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Izsaku pateicību skolēniem un skolotājiem, kuri sevi pierādījuši novada olimpiādēs! 

2013./2014.mācību gadā 

Bauskas un Rundāles novada 

mācību priekšmetu 

olimpiādēs arī februāra 

mēnesī piedalījās mūsu skolas 

erudītākie skolēni. Šoreiz tie 

bija dabaszinātnes un angļu 

valodas mācību priekšmetu 

izcilnieki, kuriem bija iespēja 

salīdzināt savu zināšanu 

kvalitāti ar citu skolu 

skolēniem.  

 
 

Īpašu paldies saku 3.klašu skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem par nopietno 
sagatavošanos valsts pārbaudes darbiem, kuri notika matemātikā – 12.februārī un latviešu 

valodā – 28.janvārī un 5.februārī! 
Diagnosticējošā darba valodas prasmju daļā, mācību sasniegumi ir optimālā līmenī-apguves koeficients 0,81. Tika 

pārbaudītas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Matemātikas diagnosticējošajā ieskaites darbā 

mācību sasniegumi 3.klasēs optimālā līmenī-apguves koeficients 0,64. 
 

Es izsaku pateicību 4.a, 4.b klases skolēniem un 
bibliotēkas vadītājai Natālijai Pavlovai par 

piedalīšanos Bauskas un Rundāles novada skolu 
lasīšanas veicināšanas pasākumā! 

2014.gadā 19.februārī 4.a un 4.b klases skolēni Daniela 

Bite, Emīls Upenieks, Rainers Maskalāns un Lizete Zaļkalne 

aktīvi piedalījās ikgadējā skolu lasīšanas veicināšanas pasākumā 

„Niķi un stiķi skolas bibliotēkā”. Pasākums norisinājās Bauskas 

pilsētas pamatskolā, kur skolēni saņēma „Uzslavas rakstu par 

veiklāko informācijas meklēšanu enciklopēdijās” un „Uzslavas 

rakstu par veiksmīgu piedalīšanos pasākumā.” 
 

 

Informēju par izlaidumiem 2014.gadā 
12.klašu izlaidums norisināsies 7.jūnijā 16.00  

9.klašu izlaidums -13.jūnijā 18.00 
 

Ar cieņu, Jūsu direktore Vera Grigorjeva 

„Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai 2014. gada oktobrī” 

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

avīzes 2. lappusē lasiet interviju ar bijušo skolotāju Lidiju Pelegrimu. 

DIREKTORES VĀRDS 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets 

9.a Viviāna Soņi 1. Anita Zibola ķīmija 

10.a Mārtiņš Marks Pauls 3. Rita Skorodihina matemātika 

12.a Alīna Kazačenoka 3. Tatjana Kazačenoka matemātika 

9.a Valērija Gaļicka A Lāsma Krastiņa bioloģija 

9.a Ervīns Mališevs A Inga Grišule angļu valoda 
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 Dzirdot stāstu, ka skolotāja Lidija Pelegrima kāpusi 

stabos un labojusi elektrību, diez vai būtu daudz tādu, kas 

šim apgalvojumam noticētu. Tomēr tā ir visīstākā patiesība, 

un par to vēsta sena fotogrāfija viņas albumā. Kā nekā pēc 

skolas beigšanas divus gadus bija elektromontiere.  
    Paralēli tam Lidija Žukova (tolaik) darīja, liekas, 

nesavienojamas lietas. Darināja visdažādākos rokdarbus 

smalkās tehnikās. No 13 gadu vecuma Lidija ,,apšuvusi” savu 

māsu. To redzot, mamma mudinājusi turpināt iesākto, viņa 

priecājās par meitas izdomu un aicinājusi šo jauko nodarbi 

nepamest, bet gan pilnveidot savas prasmes, vērot norises 

dabā, redzēto ievīt rokdarbos. Dabas krāsas, skaistums 

iegūla ziedos spodršuvumā, ieadīts dzīparainos materiālos, 

uzzīmēts, izkrāsots uz audekla, stendos. Tas Lidijas 

jaunkundzei nesagādāja grūtības. Tas bija un ir viņas 

sirdsdarbs, kas pārmantots meitā, mazbērnos. 

