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

    IENĀC SKOLĀ 
                                Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.11) 

                                    2013. gada 29. novembris 

 

JAZINA. Visi skolā sastaptie jaunieši un pasniedzēji runā tīrā un 

literāri pareizā latviešu valodā. Tas liecina, ka ar labu gribu, 

uzņēmību un radošu pieeju iespējams izcils rezultāts arī tik jutīgā 

tēmā kā cittautiešu integrācija latviskajā sabiedrībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsaku pateicību vidusskolēniem un skolotājiem, kuri sniedza tik aizraujošu informāciju 
Neatkarīgai Rīta Avīzei, par skolas tradīcijām patriotiskajā audzināšanā. Ar rakstu 

variet iepazīties šajā numurā.  

Bauskas 2. vidusskola – izcils integrācijas piemērs 

Kamēr politiķi spriež, kā veicināt  cittautiešu integrāciju latviskajā 

sabiedrībā, Bauskas 2. vidusskolas direktore un skolotāji to jau 

sekmīgi īsteno dzīvē. Bijušās krievvalodīgi plūsmas skolas audzēkņi ne 

tikai ikdienā tiek mudināti runāt latviski, bet arī 

valsts svētkus iezīmē ar netradicionāliem patriotismu audzinošiem 

projektiem, kuros aktīvi līdzdarbojas arī skolas audzēkņi. 

      Jau pirms diviem gadiem vēstures un sociālo zinību skolotāja Iveta Jabločkina 

piedalījās Izglītības satura un eksaminācijas centra izsludinātajā konkursā par 

metodisko materiālu izstrādi integrācijas veicināšanā. Iesākto darbu viņa turpināja, 

pērn kopā ar kolēģēm tika uzaicināta uz skolu integrācijas konferenci. Šogad savu 

jaunāko metodisko materiālu, ko veiksmīgi realizēja savā skolā, ar direktores Veras 

Grigorjevas atbalstu viņa iesniedza izvērtēšanai novada mērogā, bet vēlāk tas 

nosūtīts arī valsts komisijai. Par šo darbu skolotāja saņēmusi atzinības rakstu. Iveta Jabločkina stāsta: «Metodiskais materiāls aptver gan teorē-

tisko daļu, gan praktisko nodarbību scenārijus, kas audzēkņiem rada pilnvērtīgu izpratni par Latvijas vēsturi, simboliku un politiskajiem procesiem, 

attīstot tajā patriotismu un piederību savai valstij. Sagatavoto materiālu var izmantot arī citu skolu kolēģi.» 

No 11. līdz 18. novembrim skolā norisinājās patriotisma nedēļa - tika veidots tematiskais radioraidījumu cikls, audzēkņi un skolotāji sagatavoja 

vēlējumus Latvijai, audzināšanas stundas noritēja īpašā gaisotnē ar īpašu saturu, bet noslēdza nedēļu svētku koncerts, kurā viena no sadaļām bija 

pēc Aleksandra Grīna darba motīviem par latviešu strēlniekiem veidots uzvedums. 

      12. klases audzēkne Lana stāsta: «Patriotisma nedēļas ietvaros veidotais radioraidījumu cikls, kaut arī ēterā bija agri no rīta, saistīja visu 

uzmanību. Mūsu skolotāji, katrs savā dzimtajā valodā, ne tikai latviešu un krievu, bet arī ukraiņu un lietuviešu, vēstīja savu novēlējumu valstij. 

Aizkustinošas bija ari tautas dziesmas, ko drosmīgi radio dziedāja mūsu skolotājas.» Vecāko klašu skolēni iesaistījās ari audzināšanas stundu 

vadīšanā - pēc izstrādātā scenārija, kurā paredzētas ari lomu spēles, kas ataino Latvijas valsts dibināšanas nozīmīgākos brīžus, viņi novadīja stun-

das mazāko klašu bērniem. 12. klašu jaunieši politikas stundās dibināja savas partijas, izstrādāja programmas un tās prezentēja. Lana saka: «Mums 

bija gan sociāldemokrāti, gan liberāļi, gan nacionālisti. Tika izdiskutēts gan mācību laikā dibināto partiju programmu saturs, gan nedaudz apskatīta 

ari esošā politiskā situācija valstī.» 

