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

    IENĀC SKOLĀ 
                                Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.12) 

                                    2013. gada 20. decembris 

 

Bauskas novada 2013./2014.m.g.  

olimpiāžu uzvarētāji 
 
 

Krievu valodas(svešvalodas) olimpiādes 2.posma rezultāti 

2.-3.vieta Mārtiņš Marks Pauls 10.a klase. Skolotāja  

Inese Korčevaja  

Krievu valodas olimpiādes 2.posma rezultāti 

1.vieta Lana Dinu 12.a klase. Skolotāja Inese Korčevaja  

2.vieta Alīna Kazačenoka 12.a klase. Skolotāja Inese Korčevaja  

3.vieta Anna Kotenkova 11.a klase. Skolotāja Inese Korčevaja 

Bioloģijas olimpiādes 2. Posma rezultāti 

1.vieta Alīna Kazačenoka 12.a klase. Skolotāja  

Melānija Antonoviča   

Atzinība Valērija Gaļicka 9.a klase. Skolotāja Lāsma Krastiņa 

Vēstures olimpiādes 2.posma rezultāti 

2.vieta Lana Dinu 12.a klase. Skolotāja Vera Grigorjeva  

Atzinība Artjoms  Volaščuks 12.a klase. Skolotāja Vera Grigorjeva  

Fizikas olimpiādes 2.posma rezultāti 

2.vieta Māris Puķāns 10.a klase. Skolotājs Zigurds Bille  

3.vieta Mārtiņš Marks Pauls 10.a klase. Skolotājs Zigurds Bille 

 

 

 

 

 

 

 

Sirsnīgi sveicu skolas saimi ar 2013./2014. m.g. pirmā semestra beigām, pateicos katram par jūsu personīgo 

sasniegumu skolas tēla spodrināšanā ar panākumiem mācībās, sportā un ārpusstundu pasākumos.  

Pateicos skolēnu vecākiem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību ar skolotājiem. Īpašu paldies izsaku mācību 

priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un sporta laureātiem! 
  

DIREKTORES VĀRDS 

Bauskas 2.vsk. Jaunatnes Sporta laureāti 2013.g.: 

1.Aivis Barkovskis 11.b – florbols 

2.Ritvars Briedis 7.b – futbols 

3.Elvis Simanovičs 11.a – basketbols 

4.Endijs Simanovičs 11.a – basketbols 

5.Laura Leja 12.a – vieglatlētika 

6.Silga Ose 11.a – vieglatlētika 

Gada sporta Zvaigznes - Ritvars Briedis 7.b (no 5 zvaigznēm) 

Sporta skolotāji: Aleksejs Grigorjevs 

                           Jeļena Vederņikova 

                        Jeļena Kotenkova 

Lai aizietu pa baltu sniegu 
Tās rūpes, kuras nomāc mūs, 

Lai Ziemassvētki nāk ar  prieku, 
Ar cerību – viss labi būs ! 

Lai gaiši un priecīgi 
Ziemassvētki un veiksmīgs  

2014. jaunais gads! 
 

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva 

 „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai 2014. gada oktobrī” 

Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai –  

2014. gada 1. oktobrī”, avīzes 2. lappusē lasiet interviju ar 

bijušo skolotāju Margaritu Osipovu un rakstu par bijušo 

skolotāju Ziedoni Purvu 
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    Margarita Osipova, sākumskolas pedagoģe, skolas vēsturē ierakstīta ar siltiem atmiņu burtiem. Viņas 

vienkāršība, cilvēciskums, atturība un sirsnība palikusi ikvienā bērniņā- šodienas vecmāmiņā un māmiņā. 

    Dodoties uz bērnības zemi, dzimtas saknes meklējamas Sankt-Pēterburgas pievārtē Ļubaņā. Dzimtajās 

takās ieejot vācu armijai, daudzus izveda, arī mammu un Margaritu, uz Bauskas novadu. Tā kā mamma lauku 

darbus neprata, dzīvojušas briesmīgos apstākļos lopu virtuvē, līdz dabūja dzīvokli vecā Bauskas tirgus tuvumā. 

Skolas gaitas Margarita turpināja Bauskas 2.vidusskolā. Kopā ar viņu mācījās likteņa biedre Zinaidas 

jaunkundze.  

    Kā radās doma kļūt par skolotāju? Uz šo jautājumu atbilde pavisam vienkārša- patika bērni, īpaši mazākie. 