    Ja atceras par pirmajiem darba gadiem, tad vēl 

pieminama kāda interesanta, bet grūta nodarbe. Viņa 

strādāja pilsētā Meždurečevskā vakarskolā par 

skolotāju...ieslodzītajiem. Tēvs Kuibiševā bija skolas 

direktors, varēja dzīvot tur. Meita, kad brālim nomira sieva, 

devās palīgā audzināt bāreni un sāka strādāt jau pieminētajā 

vakarskolā. Kā visām meitenēm, arī Lidijai dienas ieguva 

romantisku nokrāsu, jo Gunārs Āķis, Sibīrijā dienējošs 

latviešu puisis, skrēja 

cauri taigai izteikt 

savas jūtas un tad 

atpakaļ uz kazarmām. 

Tā, varētu teikt, Lidija 

nokļuva Latvijā, 

dienesta romāns 

turpinājās. Piedzima 

meita Inga, taču 

Gunārs agros gados 

nomira. 

    1966.gadā Lidija 

Āķe strādāja Īslīcē 

Planetskas mazajā 

skoliņā, kuru drīz 

likvidēja, un jauno 

skolotāju noformēja 

darbā uz Bauskas 

2.vidusskolu. Te viņa 

strādājusi no 1969. 

līdz 1998.gadam, līdz 

aiziešanai pensijā. 

Iesākumā bijusi 

bibliotekāre, tad 

zīmēšanas skolotāja, 

internāta 

audzinātāja, vēlāk 

darbmācības 

skolotāja. Strādājusi 

dažādu direktoru 

vadībā. 

    Bauskā Lidijas 

kundzē ieskatījās 

Alberts un, redzot 

viņas saimniekošanas 

prasmi, uzaicināja 

savās mājās par mīļu  

 

saimnieci. Nu izveidojās 

jauna ģimene, un Lidija 

kļuva par Pelegrimu. 

L.Žukova-Āķe-

Pelegrima-tā skolotāja 

humoristiski 

iepazīstināja ar sevi 

jaunā statusā. No tā 

laika vīrs Alberts bija 

biežs viesis skolā un 

ārpusstundu pasākumos. 

    Bija jāstudē. 

Skolotāja Lidija kopā ar 

draudzeni Kleopatru jau 

nopietnos gados 

iestājās Liepājas 

Pedagoģiskajā institūtā. 

Bija 40, kad studijas 

beidza. 

    Visu mūžu, kas 

pavadīts skolā, Lidija 

Pelegrima darinājusi 

darbus-dekorus, 

stendus, ko atstāt 

skolai. Nesa no mājām 

materiālus, veidoja 

kopā ar bērniem, 

izdekorēja skolas 

sienas. Kā darba 

teicamniecei portrets 

ilgi stāvēja rajona 

Goda plāksnē. 

L.Pelegrima dalījās 

pieredzē ar rajona 

skolotājiem, viņas 

vadītās stundas vēroja kolēģi no citām Latvijas pilsētām.  
    Kur L.Pelegrima radusi iedvesmu savam mūža darbam? 

Ja ir talants, tad tas ir jāizkopj. Mājās savāktas žurnālu 

kaudzes latviešu, lietuviešu, baltkrievu valodā. Viņa priecājas 

par citu izdomu, iedvesmojas, ieliek savā darbā. 

    Skolotājai bija liels talants skolēnu organizēšanā un 

iesaistīšanā mācībās. Stingra, prasīga, klasi prata savaldīt 

pat ar skatienu. Bijusī audzēkne Natālija Matulēviča 

atceras, kā daudzi bērni no klases darbojās rokdarbu 

pulciņā. Makramē (mezglošanas) tehnikā pinuši pūces un citus 

dekorus. Tas neesot bijis vienkārši. Līdz vakaram bērni kā 

piesieti sēdējuši klasē un aizrautīgi veidojuši dekorus. Nav 

gribējies iet mājās. Zēni arī pina. Trīs Lidijas Pelegrimas 

audzēknes kļuvušas par skolotājām un prot veidot ļoti 

skaistus rokdarbus – Natālija Matulēviča, Jeļena Šmite, 

Larisa Čehoviča. Katras intereses ir līdzīgas – adīšana, 

zīmēšana, locīšana, veidošana, un tas ir pirmās skolotājas 

nopelns. Visa klase gājusi pat uz skolotājas māju vērot viņas 

dzīvesvietas interjeru, kur visas sienas bija izdaiļotas. 

    L.Pelegrima lepojas ar savu kuplo ģimeni – meitu, 

mazbērniem, mazmazbērniem, viņu talantiem. Viņa ir laimīga 

vecmāmiņa. 

    Savai skolai pensionētā skolotāja novēl augt, ziedēt kā 

puķei, būt krāšņai. Laimīgu nākotni visiem bērniem! Skolas 

direktorei labu veselību, un lai iecerētais piepildās! 