      Savukārt kulturoloģijas tin mūzikas pasniedzēja Diāna Siliņa norāda: «Šie radioraidījumi bija tik emocionāli bagāti - tie deva spēku visai 

dienai. Valsts svētku noskaņu pastiprināja ari lentīšu piespraudes, kas rotājās pie praktiski visu audzēkņu un skolotāju apģērba. Vislielākais paldies 

mūsu direktores iniciatīvām, kurai Latvijas vēsture ir gan profesija, gan sirds lieta. Viņa ir patriotisma nedēļas scenārija autore, un viņai piemīt 

vēlme veidot tiešām multikulturālu vidi un visu tautību pārstāvjus iesaistīt Latvijas sabiedrībā. Tāpēc mūsu skola ir kļuvusi par izcilu integrācijas 

piemēru.» Tie nav rikai valsts svētki, kad tiek rīkoti īpaši pasākumi, bet gan ikdienas darbs, kurā bez īpašiem norādījumiem iesaistās viss skolas 

kolektīvs. Diāna Šiliņa ar lepnumu un patiesu morālo gandarījumu atceras ari Jauniešu dziesmu svētkus, kuros viņas vadītie kori, kuru sastāvā ir 

dažādu nacionalitāšu bērni, kopā ar desmitiem tūkstošiem citu dzied latviešu tautas dziesmas. 

      «Mūsu jauniešiem pēc skolas beigšanas, būs ko teikt pat Saeimā, jo viņi ir ļoti labi sagatavoti dzīvei. Esmu pārliecināta, ka kāds no viņiem, tur 

agrāk vai vēlāk tiks ievēlēts. Noteikti būs ari spējīgi uzņēmēji. Jau tagad daudzi no mūsējiem izdara loģiskus secinājumus, ko daļa esošo 

parlamentāriešu nespēj. No vienas puses, liela nozīme ir patriotiskajai audzināšanai, kas liek viņiem justies piederīgiem šai valstij, bet, no otras 

puses, svarīga ir izpratnes veidošana gan par valsts budžeta sastādīšanas principiem, gan ekonomiskajām likumsakarībām makro un mikro 

ekonomikā. Ik ritu mums ir pārrunājamas pasaules un vietējās ekonomikas ziņas,» pārliecināta ir biznesa un ekonomikas pamatu pasniedzēja Iveta 

Leitlante. 

Raksts no „Neatkarīgā Rīta Avīze” (Daiga Stokenberga) 2013.27.11  

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

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

oktobrī”, avīzes 2. lappusē ir lasāma intervija ar bijušo bioloģijas skolotāju Genrijetu Cvetkovu! 

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva

DIREKTORES VĀRDS 
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   SSSkkkooollloootttāāājjjaaa   aaarrr   dddvvvēēēssseeellleeesss   ppplllaaašššuuummmuuu   

Satiekoties ar skolotāju  Genrietu Cvetkovu, domāju, kas tas ir par spēku, ar kuru 

skolotāja spēj iegūt tik daudzu cilvēku sirdis. Tā ir attieksme – pret dzīvi, pret cilvēkiem, 

pret darbu. Spēja nepaiet garām ne labam, ne sliktam. Un pats galvenais spēja mīlēt. Viņa 

mīl visu – dabu, cilvēkus, bērnus, dziesmu, skaistumu. Viņai grūti ir kādu nosodīt. Pati 

skolotāja uzskata, ka visu panākusi ar neatlaidīgu darbu. 

Skolotāja Genrieta Cvetkova darbam ir atdevusi savu sirdi. Katru gadu satiekas 

ar saviem skolēniem salidojumos un atceras kopīgās ekskursijas, teātra izrāžu 

apmeklējumus, gatavošanos olimpiādēm. Cik daudz reižu skolēni ir palikuši pa nakti mājīgajā 

skolotājas dzīvoklī, un no rīta visi mielojušies ar gardām pankūkām. 

