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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(V.Plūdonis) 
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20. valsts olimpiādē krievu valodā 12.a klases skolniece Lana Dinu 
ieguva 1. pakāpes diplomu. Skolotāja – Inese Korčevaja. Apsveicam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets 

12.a Lana Dinu 1. Inese Korčevaja krievu valoda 

12.a Alīna Kazačenoka 1. Melānija Antonoviča bioloģija 

9.a Viviāna Soņi 1. Anita Zibola ķīmija 

12.a Lana Dinu 2. Vera Grigorjeva vēsture 

10.a Māris Puķāns 2. Zigurds Bille fizika 

12.a Alīna Kazačenoka 2. Inese Korčevaja krievu valoda 

10.a Mārtiņš Marks Pauls 2.-3. Inese Korčevaja krievu valoda 

10.a Mārtiņš Marks Pauls 3. Zigurds Bille fizika 

10.a Mārtiņš Marks Pauls 3. Rita Skorodihina matemātika 

12.a Alīna Kazačenoka 3. Tatjana Kazačenoka matemātika 

11.a Anna Kotenkova 3. Inese Korčevaja krievu valoda 

9.a Valērija Gaļicka A Lāsma Krastiņa bioloģija 

9.a Ervīns Mališevs A Inga Grišule angļu valoda 

5.b Baiba Kirilko A Svetlana Jurčenoka matemātika 

12.a Artjoms Volaščuks A Vera Grigorjeva vēsture 

4.a Emīls Upenieks 4. Larisa Čehoviča 
latviešu valoda 
un literatūra 

4.a Daniela Bite 8. Larisa Čehoviča 
latviešu valoda 
un literatūra 

DIREKTORES VĀRDS 
Apsveicu mūsu skolēnus un skolotājus 
 ar sasniegumiem novada olimpiādēs! Vilim Plūdonim - 140 

   Izsaku lielu pateicību direktores vietniecei 

mācību jomā Jeļenai Mozgovajai un 1.-4.klašu 

audzinātājiem par ļoti pārdomātam ārpusstundu 

aktivitātēm.  

    25. martā skolas aktu zālē 1.-4.klašu skolēni 

tika aicināti ieskatīties pazīstamā latviešu 

dzejnieka Viļa Plūdoņa pasaulē. Pasākumā skolēni 

iepazinās ar dzejnieka dzīvi un daiļradi. 

   Viļa Plūdoņa 140 gadu jubilejai veltītajā 

pasākumā bērniem par rakstnieka dzīvi un 

darbiem stāstīja pats „Vilis Plūdonis” un Zaķu 

māte, kuri bija ieradušies ciemos no Lejeniekiem. 

Skolēni uzzināja daudz jauna par Viļa Plūdoņa 

dzeju bērniem. Zaķu māte bērnus cienāja ar 

zaķu konfektēm (burkāniem) un „Vilis Plūdonis” 

skaitīja bērnu gadskārtu dzejoļus. Pasākuma 

noslēgumā bērni noskatījās multfilmu 

„Traucējums”. 

   Ar Plūdoņa dzejoļiem „Zaķīšu pirtiņa”, „Eža 

kažociņš” un citiem nu jau uzaugušas vairākas 

paaudzes.  

Bauskas 2.vidusskolā dzejnieka dzimšanas diena 

tiek atzīmēta ar pasākumiem no marta mēneša 

līdz mācību gada beigām. 

 

Droša vasara-Tava vasara 

   Lai izglītotu un atgādinātu par drošību vasaras brīvdienās, 

Valsts policija 26.aprīlī Bauskas 2.vidusskolā organizēja 

pasākumu „Droša vasara- Tava vasara " 1.-4.klašu skolēniem.  

   Pasākumu vadīja nepilngadīgo lietu inspektore Ilva Buka, 

inspektors Bebrs un inspektors Kaķis Rūdis. 

