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

 

    IENĀC SKOLĀ 
2013. gada 31. maijā Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr. 8) 

 

DIREKTORES VĀRDS 

Izsaku pateicību skolēniem par : 

 izcilām sekmēm mācībās 2012./2013.mācību gadā;  

 labiem panākumiem sportā; 

 panākumiem interešu izglītības programmu apguvē; 

 darbošanos un ieguldījumu skolēnu pašpārvaldes darbā; 

 aktīvu dalību skolas pasākumos! 

Izsaku pateicību par iegūto nomināciju skolas konkursā „ Gada klase 2012./2013.”: 

 

Dodoties vasaras brīvdienās, atgādinu, ka: 

1. vecāku pienākums ir pievērst īpašu uzmanību bērnu drošībai uz ūdens! 

2. skolēniem un viņu vecākiem ir jāpievērš lielāka uzmanība drošībai uz ielas! 

3. skolēniem īpaši ir jāseko līdzi uzvedības normu ievērošanai! 

 

Saulainas vasaras brīvdienas! 

 

Ar cieņu, Vera Grigorjeva 

 

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

 Turpinot rubriku „Gatavojamies 
skolas 70 gadu jubilejai – 2014. gada 

1. oktobrī”, avīzes 2. lappusē ir 
lasāma intervija ar bijušo skolotāju 

un koru vadītāju Sarmīti Vaivari 
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GGGaaauuujjjmmmaaalllaaasss   mmmeeeiiittteeennneeesss   sssuuudddrrraaabbbaaa   dddzzziiieeesssmmmaaa   
 

    Sarmīte Vaivare ir valmieriete, sasmēlusies Gaujas sudraba viļņu skaņas. 

Bauskas 2.vidusskolā ilgus gadus bija dziedāšanas skolotāja, koru vadītāja.  

    Bērnība pagājusi ārsta un grāmatvedes ģimenē. Tā kā tēvs mūžībā aizgāja 

ļoti agri, tad abas māsas audzināja mamma viena. Vectēvs(no tēva puses), skroderis, bija muzikāls, 

no koka būvēja kokles, cītaras, ērģelītes. Viņa bērni(skolotājs, ārsts, farmaceits, medmāsa) 

spēlēja ģimenes kapelā. Mammas māsai arī bija laba balss, viņa bija soliste pie operas zvaigznes 

Paula Saksa. Muzikāli tuvinieki, arī Sarmītei iedzimts šis talants. Kopā ar māsu un citiem bērniem, 

darbdienās ganos ejot, smagi strādājusi, svētdiena bijusi dziesmota, jo jāgavilē Gaujas līčos. 

    Sarmīte Vaivare mācījās Valmieras apkaimes Kauguru 7.gadīgajā skolā. Kad mācījās 5.klasē 

(1949.gadā), devusies ekskursijā, bet šis brauciens izvērtās gan traģisks, gan laimīgs(kaut gan tā 

nedrīkstētu sacīt), jo naktī, atbraucot mājās, abas māsas uzzinājušas, ka vecāki izvesti uz 

Sibīriju. Kopā ar māsu gājušas pie vecāsmātes, bet arī viņa palikusi viena un sūtījusi bērnus prom, 

lai paglābtu viņu dzīvības. Meitenes apmetušās pie radinieces. Divas nedēļas slēpušās, izgāja no 

pagrīdes. Dzīvoja lielā nabadzībā. Turpinājusi mācības skolā, tās padevušās izcili. Sarmīte 

iestājusies Valmieras pedagoģiskajā skolā par 1.-4.klašu skolotāju. Stipendija tolaik bija 

nepieciešama, lai varētu dzīvot. Pēc septiņiem gadiem, pavadītiem Sibīrijā, mamma 

atgriezās, strādāja un dzīvoja Rīgā, rūpnīcā nopelnot labu algu. Meita varēja turpināt 

mācības, jo Valmieras pedagoģiskajā skolā atvēra mūzikas klasi, lai sagatavotu 

dziedāšanas skolotājus. Spēlēja klavieres, vijoli, kokli. Pēc pedagoģiskās skolas beigšanas 