 Genrieta Cvetkova neapnikusi sēj labo, viņa spēj tikt pāri arī personīgā 

sarūgtinājuma un aizvainojuma slieksnim. Viņa vienmēr ir gājusi tur, kur jūt sirdi pretī 

sitam. Te viņa ir skolēnu vidū, te Dziesmu un deju svētkos, te Putnu dienu konkursā, te 

darbā kolhozā Lotoss vienībā, te zīmē diplomus un plakātus, te draudzības pasākumā ar Bauskas 1.vidusskolu. 

Iet, darīt, būt noderīgai – tikai tā skolotāja var dzīvot, tikai tā viņa saprot laimi. Viņas dziļākā pārliecība ir 

tā, ka laime – tā ir cilvēku savstarpēja cieņa un uzticība. Tu vari būt bagāts, bet, ja cilvēki necienīs tavu darbu, tavu 

veikumu, kāda tad jēga visai dzīvei. 

Genrieta Cvetkova ir runātāja un ierunājušos viņu grūti apturēt.Taču gluži visu, kas nedod mieru, izteikt 

saviem vārdiem nespēj. Klusās vakara stundās skolotāja ir atklājusi jaunu pasauli interneta vidē. Tur var izlasīt ziņas 

un sazināties ar daudziem sen neredzētiem cilvēkiem. Genrieta Cvetkova smejas: „Logs uz pasauli.” Skolotāja saņem 

vēstules no skolēniem Latvijā, Krievijā un citās valstīs; ir interesanti uzzināt par skolēnu dzīves ceļiem un likteņiem. 

Un šeit noder tas, ka skolotāja prot latviešu, krievu, baltkrievu, ukraiņu un vācu valodu. 

Genrieta Cvetkova runā par to, kā viņa saprot un izjūt pasauli. Skolotāja prot katrā saskatīt kaut ko 

neatkārtojamu; prot nešķirot cilvēkus ne pēc viņu stāvokļa, ne pēc slavas, ne pēc nopelniem, ne pēc nacionalitātes. 

Skolotāja Genrieta Cvetkova nevar būt viena, viņai vienmēr vajag ar kādu dalīties, kādam  ko dot no savas 

pieredzes un pāri plūstošās enerģijas. Tā rodas krāšņās puķu dobes pie skolas, izmēģinājumu lauciņš, kurā noder 

bioloģijas skolotājas zināšanas. Tiek stādītas ābeles, kas augļus nes vēl daudzus gadus. 

Skolotājs ir tā dzīvā saite starp paaudzēm, kas 

nodrošina bērniem un jauniešiem uz nākotni vērstu apguvi. 

Skolotāju kopīgā darbā ik dienas vēro vismaz simt acu pāru. 

Skolotāja visos skolēnos ieraudzīja gudrību, eleganci, 

skaistumu, taisnīgumu gan ārējās izpausmēs, gan iekšējās, it 

īpaši jau psiholoģiskos pārdzīvojumos. Tagad arī ir liels 

lepnums par saviem bērniem un mazbērniem. 

Skolotājas Genrietas Cvetkovas autoritāti nosaka 

viņas personības īpašības. Viņa visu laiku ir centusies gādāt 

par skolotāja profesijas prestižu. Skolotāja Genrieta 

Cvetkova uzskata, ka skolotājs nav profesijas nosaukums, 

bet gan cilvēka aicinājuma apzīmējums. 

Skolotāja Genrieta Cvetkova saka: „Skolotāja un skolēnu attiecības var veidoties tikai uz savstarpējās 

saprašanās un cieņas pamata”.  Skolotājas dzīves kredo labi pateicis Sent-Ekziperī  „Pasaulē ir tikai viena īsta 

greznība – cilvēku savstarpējo attiecību krāšņums”. 