   Tā norises laikā bērniem tika atgādināti noteikumi, kas 

jāievēro, atpūšoties pie ūdenstilpnēm, spēlējoties māju pagalmos 

un rotaļlaukumos. Tāpat bērniem tika atgādinātas ceļu 

satiksmes noteikumu prasības, piedaloties satiksmē kā 

velosipēdistam, gājējam vai automašīnas pasažierim un 

pārrunātas citas drošības aktualitātes. 

 

Zinātniski pētniecisko darbu līderi! 
Apsveicu skolēnus un darba vadītājus, kuri 

aizstāvēja savus darbus novada posmā, kā arī skolēnus 
- Matīsu Gaiķi, Tomu Rjabčenkovu, Launieku Dāvi un 
darba vadītāju Valēriju Jurčenoku („Divtaktu 
motorollera motora uzlabošana”), Valēriju Siņicu un 
darba vadītāju Diānu Siliņu (Pusaudžu disciplinēšanas 
metodes un to popularitāte), kuri aizstāvēja savus 
darbus reģionālajā posmā Jelgavā!  Saulainus un priecīgus 

Lieldienu svētkus! 
Ar cieņu, 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 

skolotāju Valentīnu Rajevsku! 
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 1981.gadā uz Bauskas 2.vidusskolu atnāca četri 

jauni augstskolu beiguši skolotāji. Viena no viņiem – 

gariem, viļņainiem matiem, ļoti mērķtiecīga, skaļu balsi, 

labu dikciju, kustīga, dabas zinību mīloša. Tā patiesi bija 

Valentīna Rajevska. Ģeogrāfe pēc pārliecības, un ne tikai.  

 To, ka kļūs skolotāja, Valentīna cieši nolēma jau 

mācoties 4.klasē, jo skolotājas profesija tolaik bija 

prestiža. Izglītojās Rīgas 56.vidusskolā, visi mācību 

priekšmeti Valentīnai padevās vienlīdz labi, īpaši 

matemātika, angļu valoda, 

kur citu atzīmju nebija kā 

piecinieki, tikai ģeogrāfijā 

četrinieks (tolaik augstākais 

vērtējums bija 5). 

 Pēc vidusskolas 

Valentīna iestājās Pleskavas 

Valsts pedagoģiskajā 

universitātē Dabas zinību un 

ģeogrāfijas fakultātē. 

Ieguva tiesības pasniegt arī 

bioloģiju. Tā kā Rīgā 

nepiedāvāja dzīvokli, bet 

jaunai ģimenei ar bērnu tas 

bija nepieciešams, nolēma nākt 

uz Bausku. Dzīvoklis 

Rūpniecības ielā, vecajā 

internāta ēkā, kādu laiku bija 

pieņemams, jo vecākiem Rīgā 

bija tikai vienistabas dzīvoklis.  

 Par to, ka Valentīna ir 

skolotāja, vecāki bija ļoti 

priecīgi. Gan māmiņa, gan tētis 

jaunos gados bija ieguvuši tikai 

dažu klašu izglītību kā 

tolaik lielākā daļa cilvēku. 

Viņu dzimtā puse – Abrene, 

dzīvoja trūcīgi. Tādēļ arī 

mamma bija laimīga, ka 

meita, daudz lasot, 

izglītojoties, pakāpusies uz 

cita izglītības un dzīves 

pakāpiena. Viņa lepojās ar 

savu vienīgo bērnu. 

 Cieša draudzība un 

mīlestība Valentīnai 

izveidojās ar vienā gadā 

skolā ienākušo Leonīdu, sporta skolotāju. Piedzima meita 

Jūlija. Turpmākā dzīve abiem vijās kopā priekos un bēdās, 

līdz sāpīgajām krustcelēm. Tagad dēls un meita, un 

mazbērni priecē mammu. Tās ir laimīgas tikšanās Rīgā, tie 

ir tāli braucieni ar nolūku redzēt sapņu zemes, kas uz 

kartes skolas kabinetā un grāmatās acīm redzētas. 