Ruta Dābola  

DDDaaaiiiļļļuuummmaaa   mmmāāākkkssslllaaaiii   ssseeekkkooojjjooottt   
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Pēlēks februāra rīts.  Līst lietus. Rīdzinieki steidzas uz darbu, studenti jau kavē lekcijas, mazie 

dodas uz bērnudārzu,  visapkārt notiek rosība. Un tikai vidusskolēni nesteidzīgi, bet nedaudz 

saviļņoti dodas nevis savās ierastās gaitās – uz skolu, bet gan satikt savu ēnojamo un iejusties viņa 

lomā. Arī es biju viena no tiem, kas nesteidzīgi devās  meklēt savu ēnošanas vietu – ASV vēstniecību 

Rīgā.  

Ēnošanai ASV vēstniecībā pieteicos pēdējā brīdī, nedomājot par to, ka tikšu tālāk, tā arī nebija 

mana prioritāte. Pēc kāda laika man piezvanīja un pateica, ka esmu izturējusi  visus pārbaudījumus 

un ASV diplomāti izvēlējās mani kā vienu no tiem, kuriem būs iespēja pavadīt dienu ar ASV vēstnieku  Marku Pekalu un viņa 

palīgiem – ASV diplomātiem. Beigu beigās izvēlējos izmantot šo iespēju un Ēnu dienā devos uz ASV vēstniecību. 

Mana Ēnu diena sākās pulksten 10 no rīta. Ierados savlaicīgi, lai izietu visas drošības pārbaudes, kas patiešām ir stingras – 

nekādu telefonu,  austiņu, fotoaparātu, atslēgu un metālpriekšmetu. Pārbaudē satiku dažas ēnas, mēs visi bijām nedaudz 

nobijušies, bet drīz vien visi atslābām, smaidījām un jokojām – par to dienas laikā rūpējās mūsu koordinators Andris Arhomkins un 

viņa palīgs-praktikants Rihards Šteins – abi ļoti atvērti un pozitīvi cilvēki. Andris uzreiz piekodināja: „ Esiet aktīvi! Amerikāņiem ir 

nepieciešama atsaucība jeb kā to sauc amerikāņi – feedback.” Vēlāk es sapratu, kāpēc tieši šāds bija viņa padoms. 

Dienas pirmo daļu mēs pavadījām vēstniecības iekštelpās. Man likās,ka nonācu ASV. Visapkārt skan angļu valoda, ir nepiespiesta 

atmosfēra, valda neliela rosība, ikviens garāmgājēs pasmaida un laipni pasaka „hello!”, no gleznām un bildēm vērīgi raugās Obama, 

Kerrijs, Klintone, Bušs un citi ASV un pasaulē pazīstami valsts ierēdņi. Izgājām cauri visiem vēstniecības departamentiem, 

iepazināmies ar Džonu, kas nodemonstrēja mums, pēc kāda principa notiek vīzu izsniegšana, drošības departamentā sapratām, ka 

maz kādā veidā kaitēt ASV vēstniecības ēkai vienkārši nav iespējams, drošība tur ir augstākajā līmenī. Politikas un ekonomikas 

departaments bija tas, ko gaidīju visvairāk. Man bija iespēja uzdot visdažādākos jautājumus, ko arī darīju, un saņēmu arī 

visdažādākās atbildes. Gandarīta devos ar pārējiem uz pusdienām ar pašu vēstnieku Marku Pekalu, kas iepriekš bija ASV vēstnieks 

tepat, Igaunijā. Pusdienas notika amerikāņu stilā – daudz un dažādu sendviču, svaigi augļu salāti, kola, tēja, kafija. Noskatījos no 

vēstnieka, kādi sendviči būtu jāņem, un devos pie galda. Katrs no klātesošiem pastāstīja vēstniekam, no kurienes atbraucis, kāpēc 

un kādi ir viņa plāni. Vēstnieks ikvienu uzklausīja, uzdeva jautājumus, teica, ka Latvijā viņam patīkot, tā atšķiras no citām Baltijas 

valstīm. Kopā pasmējāmies un izbaudījām maltīti amerikāņu stilā. M.Pekala devās uz darījuma tikšanos, bet mēs devāmies iepazīt 

diplomātu darbu.  