Nejaušības dēļ neiestājās bērnudārzu audzinātāju skolā, jo abām ar draudzeni pēc kāda neveikla starpgadījuma 

nolaidušās rokas un saplakusi dūša. Margaritas jaunkundze, 1956.gadā beidzot Bauskas 2.vidusskolu, strādāja 

savā skolā par laboranti fizikas un ķīmijas kabinetā. Skolotājs P. Isaikins pa roku galam padevis avīzi un 

izmetis, vai meitene nevēloties studēt Liepājas Pedagoģiskajā institūtā? Tas tieši bijis īstais piedāvājums, kas 

vajadzīgs meitenei, kam patīk bērni.  

    No 1958. līdz 1962.gadam studēja, iegūta izglītība- pamatskolas skolotāja ar tiesībām mācīt zīmēšanu, 

vingrošanu, darbmācību, sniegt logopēdes konsultācijas.  

    Pēc studijām Margarita Osipova līdz 1966.gadam strādāja mazajā Mežotnes 

pamatskolā, pēc tam, braukāšanas grūtības izjutusi, strādāja Bauskas 

2.vidusskolā. Tā visu laiku līdz 1997.gadam. Lauku skola un pilsētas lielā celtne 

bija divi milzu pretstati. Dažus zinātkārus lauku bērnus mācīt, audzināt, un te 45 

bērni klasē ar tādu pat acu skatu gaidīja, lai sniegtu zināšanas. Pie katra bērna 

1.klasē jāpieiet, jāpieliecas un jāparāda. ,,Ar līku muguru strādāju,” tā šodien 

smejas skolotāja.  

    Tolaik bērniem skolotāja bija kā Dievs- cienīta, godāta, mīlēta. Bērni klausījās 

pavērtām mutēm un stāstīto uztvēra ar milzum lielu interesi. Skola bija Gaismas 

pils. 

   Viss mūžs, visi darbīgie gadi M.Osipovai aizvadīti skolā. Ne par vienu bērnu viņa nesaka sliktus vārdus. Visi bija labi, sirsnīgi. Ja kādam 

neveicās, viņa bez dusmošanās prata izrunāties un katrā saskatīt labo un vēlēšanos pārveidoties. Tā arī, beidzot darba gaitas, visi viņas 

audzināmie mazuļi bija vienlīdz mīļi un sirsnīgi. Ja pati esi laba, arī apkārtējie ir labi .Laika gaitā daudzi izteica vēlēšanos mācīties tieši pie 

Margaritas Mihailovas.  

    Savās skolas gadu atmiņās kavējoties, Margaritas kundze atceras deju vakarus magnetofona pavadībā, izdejošanos no visas sirds, 

skolas svētkus, pārgājienus uz upi, pastaigas uz Pilskalnu, skolas stīgu ansambli. Kopā veikti darbi, stādīts ābeļdārzs. Skolotāja P.Isaikina 

vaļasprieks- makšķerēšana- allaž bijis atbalstīts no kolēģu meiteņu puses. M.Osipova labprāt braukusi kopā ar darba biedriem ekskursijās. 

Apskatītas Puškina vietas, Igaunija u.c. Izaudzināta meita, aug divi mazdēli. Brīvajā laikā (cik tad nu skolotājai tā daudz!) šuvusi, kopusi 

dārzu, audzējusi visu ģimenei nepieciešamo.  

    Skolotāja, sagaidot skolas 70 gadu jubileju, novēl audzināt labus bērnus, kādi bija viņai, lai skolēni uzvarētu mācību olimpiādēs,  

nezaudētu skolas labo slavu! Direktorei vēl uzņēmību, kas gan viņai netrūkst, un ražīgus darba gadus. 

 

    Dzejnieks Ziedonis Purvs dzimis 1923.gada 13.oktobrī Bauskas novada Īslīces pagasta Purvos. Mācījās Īslīces pamatskolā, Jelgavas 

Valsts skolotāju institūtā. 

    1946.gadā Z.Purvs strādāja par ceļa strādnieku, pēc tam par latviešu valodas un dziedāšanas skolotāju 

(1947-1960) Bauskas 1.septiņgadīgajā skolā, arī Bauskas 2.vidusskolā, bērnu namā. Bauskas 2.vidusskolā 

viņš mācīja dziedāšanu. Šajā laikā viņš vadīja pašdarbības korus, spēlēja teātri, sūtīja korespondences 

rajona un republikas laikrakstiem. Neklātienē pabeidza Jelgavas pedagoģisko skolu un Valsts 

konservatoriju (Mūzikas akadēmija) kordiriģentu nodaļu. Neilgi viņš bija Bauskas rajona kultūras nama 

vadītājs. 