  V.Rajevska priecājas par ceļojumiem. Viņai kā 

ģeogrāfei ir svarīgi tuvāk iepazīt zemes, vērot cilvēku 

dzīvesveidu, baudīt eksotiskus ēdienus (nobaudīta pat 

krokodila gaļa), relaksēties pie siltas jūras. Ārpus 

 

  

 

Krievijas būts Gruzijā, Slovākijā, Austrijā, Itālijā, Vācijā, 

Krētas un Rodas salā, Izraēlā, Turcijā,  

Taizemē. Šovasar dosies uz Spāniju, Barselonu. Ja būtu 

iespēja, aizlidotu uz Īslandi, kontrastu valsti, kur 

satiekas ledāji un karsti vulkāni. 

 Skolotāja Valentīna ļoti daudz lasa-klasiku, 

ārzemju literatūru, vēsturisko prozu. Tuvākie autori jau 

pusaudzes gados bija A.Dimā, E.M.Remarks. Par 

jaunākajām grāmatām, kas jāizlasa, informē meita. Viņa 

iet pa priekšu, ir virzītājspēks. 

 Skolā V.Rajevska strādā jau 

33 gadus. Viena skola, viena 

darbavieta ir Bauskas 2.vidusskola. 

Lūgta atcerēties to labāko darba 

gados, skolotāja atminas 

interesantās darba un atpūtas 

nometnes vasarā - ,,Lotoss” vienības. 

Pieskatīja skolēnus, kopā strādāja, 

palīdzēja aizpildīt skolēnu brīvo laiku 

vakaros. Šajās nometnēs skolēni un 

skolotāji sadraudzējās. Nometnēs 

labāk iepazina audzēkņus. Vēl tagad 

bijušie audzēkņi ar saviem bērniem 

ciemojas audzinātājas mājās, durvis 

allaž atvērtas. 

 Labā atmiņā draudzība ar 

Aizkraukles vidusskolas skolotājiem – 

atklātās stundas, pārrunas par 

pedagogiem interesējošiem 

jautājumiem. Interesantas bija tikšanās 

ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi, kas skolai 

palīdzēja ar video tehniku, rīkoja 

dažādas sacensības starp klasēm. 

 To, cik daudz žetonu vakaru, 

Ziemassvētku eglīšu scenāriju 

rakstīts, izlaidumu gatavots, varētu 

uzrakstīt veselu grāmatu. Audzināmās 

klases bijušas atsaucīgas, tādēļ 

garantēta izdošanās. 

 Trīs lielākās vēlēšanās 

Valentīnas Rajevskas dzīvē ir šādas- 

kļūt par skolotāju, izaudzināt dēlu un 

meitu. Trešā vēlēšanās, lai Dievs 

sargā un dod veselību. Piepildīšanās 

gandarī. Skolotāja Valentīna raksturā 

ir mērķtiecīga, zinātkāra, labsirdīga. 

Citos cilvēkos viņa ciena godīgumu, zinātkāri, noraida 

nenovīdību. Skolēnos gaida čaklumu, zinātkāri. 

 Valentīnas Rajevskas dzīves moto ir šāds: būt 

stiprai, neskatoties uz grūtībām, neieslīgt pesimismā, 

dzīvot interesanti. Kā bijusī rīdziniece netradicionāli viņa 

relaksējas dārzā, savā siltumnīcā, audzējot tomātus, 

papriku. Patīk zemes darbi. Arī tā ir daļa no Latvijas 

dabas zinībām. 

Ruta Dābola 
 

*foto no V.Rajevskas personīgā arhīva
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    Šis ir Viļa Plūdoņa, dzejnieka, liroepiķa, rakstnieka, pavasaris. 9.martā atzīmējam mūsu novadnieka 140.dzimšanas dienu. 

Turpmāk fragments no manas publikācijas republikas presē 1981.gada 17.martā laikrakstā ,,Pionieris”. 

    ,,Esmu atnākusi uz Plūdoņa memoriālo māju muzeju un eju iekšā. Ekskursija pa muzeju nu īsti vietā sākas ar vārdiem: ,, Še 

manas būtības visdziļās saknes tveras,/ Še mana iesākās reiz mūža izteka./ Iz katra pudura, iz katras gravas veras/ Še 

pretim sirsnīgi man baltā bērnība.” 