S.Vaivare divus gadus strādāja Kauguru  pamatskolā par dziedāšanas skolotāju. Pabeidza 

J.Mediņa mūzikas vidusskolas diriģēšanas nodaļu. Darbā nozīmēja uz Bausku, jo vīrs bija 

baušķenieks. S.Vaivare trīs gadus nostrādāja Pilsrundālē. Uzklausot direktora A.Žuravļova 

lūgumu, aprunājoties ar K.Hammeru, skolotāja 1964.gadā pārnāca strādāt uz Bauskas 

2.vidusskolu. Tā līdz aiziešanai pensijā. Pasniedza dziedāšanu pamatskolā un vadīja 1.-4., 

5.-7. klašu un vidusskolas kori. Kori bija lieli, ap 100 dziedātāju. Skolotāja nolēma, ka 

nedrīkst bērnus atlasīt, lai dzied un trenē balsi visi. 1.klasē stundās piegājusi pie 

katra bērna un individuāli mācījusi dziedāt. Un dziedāja visi zēni un meitenes. 

Grūtības bijušas ar balsu noturēšanu, lai gan krievu tautības bērniem balsis ir 

spēcīgas.  

    Dziedātājs Niks Matvejevs, mācoties pie S.Vaivares, bijis zelta puisēns, sākot 

no 1.klases labi noturējis otro balsi. Līderis gan zēnu korī, gan ansamblī. Bija 

labsirdīgs, paklausīgs, dziedāja ļoti labi, varējis redzēt, ka mūzika viņam 

sirdslieta. 

    Gandrīz katrā klasē bija ansamblis, un tie dziesmu dienās sacentās savā starpā. 

Skolas kori arvien guva labus rezultātus rajona skatēs, piedalījās skolēnu Dziesmu 

svētkos. 

     Skolotāja S.Vaivare saka paldies klašu audzinātājiem, tolaik mācību pārzinei I.Panovskai, visiem direktoriem, kuri atbalstīja 

skolas korus. Dziedājuši visur-vecāku sapulcēs, tankkuģa ,,Bauska” apkalpei, kolhozu svētkos. Visvairāk atmiņā palikuši skolēnu 

Dziesmu svētki. Bērni gribēja dziedāt arī garajos starpbrīžos. Spēlējusi arī pavadījumu deju kolektīvam, ko vadīja A.Sormule. 

    Skolotāja domā, ka savā laikā bijusi par daudz mātišķa un labsirdīga pret skolēniem, bet šodien viņas skolēni ir vecāki un 

vecvecāki un saka paldies, ka esot viņai pieķērušies, jo skolotāja neesot viņus pazemojusi un visus sapratusi. Šodien ir gandarījums, 

ka strādāts no sirds, godīgi, nesavtīgi. 

    Koru repertuārā pārsvarā bija krievu dziesmas, bet, kad bērni 90.gados iemācījās dziedāt Latvijas brīvvalsts himnu, viņi 

paslavēja, ka tas bijis tik gludi. 

    Strādājot Bauskas 2.vidusskolā, 1972.gadā Sarmīte Vaivare pabeidza Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas 

diriģēšanas specialitāti kopā ar komponistu Uldi Stabulnieku. 

     Skolas direktors A.Žeronkins un citi direktori uzticējās savai 

dziedāšanas skolotājai un palīdzēja ar transportu, kad vien bija 

nepieciešams. Zīmīgi, ka draudzīgu roku grūtos dzīves brīžos sniegušas 

tieši krievu tautības skolotājas. 

    Sarmītes Vaivares dēls arī beidzis Bauskas Mūzikas skolas trompetes 

klasi, četri mazbērni gan lielākie, gan mazākie ir dziedoši, ar labām balsīm. 

    Uz jautājumu, kādi apbalvojumi darba gados saņemti, S.Vaivare atbild, 

tik daudz, ka nestāv galvā, skolas muzejā varot atrast koru godalgas, bet 

vislielākais - 1978. gadā pasniegts ordenis ,,Goda zīme”.  