    Tālākais Ziedoņa Purva ceļš aizveda uz Rīgu. Viņš strādāja izdevniecībā ,,Liesma”, Rakstnieku savienībā 

par kluba direktoru. 

    Izdoti dzejoļu krājumi bērniem un pieaugušajiem: ,,Gudrinieki”, ,,Juris un Muris”, ,,Meža roze”, 

,,Kastaņu nakts”, ,,Ja tu uzticētos”u.c. 

    Šajā rudenī atzīmējām sava novadnieka un arī mūsu skolas bijušā dziedāšanas skolotāja 90.gadu 

jubileju. 

 

Ruta D

Z. Purvs dzejas dienās 
Bauskas Kultūras centrā. 

M. Osipovas pirmās audzināmās klases atvadas no sākumskolas. 

 

M. Osipova beidzot  
Liepājas Pedagoģisko institūtu. 

 

*fotogrāfijas no skolas muzeja 
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 Ziemassvētki ir ikgadēji svētki, kuros tiek atzīmēti ziemas saulgrieži un Jēzus Kristus dzimšana. Tos svin 

no24. līdz 26. decembrim (24. decembrī ir Ziemassvētku vakars, 25. decembrī - Pirmie Ziemassvētki, bet 26. 

decembrī - Otrie Ziemassvētki). 

 Kristietībā pieņemts, ka 25. decembrī dzimis Jēzus Kristus, tomēr daļā pareizticīgo baznīcu šo datumu aprēķina pēc Jūlija 

kalendāra, tāpēc vairums pareizticīgo Ziemassvētkus svin janvāra sākumā. 

 Ziemassvētku egles pušķošanas paraža Livonijā bija pazīstama jau pirms 16. gadsimta. Melngalvju šrāgas sniedz informāciju 

par 1510. gada ziemas tradīcijām Rīgā un atsaucas uz agrāku šādu notikumu 1476. gadā, tādēļ pēc bijušā Rīgas Melngalvju 

nama izpilddirektora un vēsturnieka Ojāra Spārīša uzskata vēsturiska informācija par tradicionālā "Ziemassvētku koka" rotāšanu 

Rīgā ir kopš 1476. gada. 

 Tradicionāli latviešu rotājumi Ziemassvētkos ir egļu zari un rotājumi, kas izgatavoti no putnu spalvām un olām, salmiem, 

smilgām, augļiem, dārzeņiem un ogām. Tiek dāvinātas dāvanas, kuras parasti novieto zem eglītes. Lai saņemtu dāvanu bieži vien tiek 

prasīts noskaitīt dzejoli vai nodziedāt dziesmu. Pieņemts, ka dāvanas nes Ziemassvētku vecītis (jaunākajos laikos saukts arī par 

Santa Klausu vai Salaveci), kuram reizēm palīdz rūķīši vai Sniegbaltīte. 

 Bērnu svinības Ziemassvētku laikā bieži norit ar pārģērbšanos par meža zvēriem un rūķiem, kas ir seno tradīciju 

patapinājums. Tāpat budēļu tēvs jeb Vecītis jaunajās tradīcijās pārvērties par Ziemassvētku vecīti vai Salavecīti. 

 

ZZZIIIEEEMMMAAASSSSSSVVVĒĒĒTTTKKKIII   

http://lv.wikipedia.org/wiki/Saulgrie%C5%BEi
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93zus_Kristus
http://lv.wikipedia.org/wiki/24._decembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/26._decembris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kristiet%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Pareiztic%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlija_kalend%C4%81rs
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlija_kalend%C4%81rs
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABlija_kalend%C4%81rs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Janv%C4%81ris
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tku_egle
http://lv.wikipedia.org/wiki/Livonija
http://lv.wikipedia.org/wiki/16._gadsimts
http://lv.wikipedia.org/wiki/1510
http://lv.wikipedia.org/wiki/1476
http://lv.wikipedia.org/wiki/Melngalvju_nams
http://lv.wikipedia.org/wiki/Melngalvju_nams
http://lv.wikipedia.org/wiki/Melngalvju_nams
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Oj%C4%81rs_Sp%C4%81r%C4%ABtis&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzejolis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Dziesma
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tku_vec%C4%ABtis
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C5%AB%C4%B7is
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sniegbalt%C4%ABte
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni:11.a, 1-4 klašu skolēni 

Fotogrāfijas: rakstu autori 

Dizains: Natālija Pavlova, Lāsma Krastiņa 

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

 

 

2014. gads ir zilā koka zirga gads, kas pēc ķīniešu horoskopiem 

iestāsies 2014.gada 10.februārī.  