    Savu balto bērnību V.Plūdons attēlo stāstā ,,Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas”, un tas ierindojas latviešu literatūras 

klasikā līdzās tādiem reālistiskiem darbiem kā Doku Ata ,,Mans dzīves rīts”, E.Birznieka-Upīša ,,Pastariņa dienasgrāmata”, 

Valda ,,Staburaga bērni” un citi. 

    Rakstnieks parādījis īpatnējo bērnu pasaules uztveri, zinātkārā Anduļa dabas mīlestību, bagāto, dzīvo fantāziju. 

    ,,Esmu dzimis zemgalietis. Mana dzimtene ir Vecsērene uz Daugavas krasta,” saka autors, bet lasot mēs redzam 

Lejenieku mājas, apkārtni Bauskas novadā, bet Andulis ir rakstnieks pats. 

    Plūdoņa mamma bija vienkārša, dārza darbos ierakusies lauku sieviete. Skolā viņa nebija gājusi nevienu dienu, taču, lai cik 

tas neticami liktos, saviem četriem bērniem māte devusi izglītību. Dzejas un fantāzijas pasaulē Vili Lejnieku (īstajā vārdā) 

ievedusi vecmāmiņa, kurai bijis apbrīnojams stāstnieces talants, jo sava laika drukāto literatūru viņa zinājusi no galvas. 

    ,,Lai mani apmierinātu, vecmāmuļa deva man cukura kreņģelīšus un stāstīja visvisādas pasakas, kuru tai bija neizsīkstošs 

krājums,” tā par vecomāti saka mazdēls. 

    Un vakaros pirms gulētiešanas varējis nenoklausīties pasakas, teikas, tautasdziesmas. Bijis tā, ka zēns klausoties 

aizmidzis, vecmāmiņa nemanījusi, tikai stāstījusi un stāstījusi. Vēlāk V.Plūdons uzraksta veltījumu viņai: ,,Savas labās 

vecmāmuļas dārgajai piemiņai, savas mīļās pasaku māmuliņas, no kuras mutes, bērns būdams, pirmoreiz dabūju dzirdēt šo 

zīmīgo tautas fantāzijas darinājumu.” 

    Kāda vecmāmiņas stāstījuma iespaidā tad arī vēlākā laikā top poēma ,,Eža kažociņš”, kuru mazdēls arī velta viņai. Poēma 

valdzina ar asprātību, pasaku fantastiku, gleznainību. Bērniem saprotamā valodā dzejnieks raksturo dabu mežā: 

,,Lai ir jauki, kur ir jauki,/ Mežā jauki vasarā:/ Žube velk, dūja dūc,/ Sēri zvana dzeguzīte.” 

    Muzeja ekspozīcijā- stūrītis ar dzejnieka bērnu fotogrāfijām un vēstulēm. Bērni tēvam sūtīja pašu sacerētus dzejoļus, 

un dzejnieks mācīja, kā rakstīt. Lūk, kādā V.Plūdoņa vēstulē varam lasīt, kādas rakstura īpašības ir atzīstamas par labām: 

mīlestība, varonība, pašuzupurēšanās, taisnības sajūta, iecietība, izturība, neatlaidība, akurātība, pienākuma apziņa. 

    Vilis Plūdons ir izcils bērnu dzejnieks. Dzejoļi par dabu konkrēti saistās ar viņa paša bērnības māju un apkārtni. Mājai 

upes pusē aug ābele, katru pavasari plaukstot un ziedot: 

,,Iejāja ziedonis/ Pa dārza vārtiem./ Apbēra 

ābeli/ Ziediem baltsārtiem:/ E ku,/ Šeku/ Daiļa 

tā stāv!” 

    Pa stāvo Mēmeles krastu augšup, un priekšā 

kā maza pasaku mājiņa pelēka guļbaļķu pirtiņa. 

