas. 

Kopš ierašanās Riga Plaza bija noprotams, ka dalībnieku ir vairāk 

kā plānots - nedaudz virs 300 skolēnu no visas Latvijas. Tomēr 

cilvēku daudzums nekādi neietekmēja semināru. Tas sākās ar JA-
YE Latvija  valdes priekšsēdētāja Jāņa Krievāna atklāšanas uzruna, 

kam sekoja informācija par skolēnu iespējām piedāvātajās mācību 

programmās, piemēram, ēnu dienas, mācību uzņēmumi, brīvprātīgo 

darbs un uzņēmējdarbības spēle Titan.  
Pēc tā iedvesmot jaunos uzņēmējus ieradās pārstāve no 

kompānijas VeloSock, lai izstāstītu sava uzņēmuma veiksmes stāstu. 

VeloSock ir ap velosipēdu apvelkama zeķe, lai, ienesot velosipēdu 

mājās, tas neko nenosmērētu. Tam iespējami daudzi dizaini, ar ko 

arī kompānija piesaista pircējus. 

Turpinot veiksmes stāstus, par savu uzņēmumu pastāstīt ieradās 

SIA „UPPE” vadītājs Aldis Cimermanis. Viņš stāstīja, kā izveidot 

veiksmīgu uzņēmumu krīzes laikā. Tas bija labs skaidrojums, taču 

Cimermaņa kunga uzņēmums ieņem ne pārāk plašu tirgu - Stikla 

konstrukciju projektēšana. Tieši tas palīdzēja paskaidrot 

inženierzinātņu iespējas uzņēmējdarbībā. 

SIA „UPPE” sekoja viena no interesantākajām semināra daļām - 

sava uzņēmuma veiksmes stāstu izklāstīja pasaulslavenā, vēja 

tuneļus būvējošā uzņēmuma „Aerodium” mārketinga vadītāja Līga 

Gablika. Lai gan visi domā, ka „Aerodium” ir visai jauns uzņēmums, 

tam patiesībā ir jau vairāk nekā 30 gadu. Tas sasniedzis veiksmi, 

gluži vai monopolizējot savas nozares tirgu. „Aerodium” vēja tuneļi 

izmantoti 2006. gada Turīnas Olimpisko spēļu atklāšanā, 2010. gadā 

Pasaules Expo, jaunākajā Džekija Čana filmā un daudzos citos liela 

mēroga pasākumos. Vēja tuneļa īre izmaksā ap Ls 6000 dienā. Tā ir 

atbilde uz populārāko jautājumu, kas tika uzdots pēc prezentācijas. 

Bauskas 2. vidusskola arī piedalās 

Likteņdārza tapšanā! 
Vasarā divas nedēļas pavadīju sporta nometnē Kokneses novada Vecbebros. 

Zināju, ka netālu, tajā pašā novadā, atrodas Likteņdārzs. Mājupceļā nolēmām tur 

iebraukt. Pagājušā gada rudenī kopā ar mammu un skolas vidusskolēniem un 

direktori tur jau bijām ekskursijā un es palīdzēju iestādīt koku – gobu, pa godu 

Bauskas 2. vidusskolas 68. gadadienai. Aptuveni zinājām koka atrašanās vietu un 

bez grūtībām to atradām. Apskatījāmies, ka tas ir labi ieaudzies, nobildējām, lai 

varētu parādīt skolotājai un tiem, kuri tur nav bijuši. Ir patīkami apzināties, ka arī 

mūsu skola atbalsta Likteņdārza tapšanu, kas ir ļoti interesants projekts! 
 

2.c klases skolnieks Denijs Vilhelms Krauklis 

 

Ar „Aerodium” veiksmes stāstu sērija beidzās, un, lai pastāstītu 

par skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu skolas laikā , uzstājās SMU 

konsultante Marta Šaliņa. Marta pastāstīja par atvieglojumiem 

uzņēmumu reģistrēšanā un to grāmatvedībā. 

Lai padalītos ar pieredzi, prezentāciju sniedza skolēnu mācību 

uzņēmums no Latvijas „DreamSleep”. Uzņēmums ražo garu 

pārbraucienu laikā lietojamus spilvenus. Tiem ir pakava forma un tie 

pilnībā atbalsta kaklu un galvu miega laikā. Skolēnu uzņēmums 

saņēmis pasūtījumu no „AirBaltic” šo spilvenu iegādei. Uzņēmuma 

īpašnieki dalījās pieredzē par menedžmentu, ražošanu un piedalīšanos 

dažādos pasākumos Eiropā, tostarp Eiropas finālā Londonā. 

Lai pastāstītu par inovācijām uzņēmējdarbībā, ieradās pārstāve no 

„SwedBank”, bet pēc tam par veiksmīga un iedvesmojoša zīmola 

izveidi stāstīja zīmolu “ligzdas” „Matka” vadītāja Inese Apse-Apsīte. 

