
 

 

 

 
Lpp 1 

 
  

DIREKTORES VĀRDS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

    IENĀC SKOLĀ 
2013. gada 14. novemb Bauskas 2.vidusskolas avīzes speciālizlaidums (Nr. 6) 

 

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: 
„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!” 

 

Izsaku pateicību:  
Klašu kolektīviem par veiksmīgu piedalīšanos konkursā „Ziedi Latvijas dzimšanas dienā” 

ziedu kompozīciju veidošanā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai: 
5.-7. klašu grupā 

1.vieta  5.a klases kolektīvam klases audzinātājai Larisai Sidorčikai 

2.vieta  7.a klases kolektīvam 

7.b klases kolektīvam 

klases audzinātājai Indrai Vasiļkovai 

klases audzinātājai Allai Latūnei 

3.vieta  5.b klases kolektīvam klases audzinātājai Svetlanai Jurčenokai 

8.-9. klašu grupā 

1.vieta  8.a klases kolektīvam klases audzinātāja  Jadvigai Andužai 

2.vieta  8.b klases kolektīvam klases audzinātājai Jeļenai Vederņikovai 

3.vieta  9.a klases kolektīvam klases audzinātājai Ingai Grišulei 

10.-12. klašu grupā 

1.vieta  10.a klases kolektīvam klases audzinātājai Ritai Skorodihinai 

2.vieta  11.a klases kolektīvam klases audzinātājai Natālijai Matulēvičai 

3.vieta  11.b klases kolektīvam 

12.d klases kolektīvam 

klases audzinātājai Tatjanai Kazačenokai 

klases audzinātājai Dainai Burcevai  

Par piedalīšanos konkursā „Ziedi Latvijas dzimšanas dienā”: 
6.a klases kolektīvam   klases audzinātājai Irīnai Kirkilai 

6.b klases kolektīvam klases audzinātājai Marinai Beļinskai 

9.b klases kolektīvam  klases audzinātājai Dainai Simsonei  

10.b klases kolektīvam  klases audzinātājai Melānijai Antonovičai 

12.a klases kolektīvam klases audzinātājai Valentīnai Rajevskai  

Par skolas raidījuma ciklu „Patriotu nedēļa” sagatavošanu: 
12. a klases skolēniem  

1. Alīnai Kazačenokai 

2. Elizabetei Jaunzemei 

3. Lanai Dinu 

4. Liānai Agejenkovai 

5. Kristapam Kārlim Karļukam  

6. Evelīnai Gatežai  2.a klases skolniecei 

7. Alenam Sasonkinam 4.b klases skolēnam 

8. Magdai Ivzānei 4.b klases skolniecei 

9. Evelīnai Barkovskai 5.a klases skolniecei  

10. Katrīnai Ūdrei  5.a klases skolniecei  

Skolotājiem: 

1. Diānai Siliņai  

2. Rutai Dābolai 

3. Larisai Sidorčikai 

4. Jeļenai Mozgovajai 

5. Anitai Avotiņai  

6. Jeļenai Vederņikovai 

7. Allai Latūnei 

 

Ar cieņu Vera Grigorjeva 
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                    Lieliskā dāvana sportistiem 
                      Valsts svētkus sagaidot.  

 

Lai nodrošinātu optimālu priekšmeta Sports standarta prasību apguvi, Bauskas 2.vidusskolā, ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” atbalstu, šogad tika īstenots 

projekts „Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzes modernizācija”. Projekta vispārīgais mērķis bija atbalstīt mācību priekšmeta 

„Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības stiprināšanu un uzlabošanu, 

fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, 

veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē. 

 Lai nodrošinātu efektīvu un mūsdienīgu mācību procesu un drošu vidi sporta stundu laikā, projekta tiešais mērķis bija 

uzlabot Bauskas 2.vidusskolas sporta bāzi, iegādājoties nepieciešamo inventāru.  

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta inventārs: 10 vingrošanas soļi, līdztekas, 2 komplekti basketbola grozi, kā arī mīksto 

moduļu komplekts sākumskolai (moduļus vēl gaidām). 

Projekta kopējās izmaksas ir 3864.48 Ls (tai skaitā PVN), kur 49% jeb 1893.60 Ls veido IZM valsts budžeta 

apakšprogramma 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, un 51% jeb 1970.88 Ls veido Bauskas novada domes 

finansējums. 

Vai jūs pamanījāt pārmaiņas mūsu sporta zālē? Viennozīmīga atbilde – Jā! Gan skolotāji, gan skolēni ar prieku secina, ka 

ilgus gadus gaidītas jaunās sporta ierīces ir piegādātas un uzstādītas. Tas tika izdarīts pateicoties „Bauskas 2.vidusskolas sporta 

bāzes modernizācija” projekta veiksmīgai realizēšanai. Varu ieteikt visiem priekšmeta skolotājiem aktīvāk iesaistīties projektu 

rakstīšanā, lai piesaistītu Eiropas finansējumu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai. Es uzdrīkstējos, un man tas izdevies. 

Pateicības vārdus gribu veltīt kolēģei Irēnai Kalniņai, kurai projektu rakstīšanas jomā ir vislielāka pieredze skolā, kura gatava 

konsultēt un sniegt palīdzību katram.  

 

 

 

 

 

 

 

Tika veikts vēl viens solis Bauskas 2. vidusskolas sporta zāles modernizēšanai.  
Sporta skolotājs A. Grigorjevs 

 

  

Paralēlās līdztekas  

Basketbola grozi ar regulējamu 
augstumu 

 Vingrošanas soli 

BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Aleksejs Grigorjevs, Irēna Kalniņa 

Fotogrāfijas: Aleksejs Grigorjevs 

Dizains: Natālija Pavlova 

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


