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   Vēlos teikt, ka 2014. gads 

mūsu skolā sācies ar vērienīgo 
projekta nedēļu, kas veltīta 
Bauskas 2. vidusskolas 70. 
gadadienu sagaidot. Klašu 
kolektīvi kopā ar audzinātājām 
pētīja skolas vēsturi, rakstīja 
jaunrades darbus. Pirmajā dienā 
skolēni sacerēja esejas par skolu 
,,Es gribētu skolai teikt...”, ,,Mans 
novēlējums skolai”. Otrajā dienā, 
kas izvērtās vēl radošāka, varēja 
dzejot un sacerēt dziesmas savai 
skolai, pilsētai, dzimtenei. Trešajā 
dienā skolēni vērtēja dzīvi skolā 
un sacerēja aprakstus ,,Mans 
mīļākais skolotājs”. Ceturtajā 
dienā veidoja kolāžas, zīmējumus, 
plakātus par savu skolu. Piekto 
klašu skolēni izpētīja skolas 
vēstures lapaspuses, veidoja foto 
albumu ,,Mūsu klase” un azartiski 
zīmēja skolotāju portretus. Sestās 

klases iesniedza pētījumu 
parsākumskolas skolotājām P. 
Akmeņlauku un J. Mozgovaju. 
Septītās klases strādāja pie tēmas 
,,Mūsu pirmā klases audzinātāja” 
un skolas deju kolektīva 
veidošanās vēstures. Devītās klases 
pētīja LOTOS vienības darbu skolā 
un folkloras kopas ,,Urdziņa” 
attīstības vēsturi. 

5.-7.klašu grupā vislabākie 
rezultāti bija 7.a klasei, kuri 
pētīja skolas LOTOS vienību 
darbu, šo projektu papildināja ar 
skolotāju un bērnu jaunu dienu 
fotogrāfijām. 8.-9. klašu grupā 
labākais projekts bija 8.b klasei -
,,Mūsu pirmā klases audzinātāja 
J.Vederņikova” un 9.a klasei.  

Vidusskolēnu projektu tēmas 
bija: 10.a klase – „Mana skola, 
Bauskas 2. vidusskola”; 10.b klase 
– „Dabaszinību kabinetu 
attīstība”; 11.a klase – „Sporta 

attīstība 1962.-2014.g.”; 11.b klase 
– „Mūsu skolai 70” 

Visi projekta darbi tika 
augsti novērtēti, un komisija 
pieņēma lēmumu līdz 31.03.2014 
visām klasēm iesniegt 
informāciju, ko varēšu likt 
skolas grāmatā, kas veltīta 
skolas 70. gada dienai.  

 

 

No 1953./1954. mācību gada līdz 2013./2014. mācību gadam Bauskas 2. vidusskolas absolventu 

skaits kopā ir 2660. 

Šogad, 01. februārī, absolventu tikšanās vakarā sumināsim 12.a, 12.b, 12.d klašu skolēnus, kuri 

saņems žetonus un palielinās mūsu skolas absolventu skaitu. 

Sirsnīgi sveicu absolventus un viņu klases audzinātājus, kuri svinēs savu skolas izlaiduma jubileju! 

10. gadi - (2003./2004.m.g.) Klašu audzinātājas Melānija Antonoviča un Inese Korčevaja. 

20. gadi – (1993./1994.m.g.) Klases audzinātāja Valentīna Ļeontjeva. 

30. gadi – (1983./1984.m.g.) 

40. gadi - (1973./1974.m.g.)  

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva

DIREKTORES VĀRDS 

„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 skolotāju Valentīnu Klabi! 
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Ja kāds zinātu ceļus, kas dzīvē vedīs, pagrieztu tos sev vēlamā virzienā. Arī skolotājas Valentīnas Klabes ģimene- mamma ar 

bērniem- no Iecavas puses devās uz Altaju labākas dzīves, zemes meklējumos. Valentīna tad mācījusies mazajās klasēs. Tas 

1954.gads viņai palicis prātā. Altajā viņai nepatika. Putekļi, dubļi, aukstums. Kad Valentīna mācījusies 7.klasē, strādājusi, 

nopelnījusi naudu un atbraukusi uz Rīgu ciemos pie krustmātes uz savu dzimto Latviju. Jāapbrīno drosme tik mazai meitenei ceļot! 

