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Augsts valsts apbalvojums piešķirts Bauskas 2. 

vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai. 

 Ordeņu kapituls 2014. gada 14. 

aprīlī nolēma par nopelniem Latvijas 

valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV 

šķiru ilggadējai Bauskas 2. vidusskolas 

direktorei, vēstures, sociālo zinību un 

angļu valodas skolotājai Verai 

Grigorjevai. 

Bauskas 2. vidusskolā V. 

Grigorjeva sākusi strādāt 1974. gadā. 

Kopš 1982. gada viņa ir šīs izglītības 

iestādes vadītāja. V. Grigorjeva ir 

pedagoģijas maģistre, Izglītības un 

zinātnes ministrijas skolu darbības 

vērtēšanas eksperte. 2008. gadā 

saņēmusi Sabiedrības integrācijas fonda 

Vienotības balvu par starpkultūru 

saskarsmes veicināšanu izglītībā un 

iniciatīvu izglītības kvalitātes celšanā. 

 

    Direktore Vera Grigorjeva ir savas skolas patriote. Radoša, 

strādīga, mērķtiecīga, augsti profesionāla, atbildīga, tendēta uz 

novitātēm, ko allaž iedzīvina skolas attīstībā. Direktorei piemīt 

izcilas organizatoriskās potences, māksla vadīt un saliedēt 

kolektīvu. Inteliģence, tolerance un augsta saskarsmes kultūra 

iet roku rokā ar cilvēciskumu, dzīves prieku un optimismu. 

Man prieks un gandarījums par to, ka valsts tik augsti 

novērtēja kolēģes darbu. Viņa jau sen to ir pelnījusi!  

Valentīna Ļeontjeva 

 

    Direktore Vera Grigorjeva ir īsts līderis gan skolā, 

gan novadā, gan arī Latvijā izglītības jomā. Viņa ir 

cilvēks, kam piemīt stratēģiska domāšana un 

plānošana, piemīt prasme un liela griba sasniegt 

mērķi. Direktore Vera Grigorjeva prot pamanīt 

cilvēkos katra apslēptās spējas un dod iespēju tās 

realizēt. Direktore prot pozitīvi noskaņot kolektīvu 

mērķu sasniegšanai. 

Larisa Sidorčika 

 

     Direktore, pirmkārt, labs pedagogs ar izcilām 

organizatora prasmēm. Viņa ļoti nopietni ķeras pie 

jebkura darba, jo nebaidās no atbildības. Skolotāja ir 

prasīga gan pret sevi, gan pret citiem cilvēkiem 

apkārt. Direktore Vera Grigorjeva vienmēr atceras par 

saviem kolēģiem, ļoti skaisti un sirsnīgi prot pateikt – 

paldies priecīgos mirkļos un prot rast īstos vārdus un 

padomus dzīves grūtībās. 

Inese Korčevaja 

 

Direktore ir savā vietā - ir prasīga gan pret sevi, gan pret savu 

komandu. Tās visas aktivitātes, kas ir ārpus mācībām, 

vienmēr šķiet pārdomātas un pavisam noteikti jebkurš, ja 

vien ir vēlēšanās, var atrast nodarbošanos. 

Žanete Kraukle, Denija mamma (2.c klase)  

 

Mans bērns mācās Bauskas 2.vidusskolā- skolā, kurā 

vienmēr prieks ienākt, jo Tu tiec sagaidīts ar smaidu. No 

ikkatra skolas stūra virmo labestība un sirsnība. Ikkatrs 

skolā ir profesionāls un spēj iedegt bērnā gudrības 

liesmiņu, kura sildīs ik uz soļa. 

Ilze Druseika, Annijas mamma(2.c klase)  

 

Mūsu direktore ir jauka, mīļa, skaista, jautra, gudra un 

drosmīga.  

Megija un Niks 2.b klases skolnieki  

 

Vissirsnīgākie apsveikumi mūsu mīļajai direktorei Verai!!!  
Bauskas 2.vidusskolas kolektīvs. 
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 ,,Labāk par matemātiku var būt tikai divas matemātikas,” šo moto zina jau 

vairākas Bauskas 2.vidusskolas audzēkņu paaudzes. Tā autori Ritu Skorodihinu 

tāpat smaidot atceras visi viņas skolēni. Tik nozīmīgas ir matemātikas stundas 

mūsu skolā! 
    Rita Skorodihina (Zukule) Bauskas 2.vidusskolā strādā 33 gadus un šogad 

7.maijā atzīmē savu 55.dzīves gadu jubileju. Bauska ir kļuvusi par Ritas mūža 

darbīgāko dienu pilsētu.  