Skolotāja Genrieta Cvetkova novēl: „Skolai novēlu izaugsmi, labklājību, finansiālu palīdzību no valsts. 

Skolotājiem draudzīgas attiecības ar skolēniem. Tas labais, ko cilvēks ir devis, nekur nepazūd. Cilvēka labestība ir 

lielākā vērtība, ko mēs varam atstāt aiz sevis”. 

Skolotājas Genrietas Cvetkovas pārdomas uzklausīja Daila Simsone 

 

 
*fotogrāfijas no skolas muzeja
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LLaattvviijjaa  iirr......  *** 
    Daudzi Latviju mūsdienās novērtē par zemu. 
Tautas pašapziņa krītas, bet ne man. Es zinu, uz 
ko esam spējīgi kā tauta. Pat pirms valsts izveides 
latvieši sevi pierādīja kā spējīgu tautu. 
Attīstītākais kultūras un rūpniecības centrs 
Krievijas impērijā ražoja visu to labāko. Tad 
pienāca karš. Arī tajā latvieši sevi parādīja. 
Latviešu strēlnieki cīnījās kā lauvas. Mūsu puiši 
apsargāja Ļeņinu un cīnījās abās revolūcijas pusēs. 
    Brīvvalsts laikā mums ir pat vairāk, ar ko 
lepoties. Mūsu zinātnieki un inženieri radīja 
brīnumus, kas pa spēkam lielvalstīm: fotoaparāti 
Minox un pat lidmašīnas. Jau 1940.gadā sāka 
projektēt pirmo reaktīvo iznīcinātāju. Arī tagad 
visu lidmašīnu šasijas ir latvieša Kārļa Irbīša 
izgudrojums. 

Mārtiņš Pauls 

 

*** 
    Latvijai ir spēcīgas dvēseles un gars, kas 
patriotiski nostājas priekšgalā Latvijas putnu 
kāsī. Šīs dvēseles ir vienkārši cilvēki, viņi 
pārstāv Latviju, viņi pasaulē nes Latvijas 
vārdu. Slavenais riteņbraucējs Māris 
Štrombergs. Kurš gan būtu domājis, ka tāds 
puisis var pieveikt milžus un bruņiniekus no 
lielajām zemēm! Viņš palaida jūrā Latvijas 
kuģi, kas dreifēs pa okeānu simtiem gadu.  
    Latvijai ir pilsētas, kas ar savu detalizēto 
pieskārienu var būt skaistākas par citzemju 
Zeva torņiem.Ventspils, Rīga,Jelgava... 
    Latvijai ir kultūra, tā vārsmas ir izrādījusi 
mūsu pilsētās, kas savus krāsainos papīrus ir 
aiznesusi uz krāšņo papīru zemēm un 
izklaidējošām koncertprogrammām. 

Uldis Gābers 

 

*** 
    Latvija ir vienreizēja gan ar saviem dabas 
skatiem, mežiem, laukiem, pauguriem, gan ar 
valodu, tautu, simboliku, cilvēkiem. Mūsu 
kultūra, gadu simtos veidota, ir jāsaglabā. 
Bez kultūras šī valsts būtu tukša. 
    Mūsu zeme, ko veidojam saviem 
pēcnācējiem, ir jāsargā līdz pat pēdējam elpas 
vilcienam. Es sargāšu savu zemi. Valsts un 
zeme, mūsu tēvzeme, tā ir mūsu vienīgā vieta, 
kur vienmēr esam gaidīti. Mēs neesam latvieši 
bez Latvijas. Mūsu zelts ir mūsu valsts, 
mūsu dvēsele ir mūsu tēvzeme un mūsu sirds 
esam mēs paši, tautieši. 

Māris Puķāns 

 

 

 Līdzi jušana par Latvijas sportistiem, 

mūziķiem. 

 Latvijas vēstures un kultūras pārzināšana. 

 Tautasdziesmu zināšana. 

 Savas dzimtas vēstures pētīšana. 