Nelielai augumā un gados, bet dzirkstīgai, ašai, darbīgai. Pēc brauciena pierunāja mammu atgriezties Latvijā. Ja esi redzējis jūru, 

dzintara smiltis, Rīgu, tad doties atpakaļ bijis īsti laikā. Mamma likvidēja saimniecību un atbrauca uz Bausku. 

Lai nebūtu jāmēro tālāks ceļš uz skolu, dzīvojusi internātā. No 8.līdz 10.klasei mācījusies Bauskas 2.vidusskolā. Mamma 

strādāja veikalā un satika skolas mācību pārzini skolotāju J.Smetaņinu. Sarunājušās, un skolotāja informējusi, ka Rēzeknē atvērta 

pedagoģiskā klase, kur varētu iegūt izglītību. Valentīna izmantoja šo iespēju un vienu gadu mācījās, ieguva vajadzīgo izglītību. 

Iepazinās ar skolotājām V.Beķi un J.Ofmani, kuras tur jau mācījās un pēc tam ilgus gadus strādāja Bauskas 2.vidusskolā. 

Pēc mācībām pirmā darba vieta 1963.gadā 

Valentībai Klabei (tolaik vēl Babanovai) bija Iecavas 

internātskola, kur bija audzinātāja. Tad Pāces 8.gadīgā 

skola, Pilsrundāles 8.gadīgā skola. Divdesmit pieci rubļi 

avansā, tikpat algā- tāda bija skolotājas darba samaksa. 

Kā smejies- ar entuziasmu vien pietika. Pāces 8.gadīgajā 

skolā atmiņā palikusi ļoti draudzīgā un izpalīdzīgā 

vēstures skolotāja Velta Teseļska (vēlāk skolotāja 

Skaistkalnes un Vecumnieku vidusskolās). Velta 

Teseļska virzīja Valentīnu studēt tālāk Liepājas 

Pedagoģiskajā institūtā neklātienes nodaļā. Par šo 

palīdzību paldies vārdi vēl šodien. Pāces skolā krievu 

bērnu bija maz, vairāk to bija Pilsrundālē. Tur arī 

romantisms guva augstāko pakāpi, un Valentīna kļuva par 

Klabja kundzi. Piedzima pirmais dēls. Bauskas 

2.vidusskolas direktors J.Vasiļjevs pieņēma darbā 

Valentīnu Klabi no sākuma par internāta audzinātāju, pēc tam par skolotāju sākumskolā. Strādāja no 1975. līdz 2004.gadam. 

Tolaik pret skolotājiem bija labvēlīgāka attieksme. Valsts piešķīra 

dzīvokli, sagādāja malku, sedza komunālos maksājumus. Ienākot mācību iestādē 

kā pedagoģei, V.Klabei priekšā bija viņas skolotāji A.Biks, A.Žuravļovs, T.Lībiete, 

G.Cvetkova. Nu viņa bija kolēģe. Jāattaisno saņemtā uzticība. Valentīna Klabe 

sākumskolā mācīja visus priekšmetus, izņemot mūziku. Tie bija S.Vaivares 

pienākumi. Klases bija lielas, apmēram 30 skolēnu katrā. Visi mācīties griboši, 

paklausīgi. Nebija grūti viņiem iemācīt, programmas prasības izpildītas. Tolaik 

bērnus nebija vilinājuši modernās tehnikas brīnumi. Viņi ļoti cītīgi mācījās. 

Uzticības telefoni vēl nesagrozīja bērnu galviņas, viņi uzticējās skolotājam un 

viņas padomam. Skolotāja vārds bija likums, pedagogs bija draugs. 

Sagaidot skolas 70 gadu jubileju, pedagoģe V.Klabe novēl ikvienam 

skolotājam strādāt ar labiem, gudriem skolēniem. Tik labiem, kādi bija viņai. 