    Bērnības mājas palika Latgalē, kristīta Aglonas bazilikā, izglītojusies Višķu 

pamatskolā, Spoģu vidusskolā. No šīm skolām nāk labi matemātiķi. Tuvākais 

mācību priekšmets meitenei skolā bija matemātika, mīļākais skolotājs bija 

M.Minkevičs, izcils rēķinātājs. Iemīlot skolotāju, radās īpaša cieņa pret 

matemātiku. Kaut Ritai skolā labi veicās arī citos mācību priekšmetos 

(piedalījusies vēstures olimpiādē republikas mērogā), tomēr, skolu beidzot, 

matemātikai ,,jā’ vārdu pateica uz mūžu. 1977.gadā iestājās Daugavpils 

Pedagoģiskajā institūtā, Fizikas un matemātikas fakultātē ieguva skolotājas 

kvalifikāciju. Tā nebija nejaušība, ka Rita izvēlējās pedagoģiju. Mamma bija 

skolotāja. Daudz viņas radinieku arī ir skolotāji. Pedagogu dinastija turpinās.  

    Raksturā Rita ir kustīga kā darbojošs mehānisms. Emocionāla, atsaucīga, 

elastīga. Tāda viņa bija jaunībā, tāda arī tagad. Institūtā iesaistījās dažādās 

aktivitātēs, studentu muzikālajā teātrī ,,Estrādes miniatūras”. Studentu 

brīvlaikā strādājusi par vilcienu pavadoni maršrutos Rīga-Maskava-Ļvova- 

Simferopole-Sevastopole. 

    Tuvojās augstskolas noslēgums, pēc sadales Ritai bija iespēja strādāt 

lielajās pilsētās, jo viņas sekmes bija ļoti labas. Tomēr jaunā studente izvēlējās 

Bausku. Negribējās dzīvot lielpilsētā, bet gan tuvāk dabai. Tā arī 1981.gadā Rita ienāca Bauskas 2.vidusskolā. No 2000.gada viņa 

pilda arī skolas matemātikas MK vadītājas pienākumus.  

    Rita Skorodihina no skolas izvadījusi četras klases. Pirmajai audzināmajai klasei, kas bija ar viņu līdzīgos gados, viņa bija kā 

draudzene. Tādu arī uztvēruši viņas skolēni. Otrā audzināmā klase bijusi kā pašas bērni, un attiecības vienam pret otru bijušas kā 

mammai ar bērniem. Kā otrie bērni izauga A.Zaderņuka, O.Minibajeva, A.Stumbris u.c. Šīs klases skolēni bija gudri, dzīvē daudz 

sasnieguši. Trešo audzināmo klasi R.Skorodihina lolojusi kā mazbērnus-mīļojot, lutinot. (A.Beļuzova, J.Ļeļika, O.Kiseļovs u.c.) 

Ceturtā audzināmā klase bijusi tāda, uz ko varēja paļauties. Tie ir pagājušā gada absolventi. Piektā audzināmā klase ir uzticēta 

šogad. 

    80.gados Latvijā vasarās darbojās jaunatnes Lotoss vienības, kur vidusskolēni varēja strādāt, nopelnīt labu naudu, kopīgi 

atpūsties. Bauskas 2.vidusskolas darba grupa saucās ,,Kolosok” (Vārpiņa). Jaunieši patiešām labi strādāja. Par darbu nopelnīja 

bezmaksas ekskursijas uz Ukrainu, Sankt-Pēterburgu, Baltkrieviju. R.Skorodihinai par audzinātājas un vēlāk komandieres 

nopelniem pasniedza piemiņas medaļu. Kā viena no pirmajām skolniecēm bija čaklā Inese Korčevaja. Komandiere un līdere bija 

skolotāja Valentīna Ļeontjeva. 

    Bauskas 2.vidusskolā matemātika ir cieņā. Katru gadu skolēni piedalās olimpiādēs, novada posmā gūstot atzinības. Ar ZPD 

,,Fibonači skaitļi” A.Meisarošs un D.Pacans aizstāvēja skolas godu republikas mērogā. Matemātikas MK ir aktīva. Kopā ar savām 

kolēģēm Ritas kundze rīkojusi konkursus, priekšmeta dienas, zinātnes dienas. Tajās skolēni aktīvi piedalījušies. Tas viņus saista. 

Matemātikas klases ir labi aprīkotas. Lietojot interaktīvo tāfeli, bērniem ir iespēja strādāt radošāk. Skolotājas Ritas 

Skorodihinas darba stils arī ir radošs, viņa cenšas mācīt tā, lai skolēniem viņas priekšmets patiktu. Arī ar jokiem un disciplīnu. Ja 

nav klausīšana, tad dzird 50% no stundā sniegtajām zināšanām. Domāju, ka tā ir vislielākā atzinība, ja skolēni saka, ka viņiem patīk 

matemātika.  

