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

    IENĀC SKOLĀ 
                                Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.16) 

                                    2014. gada 30.aprīlis 

 

Sveicam Bauskas novada pavasara krosa 

godalgoto vietu ieguvējus!!! 

25.04.2014 Griķu pamatskolā startēja „2. 

klašu olimpiāde”. Mūsu skolas komanda 

izcīnīja I vietu! APSVEICAM!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsaku paldies skolēniem, kuri aktīvi strādāja TALKĀ.  

 

 

 

 

   

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

„Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai 2014. gada oktobrī”   

Turpinot rubriku „Gatavojamies skolas 70 gadu jubilejai – 

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

sporta skolotāju J. Kotenkovu. 

10. a klase 

Mārtiņš Marks Pauls 

Stīvens Lesters Berlinskis 

Raivis Štrovalds 

Anna Cvetkova 

Adrija Pastva 

10.b klase 

Jūlija Mihaiļuka 

Viktorija Sergejenkova 

Julians Popovičs 

Amanda Berlinska 

Kristiāna Zemlinska 

Viktorija Foigta 

Viktorija Fedurcja 

11. a klase 

Eva Linde 

Matīss Gaiķis 

Ralfs Simanovičs 

Linda Ritenberga 

11.b klase 

 Aleksandrs Tihanovs 

Anna Kotenkova 

Silga Ose 

Madara Janone 

12.b klase 

Kristaps Kurpnieks 

Skolēns Klase Distance Vieta 

Laura Leja 12.a 1500 m 1. 

Ineta Drobiļenko 8.b 1000 m 1. 

Ivo Jarmaļuks 7.b 1500 m 1. 

Undīne Čekstere 7.b 1000 m 2. 

Elizabete Briede 5.b 750 m 2. 

Mārtiņš Otvars 2.a 500 m 3. 

DIREKTORES VĀRDS 
Skola ir AKREDITĒTA! 

      Dalos priekā un informēju, ka mūsu skola ir akreditēta līdz 2020. gada 23. aprīlim. Par to 

liecina IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA 2014. gada 22. aprīlī izsniegtā 

akreditācijas lapa Nr. 2881. 

      Apsveicu Bauskas 2. vidusskolas kolektīvu ar ļoti labiem akreditācijas rezultātiem! 

Atgādinu skolas devīzi „Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”. Novēlu, lai mūsu kolektīvam vienmēr 

būtu skaidri mērķi attīstībai un uzdrīkstēšanas soli pa solim virzīties uz to sasniegšanu. 

       Izsaku pateicību skolas pedagogiem, izglītojamiem, tehniskam personālam un vecākiem 

par kvalitatīvu sniegumu akreditācijas procesā! 

Izsaku pateicību skolēniem,  

kuri aktīvi strādāja „Talkā ” 24.04.14. 

 

Ar cieņu, direktore Vera Grigorjeva! 



 

    2.lpp 

 

  

 
 Četriem jauniem cilvēkiem, kas 1981.gadā ienāca 
Bauskas 2.vidusskolā, piederīga ir sporta skolotāja Jeļena 
Kotenkova. Viņas darba stāžs šajā skolā ir 33 gadi. 
Saglabājusi ārējo izskatu un nav mainījusies. Varbūt tas 
tādēļ, ka sporto. Kustīga, priecīga, atvērta, labestība vairo 
cilvēka ārējo izskatu un uzlabo veselību. 
 Jeļena Kotenkova dzimusi Jelgavā, mācījusies gan 
pamatskolā, gan vidusskolā. No 3.klases izpildījusi dažādas 
vieglatlētikas disciplīnas, bija laba sprintere un startējusi 
daudzcīņas disciplīnās. Tādēļ pēc vidusskolas iestājās 
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā Vieglatlētikas 
specialitātē. Ieguva sporta skolotājas, vieglatlētikas treneres 
kvalifikāciju. Gribējās pēc studijām palikt dzimtajā pilsētā, 
bet tur nepiedāvāja dzīvokli. Tādēļ labprāt izvēlējās 
Bausku, kur bieži bijusi treniņnometnēs. Kāpēc gan ne? 
Bauska bija zināma jau no bērnu gadiem.  
 Togad 2.vidusskola aicināja skolotājus, un nu viņi 
bija trīs- A.Žuravļovs, J.Kotenkova, L.Rajevskis. Skola bija 
plaša, daudz skolēnu. Jaunieši bija sportiski. 2.vidusskola 
allaž izcēlusies ar sportisku garu, labiem rezultātiem 
sacensībās. Tā arī visus šos gadus kaldināta skolas labā 
slava. 
  1983.gadā Jeļena apprecējās ar Vladimiru. Jaunā 
ģimene drīz papildinājās ar trim bērniem-Rodionu, Artjomu, 
Annu. Arī bērni, ejot vecāku pēdās, ir sportiski. Vecākais 
dēls, kā jau liela auguma puisis, spēlē Bauskas novada 
Sporta skolas basketbola nodaļā. Artjoms ir Latvijas 
čempions boksā. Pabeidza Rīgas Tehnisko universitāti. 
Anna, skolniece, dejo divos deju kolektīvos-,,Lērā” un 
,,Jandālā”. 
 Runājot par skolēniem, Jeļena piemin Nikolaju 
Mazuru, skolas absolventu, kurš ir Latvijas Jaunatnes 
basketbola līgā galvenais treneris. Alekseju Grigorjevu, 
absolventu, skolas sporta skolotāju. Vadimu Koļesovu, 
pašlaik Sporta akadēmijas studentu. 

