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Skolas sirdspuksti ir skolēni 

Bet skolas stiprums – skolotāji. 

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 

Tad skolotāji ir luktura liesmiņa. 

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, 

Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeri. 

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, 

Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas. 

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola 

Un skolas dvēsele – skolotāja ! 

 

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

 

    IIIEEENNNĀĀĀCCC   SSSKKKOOOLLLĀĀĀ   
2013. gada 30.septembrī Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr. 9) 

 

DIREKTORES VĀRDS 

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

 Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai –  
2014. gada 1. oktobrī”, avīzes 2. lappusē ir lasāmi raksti par 

Zinaīdu Ivanovu un Tusneldu Lībieti 

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 10.-12.klasē, 
informācijas jomā 5.-12.klasē 

Iveta Jabločkina 

 

Priecājies katru dienu, priecājies 
par gluži ikdienišķām lietām – par 
saulainu dienu, ziediem, maizes 

smaržu-, un tava dzīve būs 
piepildīta. 

Ar labākiem rudens novēlējumiem 
 

Direktores vietnieks  
informācijas jomā 1.-12.klasē 

Valērijs Jurčenoks 

Skolotāju dienā un vēlu, degsmi, 
pacietību un prieku ik dienu, lai 
Jūsu prieks par paveikto vairo 

arvien lielākus sapņus, pēc kuriem 
tiekties ikdienā!  

Lai Jums šī diena ir īpaša!  
 

Direktores vietniece  
izglītības jomā 5.-12.klasē  

Natālija Matulēviča 

 

 

Ir divas laimes. 
Viena – būt pašam laimīgam. 

Otra – padarīt laimīgus citus. 
 

Direktores vietniece 
izglītības jomā 5.-12.klasē  

Juta Gaiķe 

 

Cienījamie skolotāji!  
Lai ik dienu jūs pildītu dzīvesprieks 

 un skolēnu atzinība, lai vienmēr būtu 
gandarījums par padarīto darbu! 

 Lai Jums šī diena ir īpaša!  
 

Direktores vietniece  
izglītības un informācijas jomā 1.-4.klasē  

Jeļena Mozgovaja 
 

 
Skolas jubilejas priekšvakarā aicinām Jūs visus iesniegt materiālus un darbus par 

savu ieguldījumu skolas dzīvē un attīstībā. 

 

Materiālus sūtīt uz e-pastu: laasma.krastina@gmail.com 

 

Bauskas novada dome piešķir Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus 

”Goda raksts” un „Atzinības raksts”  

pensionētajiem Bauskas 2.vidusskolas skolotājiem: 

 

Anatolijam Bikam ‘”Goda raksts” par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu un skolas dzīves 

fotoarhīva veidošanu; 

Marijai Baļčūnei ‘”Goda raksts” par ilggadēju, godprātīgu pedagoģisko darbu un latviešu un 

krievu kultūru mijiedarbības veicināšanu; 

Tusneldai Lībietei ”Goda raksts” par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Bauskas 2.vidusskolā; 

Zinaīdai Ivanovai  „Atzinības raksts” par godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītībā un 

sabiedriskajā darbā. 

Skolas direktore 

Vera Grigorjeva 
 

SSSiiirrrsssnnnīīīgggiii   sssvvveeeiiicccaaammm   vvviiisssuuusss   ssskkkooollloootttāāājjjuuusss   ssskkkooollloootttāāājjjuuu   dddiiieeennnāāā!!!   
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SSSkkkooollloootttāāājjjaaa   aaarrr   llliiieeelllooo   bbbuuurrrtttuuu   
Skolotājas Iraidas Panovskas pedagoģiskais darba stāžs ir 52 gadi. Bauskas 2.vidusskolā strādāja no 

1965.gada. Bija krievu valodas un literatūras skolotāja, kā arī mācību pārzine.  

     I.Panovska nākusi no skolotāju ģimenes, viņas vecmāmiņa un mamma bija pedagoģes. Mammas skolotājas 

darbs bija novērtēts, saņēmusi medaļu no Krievijas impērijas cara Nikolaja II par centību, cītību, strādājot 

Daugavpils (Dvinskas)  ģimnāzijā. Bez šaubām, tas ietekmēja 

skolotājas Iraidas attieksmi pret darba stilu.  