    Skola Ritai ir otrās mājas. Viņa savā mācību iestādē pavada garas stundas, nežēlo savu brīvo laiku. Matemātika, uzskata 

skolotāja, tas ir svarīgs darbs. Brīvie brīži, kas paliek, veltīti izbraukumiem, ekskursijām, peldēm, grāmatām, kas ir speciālā 

literatūra. Daudz draugu Rita nemeklē. Tie ir tuvākie, dārgākie- no bērnības, skolas gadiem. Vēl tagad regulāri tiekas ar 

klasesbiedriem. Tās ir pārbaudītas vērtības un uzticība gadu garumā. Cilvēkos Rita augstu vērtē godīgumu, spēju uzticēties. Ja 

cilvēks ko apsola, tad solījums ir jāpilda. Nepatīk divkosība. Rita pati ir labsirdīga, atklāta, tādēļ prot novērtēt šo īpašību kolēģos. 

Gudri cilvēki ir vienkārši, tā apstiprina skolotāja. 

    Maijs cilvēkus gaida ar dzelteno pieneņu pļavām. Zilas debesis, zaļa zāle, zeltainā pļava-,kas vēl skaistāks un reibinošāks var būt 

pavasarī, Ritas mēnesī. Savu dzīvi, iztēlojoties ģeometriskās figūrās, jubilāre skata dažādos daudzstūros, plaknēs vienu uz otras. 

Zilās, zaļās, sarkanās, dzeltenās. Un tālāk gladiolās. Tā ir skolas zīme. 

Ruta Dābola  
*foto no R.Skorodihinas personīgā arhīva

KKKaaasss   vvvaaarrr   bbbūūūttt   lllaaabbbāāākkksss   pppaaarrr   mmmaaattteeemmmāāātttiiikkkuuu   ???   
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Jau gandrīz gadu – no 2013.gada augusta –  skola ir piedalās starptautiskā projektā Learning Positive Discipline (Mācāmies 
pozitīvu disciplinēšanu). Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas 

(Pieaugušo izglītība) līdzekļiem un projektā darbojas 11 institūcijas no 10 valstīm. Projekta iniciatori un arī koordinējošā institūcija 

ir licejs Vaslui (Rumānija). Projekta mērķis ir rosināt pieaugušos pārdomāt savu attieksmi pret bērniem, par viņu izmantotajām 

metodēm un instrumentiem uzvedības problēmu risināšanā, kas pamatā būtu 

jābalsta uz komunikāciju un pozitīvu attieksmi. Projekta mērķa grupa ir 

skolotāji, skolas atbalsta personāls un bērnu vecāki. Projektā plānoti gan 

semināri pedagogiem un vecākiem, kā arī vietēja un starptautiska līmeņa 

pieredzes apmaiņas semināri. 

 Līdz šim, mūsu skolas pārstāvji ir piedalījušies jau divos 

starptautiskajos semināros - Rumānijā un Vācijā, un drīzumā – no 3.jūnija līdz 

7.jūnijam, dosies vizītē pie Polijas partneriem. Vietējā līmenī veikta izpēte par 

pieaugušo un bērnu/jauniešu pieredzi disciplinēšanā – cik pozitīva tā ir gan 

mājās, gan mācību iestādēs.  

Kā atzīst skolotāja Anita Avotiņa, kura piedalījusies abos starptautiskajos 

projekta semināros: „Lielākais guvums ir tieši pieredzes apmaiņa Eiropas 

partneru starpā pozitīvas disciplinēšanas mācīšanā, praktiskās nodarbībās un 

situāciju analīze. Secinājums: bērnu disciplīnas jautājums ir aktuāls visā Eiropā 

un ir vērts ar to nodarboties, izmantojot partneru labās prakses piemērus un 

ieteikumus.” Skolotāja Anita atzina, ka kultūršoku Vācijā nepiedzīvoja, tikai 

piebilda par iespaidīgo Minhenes vecpilsētu un tās multikulturālo vidi. 

„Minhene ir mūsdienīga, sirsnīga pilsēta ar senām tradīcijām. Minhenē 

nav pretrunu, viss ir tipiski - BMW un alus dārzi, māksla, kultūra, radošums un 

sapņaini nostūri, baroks un viss modernais. Bavārijas galvaspilsētā ir iespējams 

apskatīt tik daudz īpašu objektu, ka ir grūti aptvert, ar ko sākt. Tas nozīmē, ka 

svarīgākais, ko likt ceļasomā pirms došanās uz Minheni, ir laiks,” - par 

iespaidiem Minhenē dalās skolotāja Natālija Matulēviča. Kā guvumus no šī 

brauciena, skolotāja Natālija min iespēju piedalīties starptautiskā projektā, 

dalīties pieredzē ar kolēģiem, gūt jaunas zināšanas, pielietot svešvalodas 

zināšanas un pilnveidot tās.  