Zilā koka zirga gads atnesīs spilgtas emocijas, izmaiņas, notikumu virpuļus, kustību – 

no kuras neviens neizbēgs. Kā arī 2014. gads daudzus gaidīs izaugsme – vai tā būs 

finansiāla, profesionāla vai garīga, būs atkarīgs tikai no jums.  

Šis gads nesīs lielas izmaiņas Jūsu dzīvē, iespējams, Jūs mainīsiet dzīves vietu vai 

darbu. Kā arī daudzus gaida izmaņas personīgajā dzīve, iespējams, pat kāzas vai bērna 

dzimšanu. 

Zilā koka zirgs, nesīs veiksmi ļoti čakliem un strādīgiem cilvēkiem, kuri velta visus savus spēkus mērķa sasniegšanai. Šie cilvēki tiks 

patiesi atalgoti, par viņu labo darbu. Šis būs gads, kad patiešām būs jāturas pie saviem plāniem un mērķiem. 

Zirga gads būs ļoti labvēlīgs visāda veida ceļojumiem, ekskursijām, piedzīvojumiem. Šis gads būs vispiemērotākais, lai apmeklētu 

vietas, par kurām tiek sapņots jau ļoti sen. 

Mīlestības plānā 2014. zilā koka zirga gads sola, ka visas jaunās attiecības būs stipras un patiesi ilgstošas. 

Šis būs arī gads, kad būs jāatrisina visas problēmas, konflikti, kuri pastāv attiecībās vai ģimenē, šāda būs cena par mieru. Īpaši 

labvēlīgs laiks vientuļajiem, lai atrastu savu otru pusīti, būs vasara. 

Veselības ziņā 2014. gadā būs ieteicams pieskatīt savu imunitāti, lietot vairāk vitamīnus, nepārstrādāties un nepadoties liekam 

stresam. Kā arī atrast laiku, lai patiesi atpūstos. 

Negatīvās tendences 2014. gads Zilā koka zirga gadā, būs tā nestabilitāte, daudzas emocijas traucēs plāniem. Daudzi 2014. gadā 

meklēs sev tik materiālos labumus, bet otri visāda veida kaislības. 2014. zirga gads nesola stabilitāti finansiālajā plāna – vai nāks 

jaunas problēmas saistītas ar naudu vai tieši liela veiksme finansēs. Bet galvenais neskatoties ne uz ko, saglabāt pozitīvo domāšanu. 

SSSKKKOOOLLLAAASSS   MMMĀĀĀCCCĪĪĪBBBUUU   UUUZZZŅŅŅĒĒĒMMMUUUMMMIII   KKKRRRĀĀĀJJJ   PPPIIIEEERRREEEDDDZZZIII   

Šā gada 30.novembrī Bauskas tirdzniecības centrā Rimi mūsu skolas mācību uzņēmumiem bija iespēja piedalīties 

Ziemassvētku tirdziņā. No mūsu skolas tirdziņā piedalījās trīs uzņēmumi. 

Šī diena bija īpaša, jo mēs ieguvām pieredzi, šāda iespēja paplašina 

komunikācijas spējas ar cilvēkiem. Īpašu prieku sagādāja tas, ka mūsu preci 

novērtēja pircēji un iegādājās mūsu izstrādājumus. Šī bija iespēja mums iegūt jaunus 

draugus, kuri dalījās savā pieredzē par mācību uzņēmumiem. 

Turpinot strādāt savā uzņēmumā, mēs domājam paplašināt savu sortimentu, 

daudzveidot preci. Es gribētu iedrošināt visus mūsu skolēnus izveidot savu uzņēmumu 

un piedalīties šādos tirdziņos. Tā ir iespēja tikt pie savas, paša nopelnītas naudiņas; 

mūsdienās tas ir ļoti svarīgi. 

 Skolēnus mācību uzņēmumu veidošanā konsultē skolotāja Iveta Leitlante. 

Mūsu skolā darbojas trīs aktīvi uzņēmumi: „Laimes kociņi”  no pērlītēm veidoti dekori, 

„Masks un Tasks”  - skolēnu zīmētas un darinātas maskas, „Stresa Gurū” – vannas 

bumbas, skrubji, stresa noņēmējs „Burbulītis”. Nākošā tirgošanās reize būs 2014. 

gada 11.februārī. Līdz tam laikam jāsakārto SMU dokumentācija un jāpapildina preču 

klāsts.  

 Skolotāja Iveta Leitlante novēl: „Lai veiksmīgāk skolēni izprastu finanšu 

pratību, būtu vēlams šos SMU dibināt un darboties jau no 5.klase”. 

 Linda Ritenberga 11.a klase 
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