    Viņa dzimusi Daugavpilī, turpat mācījusies, pēc tam studējusi 

Daugavpils pedagoģiskajā skolā, ieguvusi skolotājas diplomu. Pēc 

augstskolas beigšanas strādājusi Vecpils un Paplakas skolā, 

bijusi direktore Daugavpils Skolotāju namā.  

    No 1965.gada Iraida Panovska strādāja Bauskas 2.vidusskolā, pasniedza krievu valodu un 

literatūru, nepārtraukti paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju. Beidzot Sankt-Pēterburgas 

kultūras augstskolu, ieguva otru augstāko izglītību. Tādējādi pasniedza skolēniem estētiku, arī 

kultūras vēsturi, ko turpināja mācīt RPIVA studentiem. 

    Ilgus gadus bija direktora vietniece mācību darbā. Kā atceras bijušie kolēģi, viņa veikli pratusi 

sastādīt stundu sarakstu, to darījusi ātri, virtuozi, bijusi pretimnākoša katram pedagogam. Skolotāja 

Zinaida Ivanova teic, ka šajā jomā I.Panovska bijusi kā burve. Vienreizēji talantīga. 

    Skolotāja vadīja Krievu valodas metodisko apvienību rajonā, vienmēr dalījās pieredzē, atbalstīja 

jaunos, talantīgos pedagogus, palīdzēja popularizēt viņu pieredzi, tāpēc skolas vārds skanēja gan 

rajona, gan valsts mērogā. 

    Sadzīvē skolotāja ir līdzjūtīga, atsaucīga, prot draudzēties un palīdzēt. 

Inese Korčevaja 

MMMūūūžžžaaa   dddeeevvvuuummmsss---vvviiieeennnaaaiii   ssskkkooolllaaaiii   
    Skolotāja, kurai ir gulbja lepnums, iznesība, daiļums, valodas tīrība, tautiskums. Grāmatu mīļotāja, kuru neapmierina, ja kāds nav izlasījis 

obligāto un ne tik obligāto literatūru. Visu literatūru. Viņas mājas bibliotēkā grāmatu ir daudz, un 

tās ir izlasītas.  

    T.Lībietes atmiņa daudzajos gados sakrājusi vispusīgumu, viņu raksturo visiem zināmais 

izteiciens- staigājoša enciklopēdija. Viņa sāpīgi izjūt to, ka daudzkārt dzīvē nav spējusi pacelties 

debesu plašumos, jo pietrūcis spārnu. 

    Gadi, kas pavadīti skolā, skaitāmi daudzos desmitos- no skolas dibināšanas līdz jaunajai 

tūkstošgadei un vēl. Skolas patriote. Vienmēr piedalījusies skolas un rajona pasākumos. Veidojusi 

neaizmirstamas montāžas valsts svētkos. Aizstāvējusi valsts valodu, rūpējusies par tās tīrību, cītīgi 

labojot kļūdas citu teiktajā. 

    Cik skaisti, ka skolotāja vēl joprojām ir izskatīga, apgarota, moderna savā dzīves stilā, gādīga par 

bērniem, mazbērniem un lielo runci Brisku. Kā vienmēr- fotogēniska, čakla saimniece, gudra sieviete, 

laba pret visiem.   

Latviešu valodas skolotāja Tusnelda Lībiete Bauskas 2.vidusskolā strādāja no 1959.gada 

līdz 2009.gadam. Viss mūžs skolā no dibināšanas līdz aiziešanai pelnītā atpūtā. Pāris gadu pirms 

ieiešanas skolā strādāja Bauskas bērnu namā, bija audzinātāja un mācību pārzine. 
*Fotogrāfijas no skolas muzeja 

Ruta Dābola

Bērns ir vislabākais 
atdarinātājs kāds vien 

iespējams un tāpēc 
papūlēsimies viņam dot labu 
priekšzīmi. Skolotāji! Esiet 

laimīgi, augt savās zināšanās un 
sirdsgudrībā griboši, tad jūsu 
bērniem, savukārt, būs visas 

iespējas tādiem kļūt! 
 

Projektu vadītāja  

Irēna Kalniņa 

Skolotājs strādā, atdodot 
sevi visu bez atlikuma!  