 Latvijā ražotu preču izvēle veikalos. 

 

Es zinu, ka tevi vedīšu 

 līdz pasaules malai,  

 uz uzvaru, 

 panākumiem, 

 pasaulē,  

 nākotnē,  

 turp, kur došos es. 

 

 

Es zinu, ka Latvijai dziedāšu  

 valsts himnu,  

 patriotiskas dziesmas, 

 tautasdziesmas,  

 skaistas un skanīgas dziesmas. 

 

Es zinu, ka Latvijai sacīšu, 

 cik skaista tā ir,  

 cik liela tā ir,  

 ka mīlu to, 

 labus, skaistus, patriotiskus vārdus, 

 paldies par visu, ko tā devusi, 

 ka tā ir mana dzimtene. 

Es zinu, ka rītdien būs  

 daudz labāk,  

 jauna saule un cerību pilna diena, 

 gaišas un patriotiskas izjūtas,  

 priecīga diena. 

LLLaaatttvvviiijjjaaasss   kkkaaallleeennndddāāārrrsss   222000111333...   gggaaadddāāā   
 5.b un 12.bklašu skolēnu domas 

 
LLaattvviijjaass  ddiimmaannttii::  

 Kārlis Baumanis,  

 Raimonds Pauls,  

 Vilis Plūdonis,  

 Rīgas ,,Dinamo”  hokejisti,  

 Jūrmala un Baltijas jūra,  

 Renārs Kaupers, , 

 ,Laimas” šokolāde,  

 Brīvības piemineklis,  

 Dziesmu un deju svētki,  

 eposs ,,Lāčplēsis”,  

 latviešu tautas dejas un dziesmas,  

 tautas tērpi,  

 tautas tradīcijas,  

 ,,Latvijas Balzams”. 

 

 

VVēēllēējjuummii  LLaattvviijjaaii::  
 

KKaass  iirr  ppaattrriioottiissmmss??  1100  vvēērrttīībbaass::  
 Piedalīšanās 18.novembra un citos valsts svētku pasākumos. 

 Latvisku tradīciju kopšana, svētku svinēšana. 

 Dienests bruņotajos spēkos. 

 Latvijas karoga izkāršana pie savas mājas un arī ārpus valsts noteiktajiem 

datumiem. 

 Stāstīšana par Latviju citu valstu pārstāvjiem.  

 

No 6. Līdz 10.novembrim skolotājas Anita Avotiņa 

un Juta Gaiķe piedalījās GRUNDTVIG projekta „Learning 

Positive Discipline” pirmajā darba sesijā Rumānijā Vaslui 

pilsētā. Darba sesiju organizēja projekta koordinators 

Vaslui Stefana Prokopiu vidusskola. Projektā piedalās 10 

valstis un projekts turpināsies līdz 2015. gadam. Katrs 

projekta dalībnieks saņēma uzdevumus ar noteiktiem 

izpildes termiņiem. Mūsu pirmais uzdevums kopā ar 

Spānijas partneriem ir izveidot projekta plakātu.  

Lai mums visiem veicas! 

 

PPPiiieeerrreeedddzzzeeesss   uuuzzzkkkrrrāāāšššaaannnaaa   

ppprrrooojjjeeekkktttaaa   iiieeetttvvvaaarrrooosss   
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni:5.b, 12.b un 10.a klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

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

 

                           TTTeeehhhnnniiissskkkāāāsss   jjjaaauuunnnrrraaadddeeesss   dddiiieeennnaaasss   RRRīīīgggāāā   
Jau otro gadu pēc kārtas skolēnu rudens brīvdienās Bauskas 2. vidusskolas 8. un 9. klašu skolēni, 

kuri uzrādījuši labus mācību sasniegumus ķīmijā, piedalās Tehniskās jaunrades dienās Rīgā ,kuras 

organizē Tehniskās Universitātes studenti, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. 