Vakaros, kad ,,mēnestiņš, čigāniņš, caur eglēm 

sāk vērties, Zaķīšu māte savus bērnus ved 

pērties”. Var redzēt, ka allaž kurina pirtiņu, tai 

apkārt gan zaķēnu, gan sunīša pēdas. 

    ,,Dārza stūrī stāvēja resna, resna liepa, kur 

pa Lieldienām kāra šūpoles. Vecums nebija 

nosakāms. Vecākie ciema ļaudis stāstīja, ka viņu 

tēvutēvi redzējuši to tikpat lielu un resnu kā 

tagad.” 

    Vēl šodien dārzā atrodas Anduļa liepa, tā 

nevar lepoties ar resnu stumbru, kovārņu un 

citu putniņu pulkiem. Pretī saulei kā rags slejas 

liepas miza un kuplo.” 

    Tā bija sena pastaiga Plūdoņa Lejeniekos, ko 

atcerējos, tad biju tikpat jauna kā mani 

divpadsmitie. Labprāt tur iegriežos joprojām 

Muzeju, Dzejas dienās, Jāņos, kopā ar bērniem, 

skolēniem, folkloras kopu. Ir dziedāts, dejots, 

deklamēts līdzās Zaķīšu pirtiņai. Viļa Plūdoņa mājas gaida vienmēr. 

 

Ruta Dābola 
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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, Natālija Pavlova 

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

  

 

  

 

 Martā piedalījāmies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 

reģionālajā sarīkojumā Iecavā. 

 Zemgales novada bērnu folkloras kopas Iecavā tikās pēc vairāku 

gadu pārtraukuma. Iepriekšējos piecus gadus sadziedāšanās organizēta 

Jelgavā. Katru gadu visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados notiek 

šāds pasākums. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas ik gadu tiekas 

arī nacionālā folkloristu festivālā «Pulkā eimu, pulkā teku». 

 Folkloras kopu dalībnieki ne vien iepazīstas savstarpēji un novērtē 

viens otra sniegumu, bet arī uzzina vienmēr kaut ko jaunu par citām 

skolām un folkloras kopām. 

 Folkloras kopas patīkami pārsteidza skatītājus ar interesantām 

un atraktīvām dziesmām, spēlēm un dejām. Pasākums izdevās ļoti 

ģimenisks un sirsnīgs. Kā patīkama pasākuma „odziņa” bija skolas  

tematiskās darbnīcas par naudas 

tēmu, jo šī tēma ir arī visas Latvijas 

šī gada izglītības programmas „Pulkā 

eimu, pulkā teku” pamatā, bet 

sarīkojumu vainagoja latviešu rotaļu 

un deju sadancošana. Mūsu bērniem 

tā bija lieliska iespēja krāt pieredzi 

turpmākai darbībai. 

 

Folkloras kopas „Urdziņa” vadītāja 

Daila Simsone 
 

 

 

 27. martā Pilsrundāles vidusskolā. Starptautiskajā teātra 

dienā notika literāro uzvedumu un skatuves runas konkurss. Tajā 

piedalījās mūsu skolas skolēni Una Filipoviča 5. klase, Artūrs Stīpnieks 

8.b klase un Amanda Bernharde 8.b klase. 

 Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija 

režisors, aktieris Jānis Kaijaks, režisore Paula Pļavniece un Dace 

Jurka, parstāve no IZM VISC. 

 Daiļrunātāju konkurss joprojām nezaudē popularitāti. Par to 

dažāda vecuma skolēni un viņu pedagogi varēja pārliecināties Bauskas 

bērnu un jauniešu centra rīkotajā rajona konkursa kārtā, kurā 

piedalījās 45 dalībnieki Lai kļūtu par finālistu un galu galā tiktu 

izvirzīts uz Zemgales novada konkursu, bija jāiztur visai liela 

konkurence. Taču pirms tam to lielākā daļa daiļrunātāju jau bija 

izturējuši atlasi klasē un skolā. Mūsu skolēni ieguva pateicības par 

piedalīšanos konkursā. 

 