 Novēlu visiem skolotājiem 
veselību, izturību un 

zinātkārus, paklausīgus, 
saprotošus skolēnus. 

 

Skolas psiholoģe 

Valentīna Ļeontjeva 

 

Lai skolotājiem izturība, 
lai pietiek pacietības viņu 

atbildīgajā darbā, 
lai skolotājiem ir labi 
skolēni, kas ar prieku 
ikdienu nāk uz skolu! 

 
Sociālā pedagoģe 
Jadviga Anduža 

 

Lai jaunais mācību gads kļūtu 
neaizmirstams,  

lai tikšanos ar skolotājiem un 
skolēniem būtu prieks,  

lai veselība pieplūstu ar katru jaunu 
pateicīgu smaidu,  

lai satiktos tikai labi, pateicīgi 
cilvēki, kā arī īstie draugi. 

 
Bibliotēkas vadītāja, 

 e-klases galvenā administratore 
Natālija Pavlova 

 

Nevis šīsdienas 

piedzīvojumi cilvēku ieved 

izmisumā, bet sirdsapziņas 

pārmetumi un rūgtums par 

to, kas notika vakardien, un 

bažas par to, kas notiks rīt. 

Dzīvosim šodien! 

 

Logopēde 
Larisa Sidorčika 

 

2.lpp 



 

    3.lpp 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Itālija – zeme, kur vēsture, māksla 

un daba savienojas vienā veselā!  

Tatjana Kazačenoka 

    Ziemeļpolija, Austrumprūsijas 

apgabals. Malborkas – Teitaņu 

bruņinieku pils. Pils sākta būvēt 

1217 gadā, to no trijām pusēm 

ieskauj ūdens – Nogatas upe, 

strauts un purvs. Pils muzejā ir 

plaša dzintara un ordeņa laika 

ieroču kolekcija, lieliski velvju 

salaidumi un mozaīkveida grīdas. 

Pasaulē lielākais sarkano ķieģeļu 

cietoksnis gaida tūristus! 

Valentīna Rajevska 

 

Ceļojums ar olīvu garšu un cikāžu dziesmām- tā varētu nosaukt manu šīs 

vasaras saulaino braucienu pāri Eiropas zemēm dienvidu virzienā līdz 

Heraklijas lidostai Krētas salā. Viss lidojums turp bija tik saulains, ka pa 

lidmašīnas lodziņu varēja skatīt, kā zeme pamazām pārvēršas un kļūst dzelteni 

brūna. Tātad tuvojas Grieķija, sapņu zeme. Kā būs? Vai ieceres nevils? 

 Izjūtu bija daudz, brīnišķīgas, pietrūkst vārdu, lai izteiktu, kā man 

tur patika. Varu tikai sacīt-, ja neesiet tur bijuši, noteikti aizbrauciet. Krēta 

nepievils, tā gaidīs vēlreiz.    

    Ruta Dābola 

 

Maķedonija ir divarpus reižu mazāka par Latviju. 

Valsts ir kalnaina, lielu līdzenumu nemaz nav. Tas 

nozīmē, ka klinšu, karsta kriteņu, alu, upju ieleju 

un kanjonu šeit netrūkst. Tas, savukārt, nozīmē, 

ka gleznainie skati te ir visur. Maķedonijas pērle 

ir Ohrido ezers, tas ir augstu kalnu ieskauts un 

stiepjas 30 km garumā. 

Daila Simsone 

Ungārija ir termālo ūdeņu zeme. Jūs sagaidīs 

pelde unikālajos termālajos baseinos. Budapešta 

– tā ir pilsēta, kuras skati spēj aizraut katra 

tūrista elpu. „Centrāleiropas Parīze”, „Donavas 

pērle”, Ungārijas lepnums”, - šādi epiteti tiek 

veltīti Ungārijas galvaspilsētai. 

Rita Skorodihina 

SSSkkkooollloootttāāājjjuuu   rrraaaiiibbbāāā   vvvaaasssaaarrraaa   
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: Amanda, Ritvars, Inga, Juliāns, Katrīna, Līva, Dāvids, Kristiana, Ivis, Jānis, Marina, Renāts 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

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

 

 

    

Vasarā biju vairākās jāšanas sporta sacensībās. 