    Startējām disciplīnā” Alķīmiķu baterija” .Galvenais uzdevums bija pēc iespējas 

jaudīgākas četru elementu baterijas konstruēšana. Uzvarētāji tika noteikti pēc 

baterijas sprieguma un strāvas stipruma. Otro labāko bateriju izveidoja Bauskas 2. 

Vidusskolas 8.b klases skolēns Artūrs Stīpnieks, bet trešajā vietā klases biedrs 

Kristians  Kuzmins.  Bija jāveic arī papildus uzdevums –izmantojot elektrolītus un 

metālus  pēc savas izvēles , jānosaka elementu spriegums .Izmantojot metālu 

standartpotenciālu tabulu, vajadzēja noteikt, kādus divus metāla elektrodus varētu 

izmantot, lai konstruētu bateriju ar iespējamo lielāko spriegumu, 

    Arī šajā zināšanu pārbaudē minētie skolēni savas iegūtās 2. un 3. vietas pozīcijas 

pārliecinoši saglabāja. Jāatzīmē arī viņu klase biedri Beķis Artūrs un Artjoms 

Djadura, kuri palika 4. vietā. Kopā minētajā sarežģītajā darbnīcā zināšanas un 

praktiskās iemaņas pārbaudīja 36 interesenti no dažādām Latvijas skolām. Otra 

disciplīna, kurā startējām bija „Maģiskie audumi” .Tajā 2. Vietu ieguva 8.b klases 

skolniece Inga Jajus. Labus rezultātus sasniedza arī māsa Ina Jajus. 

Anita Zibola 

IIInnnttteeerrreeesssaaannntttāāākkkāāā   eeekkkssskkkuuurrrsssiiijjjaaa   
    

 Nesen es ar klasi biju ekskursijā. Mums visiem ļoti patika. Vispirms apmeklējām Ugunsdzēsības muzeju, pēc tam Zinātkāres 

centru ,,Zili brīnumi”. Turpceļā visi smējās un gaidīja, kad būsim klāt. 

    Kad mēs piestājām muzejā, darbinieki lika mums uzvilkt auduma sandales. Visi tajās izskatījās mazliet dīvaini, jo tās bija par 

lielu. Mūs aizveda noskatīties filmu, kurā vienas sveces dēļ aizdegās viss dzīvoklis. Pēc tam mēs apskatījāmies seno ugunsdzēsēju 

tehniku. Tur bija arī tāda jautra spēle. Katram vajadzēja 

paņemt šļūteni un ar ūdens palīdzību iedabūt bumbiņu bedrītē.  

    Tad mēs braucām uz Zinātkāres centru. Tur bija tik 

interesanti! Bija ģitāra, kuru varēja spēlēt. Pēc manas 

ģitārspēles visi prasīja, vai es esmu jau apguvusi šo spēli 

iepriekš? Bija arī florbola laukums, spoguļu labirints. Tur bija 

tik daudz spoguļu! Taustījāmies, lai kaut kur neieskrietu. Ar 

mikroskopiem varēja pētīt visādus paraugus. Taisīt no māla 

visu, ko vēlies. Mācīties spēlēt ar mini bundziņām. Iet šķībajā 

mājā un spēlēt volejbolu uz ekrāna. 

    Bija tik jautri! Tā bija piedzīvojumiem un jaunumiem bagāta 

diena.   

 Amanta Arbidāne 5.b klasē 

 

 

Meiteņu komandā: 

Amanda Bernharde 8.b, 

Ineta Drobiļenko 8.b, 

Kristīne Grinberga 8.b, 

Zane Sergejenkova 8.b 

,Melīna Dolgunova 9.a, 

Mairita Neimane 8.a 

SSSpppooorrrtttaaa   jjjaaauuunnnuuummmiii   ssskkkooolllāāā   
Bauskas novada sacensībās basketbolā 

 "Oranžā bumba" 1998./1999.g.dz.audzēkņiem 

meiteņu komanda izcīnīja 1.vietu,  

bet zēnu komanda ieguva 2.vietu. 

 