 80.gados bija iecienītas ,,Lotoss”, darba un atpūtas 
nometnes. Bauskas 2.vidusskolas ,,Lotoss” 1983.gadā 
ieguva 1.vietu, kas ļāva tālāk jūlijā un augustā strādāt 
Moldāvijā, Kišiņevā. J.Kotenkova bija šīs vienības 
audzinātāja. Esot vākuši arbūzus, plūmes, persikus. Tas 
bijis brīnišķīgs laiks. 
 Arī sporta jomā skolas komandu sacensībās 
,,Jaunatnes laureāts” Bauskas novadā gūtas pirmās vietas. 
Skolēni piedalījās līdz 15 disciplīnām. 
  Savos skolotājas, sievietes, gados Jeļena Kotenkova 
izskatās skaisti. Kāds ir viņas jaunības noslēpums? To var 
saglabāt, nodarbojoties ar sportu, labu garastāvokli, mieru 
dvēselē, pareizu uzturu. Pret naidu un strīdiem vērsties ar 
cilvēcīgu sapratni, mieru. Ar jauniešiem skolotāja nestrīdas, 
visus adatainos ežus uzklausa ar rāmu mieru. 
 Brīvo laiku Jeļenas kundze vairāk pavada savā 
ģimenes mājā Īslīces Bērzkalnos. Tur ir dārzs, siltumnīcas, 
jo māja prasa īpašas rūpes, lai tās labais gariņš pieturētos un 
nestu svētību. Visa ģimene strādā, no darba nebīstas. To, 
kāds darbs ir ne tikai savā sētā, bet arī Apvienotās 
Karalistes lauksaimniecībā, Jeļena ir izbaudījusi vairākkārt. 
Tādēļ gribas vairāk pabūt tepat, kur dzimtā zeme, tepat 
Jūrmalā, vērot Latvijas mākslinieku un teātra aktieru spēli.  
 Ģimenes kopā būšana ir svēta- Lieldienās, 
Ziemassvētkos, 8.martā- visa lielā ģimene satiekas. 
 

Ruta Dābola 
 

*foto no J.Kotenkovas personīgā arhīva

NNNeee   tttiiikkkaaaiii   ssspppooorrrtttaaammm   dddzzziiimmmuuusssiii   
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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/ 

  

 

  

 

 Mēs 7.a un 7.b klases skolēni- Samanta Bosakova, Veronika Podeļska, Katrīna Ļizaņeca, Raivo Ivzāns un Renāts Popovičs 

š.g. 9. aprīlī piedalījāmies Bauskas novada mājturības konkursā " Ēd un dzīvo veselīgi". Lai veiksmīgi piedalītos konkursā bija 

jāsagatavo mājas darbs par tēmu " Maize", kā arī konkursa laikā jāizveido galda klājums par tēmu " Ciemos nāk draugs" un pus 

stundas laikā jāpagatavo kāds ar maizi saistīts ēdiens. Konkursā mums veicās ļoti labi- saņēmām "Uzslavas rakstu" par veiksmīgu 

piedalīšanos konkursā un "Diplomu" par labāko galda klājumu. Konkursam sagatavoties mums palīdzēja skolotājas Indra Vasiļkova 

un Ērika Mercs. Sakām arī lielu paldies par atbalstu gatavojoties konkursam skolas direktorei Verai Grigorjevai! 

 

Samanta 7.a klase 

 

„„„ĒĒĒddd   uuunnn   dddzzzīīīvvvooo   vvveeessseeelllīīīgggiii”””   
 

Viljamam Šekspīram 450 

Atzīmējot Viljama Šekspīra 450. dzimšanas dienu, Britu padome 

Latvijā laikā no 2014. gada februāra līdz aprīļa mēnesim organizēja video 

konkursu 10. – 12. klašu skolēniem. Konkursā 3 minūšu garumā bija 

jāparāda interpretācija vienam no piedāvātajiem Viljama Šekspīra darbu 

citātiem. 

Bauskas 2. vidusskolas 11. a klases skolnieces Eva Linde, Gerda 

Lebeiko un Jūlija Ahmanova piedalījās konkursā un iestudēja 

interpretāciju pēc V. Šekspīra lugā ‘’Makbets’’ teiktajiem vārdiem: 

‘’Balts ir mels, un melns ir balts.’’ 

Tehniski darbu palīdzēja izpildīt 10. klases skolnieks Uldis Gābers. 

Režisore un konsultante bija latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Daina Burceva. 

Konkursa žūrija Bauskas 2. vidusskolas video materiālam piešķīra 

3.vietu. 

Konkursa dalībnieki balvā saņēma Britu padomes veltes un arī 

brīvbiļetes uz  V. Šekspīra lugas ‘’Ričards III’’ iestudējumu Dailes teātrī 

2014. gada 27. maijā. 

Daina Burceva 
*attēls no http://mareseosullivan.wordpress.com/ 