*Fotogrāfijas no skolas muzeja 
     
 

 

Ruta Dābola
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999...aaa   kkklllaaassseee   
Draudzīgi, izpalīdzīgi, inteliģenti un sportiski – tā sevi raksturo 9.a klase 25 jaunieši. „Klase demonstrējusi labas spējas 

sacensībās un olimpiādēs. Esam sevi pierādījuši sporta cīņās un izglītojošos konkursos,” stāsta topošais absolvents Mārtiņš Marks 

Pauls. 

Jauniešiem ļoti patīk ceļot. Būts vairākos dabas parkos, apmeklēti Latvijas un Igaunijas muzeji. Viens no tālākajiem bijis 

brauciens uz Stokholmu Zviedrijā. Dažas ekskursijas iemūžinātas videofilmās. 

Vairākiem 9.a klases skolēniem – U. Gāberam, K. Freibergam, M.M. Paulam, R. Štrovaldam, S.L. Berlinskim – ļoti patīk veidot 

videofilmas. Dažas var atrast internetā. 

Audzēkņi pateicas savai audzinātājai Larisai Sidorčikai, kura devusi daudz padomu un zināšanu. Jaunieši neslēpj, ka uz 

atbalstu cer arī pēc skolas beigšanas. 

222000111222...///222000111333...   mmmāāācccīīībbbuuu   gggaaadddaaa   aaabbbsssooolllvvveeennntttiii   

999...bbb   kkklllaaassseee   
„Mēs lepojamies ar mūsu klases 

panākumiem. Katra mūsu aktivitāte 

ietekmē arī skolas dzīvi,” tā par sevi 

saka 9. b klases 19 audzēkņi. „Esam 

draudzīga klase. Cits citam palīdzam 

gan mācībās, gan sportā. Atbalstām 

tos, kam klājas grūtāk,” stāsta 

skolēni.  

Četrus gadus audzinātāja ir 

bijusi Irīna Kirkila, bet šogad par 

klases audzinātāju kļuvusi Svetlana 

Jurčenoka. 

Pēc pamatskolas beigšanas puiši 

vēlas kļūt par pavāriem, viesmīļiem, 

automehāniķiem un apsargiem, bet 

lielākā daļa meiteņu nolēmušas 

mācības turpināt vidusskolā. 

 

111222   ddd   kkklllaaassseee   
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: Maira Liepiņa 

Fotogrāfijas: Jadviga Šlosberga 

Dizains: Lāsma Mertena 

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

111222...bbb   kkklllaaassseee   
12.b klases audzinātāja Iveta Leitlante savus audzēkņus uzskata par lieliem individuālistiem. Varbūt tāpēc kolektīvs izveidojies tik draudzīgs. 

Skolotāja novērojusi, ka jaunieši tagad sevi maksimāli velta mācību gada noslēgumam un gaidāmajai eksāmenu sesijai. 

„Trīs vidusskolas gadi pagāja ātri. Esam strīdējušies, kopā atpūtušies, piedalījušies skolas pasākumos. Vienmēr esmu centusies skolēnos ieaudzināt 

cilvēcību. Skatoties uz topošajiem absolventiem, ar gandarījumu gribu atzīt – tas laikam ir izdevies,” tā klases audzinātāja Iveta Leitlante.  

Jaunieši audzinātājā uzteic prasmi ļaut būt patstāvīgiem, pieaugušiem, uzņemties atbildību pašiem par sevi. 

 

 

111222...aaa   kkklllaaassseee   
12.a klasi var raksturot kā draudzīgu, izpalīdzīgu, atklātu, 

intelektuālu un jautru, ar labu humora izjūtu. Lai gan klasē mācās tikai 

5 meitenes un 11 puiši, kolektīvs ir draudzīgs, saticīgs un piedalās visās 

skolas aktivitātēs, labdarības akcijās, koncertos un ekskursijās.  