Skolotājiem būt pacietīgiem un izturīgiem. Lai skolai veicas, lai novada vadība 

palīdz remontēt vecā korpusa telpas! 

Iztaujājot skolotājas Valentīnas Klabes laikabiedrus, bijušos un esošos 

skolotājus, skolēnus, par viņu teica šādus vārdus. Skolotāja ir inteliģenta, 

mūsdienīga, vienmēr moderni apģērbusies, glītu matu sakārtojumu, rotām. Izaudzinājusi trīs labus bērnus. Radusi labu kontaktu ar 

vecākiem un bērniem. Labākās rakstura iezīmes- vienkāršība, pret ikvienu draudzīga, izpalīdzīga, izprotoša. Cik spējusi un varējusi, 

bijusi kopā ar kolēģiem darbā un atpūtā. 

Pašlaik V.Klabe dzīvo radinieku mājā Saulkrastos, bērnībā ilgotās zelta jūras ciešā tuvumā. Ik dienas stundām pavada pie 

jūras, pastaigājas pa mežu kilometriem tālu, audzē puķes, aizbrauc ciemos pie meitas uz Lielbritāniju, priecājas, kā aug divi 

mazdēliņi. Svaigs gaiss un sportiska diena- tas ir Valentīnas Klabes dzīve vadmotīvs. 

 

Ruta Dābola 

LLLaaabbbeeessstttīīībbbaaa---ssskkkooollloootttāāājjjaaasss   vvvēēērrrtttīīībbbaaa   
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 EEEsss   gggrrriiibbbuuu   ssskkkooolllaaaiii   ttteeeiiikkkttt   .........   

Es skolai gribu teikt, ka man ir kā otrās mājas. Es ceru, ka visi mācīsies labāk! Novēlu skolai, lai uzvar visās sacensībās! Es novēlu 

visiem skolotājiem, lai visi bērni viņus klausa! Es novēlu direktorei, veicas vadīt stundas lielajiem skolēniem! 

 Mūsu direktore ir vislabākā! 
Baiba Līna Kirilko 5.b 

 

Skola var lepoties ar līdzjūtīgiem skolotājiem un arī jaunu bibliotēku! Es ļoti lepojos ar savu skolu un skolotājiem! 
Ketlīna Kisele 6.b  

 

Es gribu skolai teikt, cik labi, ka tu esi. Es esmu lepns par to, ka varu mācīties tieši šajā skolā. Man skolā patīk košās telpas, kurās 

ir veikti dažādi kosmētiskie remonti. Šīs telpas ir ļoti omulīgas. Es esmu ļoti pateicīgs skolai par visu labo, kas ir bijis. Es domāju, 

ka skolā būs vēl daudzi labi notikumi. Man patīk mācīties Bauskas 2.vidusskolā. 
Sandis Sviklis 7.b 

 Es savai skolai vēlos pateikties par visu to labāko, ko tā man devusi. Katru dienu skolā mēs uzzinām kaut ko jaunu, kas noderēs 

dzīvē. Mēs brīžiem varam kaut ko nesaprast, bet tas ir iemesls, lai censtos un sasniegtu savu mērķi. 
Anna Dirvele 8.a 

 

Pateicoties ikviena skolotāja sniegtajam laikam un pacietībai, mums ir iespēja nākotnē kāpt augstu kalnā, un sasniegt ko dižu. Šie 

gadi man vienmēr paliks atmiņā. Ar lepnumu varu teikt, ka mācos tieši Bauskas 2. vidusskolā. 
Kintija Dūriņa 9.a 

 Es varu vienīgi pateikties par izglītību, nodarbībām un jaunajiem draugiem, kurus ieguvu. Un es vēlu vēl ilgu mūžu tev un taviem 

skolēniem. 
Ervīns Mališevs 9.a 

 Es Bauskas 2.vidusskolā jūtos kā mājās. Es nevarētu iedomāties citu skolu, kurā mācīties. Mūsu skola ir pati labākā, kurai ir tik 

fantastisks zvans. Novēlu skolai nezaudēt savu mājas siltumu un labestības smaržu. Lai izdodas pastāvēt! 
Jolanta Irmane 9.b 

 Sveika, skola! Tu man ļoti patīc un es nevēlos mainīt Tevi. Es visiem ieteiktu nākt pie Tevis mācīties. Man ļoti patīk skolēnu 

draudzība un aktivitāte. Esmu priecīgs par to, ka skolēni saņem godalgotas vietas gan sportā, gan mācību olimpiādēs.         
 Matīss Gaiķis 11.a 

 

Mēs gribam skolai teikt lielu PALDIES.. 