Turpmāko dienas daļu pavadīju kopā ar Džeinu Pozneri, kas ir atbildīga par izglītības jautājumiem un Džonatanu Pozneri, kas ir 

atbildīgs par ekonomikas jautājumiem. Biju sajūsmā! Mēs ar Džeinu devāmies uz International School of Latvia, kurā mācās 

diplomātu bērni un citi ārzemnieki. „Skola gan ir ļoti dārga, bet viss šeit ir augstākā līmenī,” atzīstas Džeina. Uz ISL mūs nogādāja 

jautrais šoferis Dāvis, kas ir atbildīgs par vēstnieka transportlīdzekļiem. Dāvis ļāva arī iejusties vēstnieka lomā un izbraukt ar 

vienu no viņa automašīnām. Tas tik bija brauciens! Amerikāņu automašīnas paliek amerikāņu automašīnas – neko pievienot, neko 

atņemt! Starptautiskajā Latvijas skolā iepazinos ar amerikāņu izglītības sistēmu, kas ļoti atšķiras no mūsējās, iepazinos arī ar 

daudziem vidusskolēniem no Japānas, ASV, Korejas,labprāt dalījos savā pieredzē ar skolotājiem un skolēniem. Satiku arī skolas 

direktori Mēriju Russmani, kas pastāstīja par skolu un laipni aicināja ciemos. Vēlāk devāmies atpakaļ uz vēstniecību, pa ceļam 

Džeina stāstīja par saviem”ķiplokpiedzīvojumiem”. Viņa esot gribējusi iejusties latviešu namamātes lomā un mēģināja ēdienā 

pievienot ķiplokus. Nekas lāgs nesanāca, bet padoties Džeina nedomā, latviešiem esot ļoti gardi ēdieni.  

Atgriežoties vēstniecībā, man bija gara un ļoti interesanta saruna ar Džeinas vīru Džonatanu, kas izskaidroja man ASV 

ekonomikas pamatnostādnes, viņu interesi Latvijas attīstībā, savstarpējās saiknes veicināšanā. Diskutējot par dažādām tēmām, 

nepamanījām, ka pie mums piegāja pats vēstnieks, nostājās blakus un klausījās mūsu sacītā. Tādā veidā arī vēstnieks piebiedrojās 

mūsu diskusijai un mēs, visi trīs, turpinājām sarunu. Vēlāk devāmies uz atvadu pasākumu, saņēmām jaukas un lietderīgas dāvanas, 

apmainījāmies ar kontaktiem un  devāmies prom. Tā, emociju pilna, nedaudz nogurusi un pieslimusi, bet sajūsmināta es devos 

atpakaļ uz Bausku. 

foto no : http://latvian.riga.usembassy.gov/       Rakstu sagatavoja12.a klases skolniece Lana Dinu 

VVViiieeennnaaa   dddiiieeennnaaa   aaammmeeerrriiikkkāāāņņņuuu   ssstttiiilllāāā   
   



 

    4.lpp 

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/ 

 

SSSpppooorrrtttaaa   aaakkktttuuuaaallliiitttāāāttteeesss

  

 

  

 

 

Minibasketbola festivālā piedalījās 2 skolu grupas, kopā 20 komandas.  

Meiteņu komanda izcīnīja 1. vietu, bet zēnu komanda -2. vietu. 

 

Meitenes:  

1.Angelina Ļisicka 4.a  
2.Keita Hmizenko 4.a 
3.Sandija Rence 4.a 
4.Ksenija Jovaiša 4.a 
5.Kristiāna Iļņicka 4.b 
6.Nikola Vecele 4.b 
 

Zēni: 

1.Jānis Maļina 4.a 

2.Rihards Vasiļkovs 4.a 

3.Ivo Karja 3.b 

4.Rainers Bodnieks 3.a 

5.Reinis Cimermanis 4.b 

6.Daniels Jefremovs 4.b 

14.02.2014. mūsu skolas 3.-4.klašu sportisti piedalījās Bauskas 

novada stafetēs "Drošie un veiklie". 

No 7 komandām izcīnījām 2. vietu un esam aicināti piedalīties 

Zemgales reģiona sacensībās pēc divām nedēļām. 

Komandas sastāvs: 

1.Jānis Maļina 4.a 
2.Angelīna Ļisicka 4.a 
3.Keita Hmizenko 4.a 
4.Sandija Rence 4.a 
5.Reinis Cimermanis 4.b 

 

Komandas sagatavoja sporta skol.J.Vederņikova 

 

6.Elvijs Andress Krūza 4.b 
7.Kristiāna Iļņicka 4.b 
8.Ivo Karja 3.b 
9.Nelda Strautzele 3.b 
10.Rainers Bodnieks 3.a 

 