Kaut esmu iesācēja gāja ļoti labi, pat vienu 

maršutu veicu izcili. Tas bija ļoti interesants 

pasākums, tur varēja redzēt dažādus zirgus un 

ponijus. Piedalījās ļoti daudz jātnieku gan 

profesionāļi, gan amatieri. Jāšanas sportu ir ļoti 

patīkami skatīties, jo tur var redzēt grāciju, 

akurātību, kā arī mīlestību un harmoniju, kas 

valda starp zirgu un jātnieku. Iesaku visiem vienu 

reizi mūžā baudīt tādu pasākumu. 

Amanda (8.b) 

 Mēs spēlējām starptautiskā turnīrā 

Vācijā , pilsētā WURZEN . Un izcīnījām 2. 

vietu un pierādījām , ka Latvijā ir spēcīgas 

jauniešu komandas . Turnīrā piedalījās 

komandas no tādām valstīm , kā Vācijas , 

Francijas , Polijas . Es biju rezultatīvākais 

turnīra spēlētājs . Pēc turnīra mēs gājām uz 

pilsētas svētkiem . Vācu tauta ir mierīga, 

viņi visu dara mierīgi un lēni. 

Ritvars (7.b)  

Vasaras brīvlaikā es ar ģimeni aizlidoju uz Angliju 

ciemos pie māsas. Dzīvojām Bedfordā. Bieži lija 

lietus, bet tas netraucēja apskatīt skaisto pilsētu. 

Apskatījām seno Bedfordas pili, iepazināmies ar 

Anglijas skolu, apskatījām pieminekļus un dažādas 

interesantas celtnes. Man patika tas, ka parkos bija 

ļoti daudz vāveres. Brīvdienās braucām uz pļavu, kur 

bija liels un interesants tirgus, kurā cilvēki katru 

gadu pārdod dažādas neparastas lietas. Man ļoti 

patika mans vasaras brīvlaiks. 

Inga (8.b) 

 

     Spānija ir ļoti silta valsts, 

kuru lielā daudzumā apmeklē visu 

valstu tūristi. Pilsētas Spānijā ir 

ar savu kultūru. Jūrā ir ļoti 

dzidrs un sāļš ūdens, skaistas 

pludmales, kuras apmeklē liela 

daļa cilvēku. Staigājot pa pilsētu 

uz katras ielas, uz katra stūra 

aug palmas. Šī valsts var lepoties 

ar savu skaistumu, sirsnību un 

jaukiem cilvēkiem. 

Juliāns (10.b) 

Veselu nedēļu dzīvojām Jūrmalā. Tur sauļojāmies, 

peldējām, būvējām smilšu pilis, lēkājām pa batutu, 

ceļojām šurpu turpu, ēdām butes un līdakas. 

Redzējām tālumā kuģus jūrā. Mums patika. 

            Kristiana, Ivis, Jānis. (2.d) 
 

 

Biju Rojā. Tur apmetāmies viesnīcā. 

Iepirkāmies Maksimas veikalā un 

tirdziņos. Redzēju jūru. Pie jūras 

lasīju gliemežvākus. Patika. 

           Līva (2.d) 

Biju Anglijā. Tur apmeklējām 

muzeju, kurā varēja redzēt 

uztaisītus izmirušos dinozaurus. 

Bija iespaidīgi. 

  Marina (2.d) 

 

Biju Dānijā. Tur apmeklējām zoodārzu. Tajā 

bija daudz dzīvnieki. Patika, ka tur bērniem ir 

liels slidkalniņš, šūpoles. Vēl tur ir lieli, milzīgi 

veikali. Biju priecīgs.        

   Dāvids (2.d) 

 

Ar kuģi devos uz Stokholmu. Uz 

kuģa bija interesanti. Tur bērni 

var spēlēties. Ēdām ēdnīcā 

garšīgus ēdienus. Pa nakti tur 

dziedāja un dejoja. Stokholmā 

staigājām pa tirdziņiem. Visvairāk 

atceros kuģi. 

  Renāts (2.d) 

K etija (2.c) 

Ketrīna 2.c 

IIInnnttteeerrreeesssaaannntttiiieeemmm   nnnoootttiiikkkuuummmiiieeemmm   bbbaaagggāāātttaaaiiisss   lllaaaiiikkksss   