..jo skola ir vieta, kurā katrs no mums pavada lielāko savas dzīves daļu, ar mērķi tikt sagatavotiem plašajai pasaulei, pilnveidot savu 

personību, atklāt un attīstīt savus talantus. Skola mums ir iemācījusi, ka par visu dzīvē ir jācīnās pašiem, ir jābūt izpalīdzīgiem un tajā 

pašā laikā ir jāprot aizstāvēt savs viedoklis. Mēs esam saņēmuši motivāciju, uzslavas, kad nepieciešams – nosodījumu, bet tas viss ir 

izveidojis mūs tādus, kādi pašlaik esam. Mēs nepārtraukti mācāmies. 

Skolas gadi ir skaistākais un izglītojošākais dzīves posms, kuru neviens no mums neaizmirsīs nekad. 
Laura Šiškina 12.b 

Es skolai gribu teikt paldies! Paldies par to, ka mani izskoloja, paldies par to, ka audzināja, paldies par to, ka mācīja lielajai dzīvei 

un veidoja pamatu tālākajām studijām! Paldies gribu teikt par atbalstu gan skolotājiem, kas nekad neatteica palīdzēt grūtos 

brīžos, gan direktorei, kura vienmēr cenšas meklēt risinājumus, gan klasesbiedriem, kuri allaž bijuši draudzīgi un izpalīdzīgi! 
Laura Leja 12.a 

 

Es vēlos pateikties skolai par visu labo, ko ir devusi tā man. Pateicoties skolai es varu ikdienu pilnveidoties, gūt zināšanas un 

pieredzi. Skola - tā  ir mācību un audzināšanas iestāde, kurā skolotāji apmāca skolēnus, kur katrs cilvēks var iegūt izglītību, tomēr 

nevisās skolās cilvēks var justies droši, brīvi un atbrīvoti. Man Bauskas 2. vidusskola ļauj justies brīvi, es varu iepazīt jaunus 

cilvēkus, labāk iepazīt sevi, apgūt mācību vielu, radoši izpausties un sagatavot sevi dzīvei pēc skolas beigšanas. Es domāju, ka manai 

skolai vislabāk izdevās skolas vidi padarīt par vispiemērotāko mācībām un skolas dzīvei, jo mūsu skolā mācās daudz radošu talantīgu 

un aktīvu skolēnu un skolotāju. 
Inga Jajus 8.b 

 

Paldies skolai par to, ka bērni ir laimīgi un priecīgi! Paldies skolas direktorei, ka viņa ir tik apzinīga un uzņemas atbildību par mums. 

Ja nebūtu mūsu skolas, nebūtu arī skolotāju un bērnu, un direktores. Par visu vēlos teikt paldies! 
Samanta Bosakova 7.a 

 

Skolas dvēsele, manuprāt, ir direktors To lomu uzņemas cilvēks, kurš ir gatavs ziedot šim darbam daļu no sevis, lai padarītu skolu 

par īpašu vietu sirdī. Paldies visiem par skolai veltītajiem labajiem vārdiem. 
Diāna Joroško 6.a 

 

Es tev novēlu daudz panākumu! 
Emīls Upenieks 4.a 

 

Skola, es tev novēlu ilgu mūžu! 
Laura Kirkila 4.a 

 

Novēlu tev izturību un lai tu vēl 70 

gadus stāvi un kalpo mūsu bērniem! 
Jānis Maļina 4.a 

 Sveika, mana mīļā skola! Tu esi vienīgā skola, kurā es vēlētos mācīties. Es esmu ļoti priecīga, ka skolā ir brokastis un launags. Man 

patīk svētki skolā. Es ienāku skolā un priecājos, cik skola ir skaista. Es vēlos skolai pateikt paldies par bezmaksas ekskursijām! Man 

patīk šajā skolā ir tik mīļas un jaukas skolotājas un tik ideju pilna direktore. 
Nelda Strautzele 3.b 