 „Skolotāja Rita Skorodihina ir zinoša, gudra, lieliska sava 

priekšmeta pasniedzēja un laba klases audzinātāja. Viņa 

ir mums kā otrā mamma, kuru mīlam,” uzsver 12.a klases 

skolēni, „viņa mūs atbalsta, nāk talkā ar savām idejām un 

pieredzi, no kuras mēs varam mācīties. Viņa mums 

audzina mīlestību pret to, ko darām, īpaši pret 

matemātiku. Skolotājas aforisms „ labāk par matemātiku 

var būt tikai divas matemātikas” mūs ir pavadījis visus 

trīs gadus. (Skolēni smaida) ,,Kopā ir piedzīvoti daudzi 

dažādi notikumi, kuri paliks mums atmiņās vienmēr. Viņas 

dzīvesprieks un entuziasms mūs uzmundrina paguruma 

brīžos, dod spēku turpināt iesākto. Viņa ir vislabākā un 

foršākā audzinātāja, katra stunda pie viņas ir 

interesanta, un viņas mīļumu mēs jūtam ik brīdi.” 

,,Domāju, ka skolēni šajā skolā ieguva labu un 

kvalitatīvu izglītību, kura dos iespēju būt konkurētspējīgiem darba tirgū, jo mums ir lielisks skolotāju kolektīvs,” saka audzinātāja Rita 

Skorodihina, „ Mēs cenšamies iemācīt skolēnus domāt, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, būt saticīgiem un tolerantiem. Gribu pateikt lielu paldies 

gan vecākiem, gan skolēniem, kuri nolēma mācīties mūsu skolā. Es novēlu saviem mīļajiem audzēkņiem 3 lietas: pirmkārt, iegūt izglītību un strādāt 

jomā, kura katram ir sirdslieta, tad panākumi un gandarījuma sajūta par padarīto būs garantēta. Otrkārt, sastapt katram savu lielo mīlestību un 

nodibināt mīlošu un brīnišķīgu ģimeni, jo tā ir katra miera osta. Treškārt, sasniedzot visaugstākās virsotnes, neaizmirst par cilvēciskajām vērtībām, 

kuru pamatā visur ir mīlestība. Tagad priekšā jums ir valsts pārbaudes darbi. Esmu pārliecināta, ka jūs kā vienmēr mobilizēsieties un paradīsiet 

vislabākos rezultātus. Lai visi sapņi Jums piepildās!” 

12. a klases atmiņas: 
Skola-tā ir mūsu dzīves būvētāja, un šaubos, vai kāds to gribēs apstrīdēt. Skolā vienmēr kaut kas notiek, un pēdējais no zīmīgākajiem pasākumiem 

bija salidojums, kur visiem bija iespēja sanākt, sadarboties, sadraudzēties. Šajā skolā paspēju izbaudīt lielu uzmanību no pretējā dzimuma 

pārstāvjiem, kas manu ikdienu vērta interesantāku. Kaut šī nav mana pirmā skola, tomēr kļuva tuva un mīļa. 

Skola ir tā vieta, kas cilvēkam paliek atmiņā uz mūžu ar labiem un sliktiem notikumiem. Man šeit ir bijis tik daudz piedzīvojumu-gan labu, gan sliktu. 

Vislabākās atmiņas man bija par žetonu vakaru, brīdi, kad saņēmu gredzenu, kas liecina, ka vienmēr būsi gaidīts viesis šajā skolā. Šo gredzenu es 

nēsāšu mūžam. 

 

 

 

12. b klases atmiņas: 

Paldies visiem, kas mani kritizēja, es klupu, bet cēlos augšā par spīti visam. Un varbūt tas mani sagatavoja dzīvei.  

No skolas gadiem man visspilgtāk atmiņā palicis tas, cik bijām nopietna klase, kā centāmies, bet ne vienmēr tas izdevās.  

Mācos Bauskas 2.vidusskolā no 1.klases. Kad es pabeigšu skolu, man visvairāk atmiņā paliks pirmā klases audzinātāja Inga Golovčanska, jo tieši šī 

skolotāja mums iemācīja pašus pamatus dzīvei. Es skolotāju ļoti iemīļoju, jo viņa vienmēr pret mums izturējās mīļi. Pamatskolas skolotāja Rita 

Skorodihina ir jauka skolotāja. Vairāk atmiņā palicis skolotājas sacītais: ,,Par matemātiku labākas ir tikai divas matemātikas.” Viņa mūs vienmēr centās 

iemācīt labi saprast matemātiku. Iveta Leitlante, mūsu vidusskolas skolotāja, vienmēr ļāva būt pieaugušiem, atgādinādama, ka skolotāji ir jāciena.  

 