Pēc tā par vides reklāmas konkursu stāstīja „Latvijas Valsts Meži” 

komunikācijas projektu vadītāja Anda Sproģe. 

Visām iedvesmojošajām prezentācijām sekoja sadale grupās - viena 

grupa darbojās biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcā, kamēr otra 

pildīja uzdevumu, un vēlāk otrādi. 

Darbnīcu vadīja viesi no RTU Rīgas Biznesa Skolas - Claudio A. 

Rivera un viņa studenti. Pildot dažādus uzdevumus, varēja iemācīties 

ātri iegūt ideju jaunam uzņēmumam vai produktam. Darbnīcas laikā 

radās daudzas radošas idejas un iegūta lieliska pieredze. 

Uzdevums T/C Riga Plaza teritorijā - Radošā mārketinga darbnīca. 

Tā sevī iekļāva daudzus reālus veikalus un pieredzes gūšanu, meklējot 

to zīmola veiksmes atslēgu. 

Pasākuma noslēgumā visus gaidīja pārsteigums. Vairāki laimīgie 

skolēni saņēma dāvanas no JA-YE Latvija un kāds skolēns saņēma 

galveno balvu - ceļojumu 4 personām no Tallink. 

Lietderīgi un bagātīgi pavadītas sešas stundas dažādu speciālistu, 

skolotāju un citu skolēnu kompānijā no visas Latvijas. 

  

 
 

Autors: M. Pauls 

Diena JA-YE Latvija seminārā 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: M. Pauls, Denijs Vilhelms Krauklis, Aina Barovska, Laura Jansone,  

Fotogrāfijas: skolas muzeja arhīvs,  

Dizains: Lāsma Krastiņa, Krists Čaupals 

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

 

 

 

Kad nonācu Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā, man aizrāvās 

elpa un aizmirsu visu - ikdienas ritmu, rūpes, raizes. 
Uz Stokholmu mūs aizveda prāmis ,,Romantika”. Viens no pirmajiem  

iespaidīgajiem skatiem – braucot garām lielākām un mazākām  

saliņām – šērām, no prāmja varēju saskatīt skaistas, sarkanas mājiņas, dzeltenus 

kokus un baltas jahtas. 

Osta likās ļoti plaša, daudzveidīga, komfortabla. Izkāpām un gājām iekarot 

pilsētu. Vēsturiskajā krastmalā ieraudzīju ļoti iespaidīgas ēkas. Pa ceļam uz 

karaļa pils rajonu atrodas iespaidīgais Parlamenta komplekss. Pusdienlaikā 

bija iespēja noskatīties karaliskās sardzes maiņu un orķestra koncertu. 

Stokholmas valdzinājums noteikti ir burvības pilnās pilsētas ielas. 

Pastaigājoties pa šīm ielām, liekas, ka esi citā pasaulē, citā ritmā. Cilvēki - 

smaidīgi. Ēkas - milzīgas, spilgtas, krāšņas. Pilsēta šķiet klusa, bet patiesībā 

tajā kūsā neaptverama dzīvība. 

Domājot, kāpēc mūs tik viegli savaldzina Stokholma, atbilde ir viegla. Tas ir 

nemākslots skaistums ar savām dabas ainavām, arhitektūru, cilvēkiem,  

vēsturi un kultūru kopā. Šī iepazīšanās ar Stokholmu radīja manī paliekošu 

mīlestību, kas pamudina kādu dienu atgriezties. 

Aina Barovska, 

12.b klases skolniece 

Ceļojums uz Stokholmu 

11.10.2013. mūsu skolas sportisti piedalījās Bauskas novada komandu rudens krosā. 

E-etiķetes prasības mūsu uztverē 
21. gadsimts no cilvēka pieprasa ne vien ātru, īsu, efektīvu saziņu e-vidē, bet uzstāda arī savus noteikumus.  

Mūsu skolas 11.b klases skolēni latviešu valodas stundā veidoja projektu un secināja - rakstot vēstules, noteikti jāievēro e-etiķete. 

Mēs nolēmām, ka e-pastā, rakstot īsziņas u.tml., jāievēro uzvedības noteikumi un darba kultūra. Nedrīkst lietot žargonu un 

necenzētus vārdus. Nedrīkst izteikt draudus. Tas nevienam nepatīk. Jārespektē citu cilvēku laiks. Nedrīkst rakstīt anonīmas 

vēstules. Jāraksta gramatiski pareizi. Secinājums bija viennozīmīgs: ļoti gribētos, lai to ievērotu VISI. 

Laura Janone 

Divas pamatskolas komandas izcīnīja godalgotas vietas: 

 2000./2001.g.dz. zēnu komanda - 1. vietu (Ivo Jarmaļuks 7.b, Ritvars Briedis 7.b; Renārs Osis 6.a); 

 2002./2003.g.dz. meitenes - 3. vietu (Elānija Berlinska 5.b, Samanta Oinase 5.b, Elizabete Briede 5.b). 

Rudens kross 