 

Es gribu savai skolai teikt paldies, jo mana 

skola ir vislabākā. Man patīk visi skolotāji un 

direktore Vera Grigorjeva. Es mīlu savu skolu! 
Sabīne Ļizaņeca 2.c 

 

Es gribu apsveikt skolu jubilejā! Gribu 

novēlēt labus un paklausīgus skolēnus, 

gudrus skolotājus! 
Diāna Grinčuka 2.a 

 

Es vēlos, lai būtu skaistas skolotājas. 
Rihards Maikūns 1.c 

 

Es vēlos, lai skola būtu krāšņa! 
Dāvids Dravnieks 1.c 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 1.-12. klases skolnieki 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

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

 

SSSvvveeeiiicccaaammm   mmmūūūsssuuu   ssskkkooolllaaasss   tttaaalllaaannntttīīīgggooosss   mmmāāākkksssllliiinnniiieeekkkuuusss!!!   
 

Bauskas 2. vidusskolas skolēni vizuālās mākslas 

konkursos kalendāra veidošanā  piedalās jau ceturto gadu. 

Katru gadu mūsu skolas skolēni iekļūst uzvarētāju vidū. Šī 

gada kalendāra tēma bija „Rīga –Eiropas pilsētas 

galvaspilsēta” 

 Skolas Baltajā zālē 15. janvārī notika skolēnu veidotā 

2014. gada kalendāra prezentācija un veiksmīgāko ilustrāciju 

autoru apbalvošana. Bērni un jaunieši savos darbos ilustrē 

gada 12 mēnešus. Iesniegtos darbus vērtē mākslas 

speciālistu žūrija. Šī gada kalendāra temats ir pieskaņots 

Rīgas kultūras galvaspilsētas statusam. Rīgu dažādos 

gadalaikos attēloja mūsu talantīgie skolēni. Uzvarētāju vidū 

ir 6.a klases skolnieces Evelīna Jankūne un Alise Lapsa, kā arī 

8 .b klases skolniece Inga Jajus. Kalendāra aprīļa  mēnesī 

mājo Gaismas pils – darba autore ir Evelīna Jankūne, 

kalendāra decembra mēnesī mājo Melngalvju nams – darba 

autore Inga Jajus , bet vāka ilustrācijai žūrija izvēlējās 

Alises Lapsas darbu . Alise uzzīmēja Zviedru vārtus. 

 

AAAkkktttīīīvvviii   ssspppooorrrtttooojjjaaammm   aaarrrīīī   zzziiieeemmmaaasss   sssaaalllāāā

2014.gada 10.janvārī notika Bauskas novada spēles 

tautas bumbā. Mūsu meiteņu komanda ieguva 2.vietu. 

 Apsveicam:  

 Elāniju Berlinsku 5.b,  

Elizabeti Briedi 5.b,  

Donnu Bukovsku 5.b,  

Evelīnu Barkovsku 5.a, 

Sintiju Dūriņu 5.a,  

Katrīnu Ūdri 5.a,  

Samantu Oinasi 5.b,  

Kseniju Jovaišu 4.a. 

 

2014. gada 17. janvārī Bauskas novada skolēnu 

sporta spēlēs dambretē U 16 grupai 1998.gadā 

dzimušiem un jaunākiem audzēkņiem 3. vieta.  

Sveicam: 

Alenu Pašņikovu 8.a,  

Viktoriju švabi 8.a,  

Ervīnu Mališevu 9.a! 

 

 

 

 

Janvārī notika Bauskas 2.vidusskolas rīkotās 2014.gada spartakiādes sacensības dambretē. Katras klases 

komandas sastāvā tika vērtēti trīs labākie dalībnieki. Dalībnieku skaits no klases netika ierobežots. Sacensības 

notika  no 14.- 22. janvārim. Sveicam uzvarētājus! 
 

  

 

 