 16.maijā mūsu skolā viesojās sadarbības partneri no Igaunijas šajā 

projektā MTÜ Eesti Elljuӓӓmiselts (Igaunijas Izdzīvošanas biedrība) un vēl 

divu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šī bija divpusēja partneru tikšanās ar 

mērķi vairāk iepazīt gan vidi, gan partnerinstitūciju pārstāvjus. Tikšanās 

noritēja skolas Baltajā zālē, kur mūsu skolas direktore Vera Grigorjeva laipni 

uzņēma viesus un sniedza viņiem izsmeļošas atbildes uz daudzajiem jautājumiem. 

Tad viesi direktores pavadībā devās ekskursijā pa skolu – apskatīja mācību kabinetus, saņēma atbildes par skolas finansējumu,  

pārmaiņām skolas dzīvē pēdējo gadu laikā un citiem interesējošiem jautājumiem. Pēc atgriešanās mājās, Igaunijas partneri sūtīja 

vissiltākos pateicības vārdus par sirsnīgo uzņemšanu un apdāvināšanu. 

 I.Kalniņa,Projekta vadītāja 

   SSStttaaarrrppptttaaauuutttiiissskkkaaaiiisss   ppprrrooojjjeeekkktttsss      

LLLeeeaaarrrnnniiinnnggg   PPPooosssiiitttiiivvveee   DDDiiisssccciiipppllliiinnneee   

A.Avotiņa un J.Gaiķe saņemot sertifikātus par 

dalību starptautiskajā projektā Vaslui, Rumānijā 
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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/ 

 

 

 

  

 

 

Šogad bija trīsdesmitā reize, kad Latvijas bērni un jaunieši pulcējās 

skaistajā festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku”. Arī mūsu skolas folkloras kopa 

„Urdziņa ” piedalījās šajā festivālā, kas notika 17. maijā Jēkabpilī un Viesītē. 

Bērniem bija iespēja sevi un savu mākslu parādīt publiskos pasākumos. 

Folkloras svētku 30. jubilejas sarīkojuma tēma ir „Nauda latviešu 

folklorā”. Tā norāda uz katra laikmeta un paaudzes nepieciešamību meklēt 

sasaisti starp praktisku lietderību un orientāciju uz pirkšanas pārdošanas 

attiecībām, vienlaikus piedāvājot atskārsmi, ka ir lietas, kuras nevar nopirkt 

ne par kādu naudu. 

Folkloras svētkos „Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālajā sarīkojumā 

piedalās 1200 dalībnieki no 83 dažādu novadu bērnu un jauniešu folkloras 

kopām. Programmas un folkloras svētku mērķis bija saglabāt, apgūt, 

pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, 

vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku 

dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā 

sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un 

apgūto pieredzi. 

„Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada garumā notika dažāda veida 

aktivitātes:  novadu sarīkojumi un noslēgumā Nacionālais sarīkojums, kurā 

piedalījās arī mūsu skolas folkloras kopa.  

Folkloras kopas bērniem tā bija ļoti emocionāli bagāta diena, kurā gūti 

pozitīvi iespaidi un vēlme arī turpmāk tik pat aktīvi darboties folkloras kopā 

„Urdziņa””. 

folkloras kopas „Urdziņa” vadītāja  

Daila Simsone 

 

„„„PPPuuulllkkkāāā   eeeiiimmmuuu,,,   pppuuulllkkkāāā   ttteeekkkuuu”””   

 

MMMūūūsssooosss   iiirrr   ssspppēēēkkksss   uuunnn   pppāāārrrllliiieeecccīīībbbaaa   
 

Bauskas 2.vidusskolas sporta laukumā notika vērienīgs pasākums „Mūsos ir spēks un pārliecība”. Pasākumu organizēja skolas 

atbalsta dienesta darbinieki -  Jadviga Anduža un Valentīna Ļeontjeva sadarbībā ar Bauskas 508. Jaunsargu vienību.   

Kā allaž, tiek teiktas svinīgās uzrunas un vēlēta veiksme sacensībās.  Deviņas komandas, kurās bija dalībnieki no visām 

klasēm sacentās teorētiskajās zināšanās un praktiskajās nodarbībās, lai noskaidrotu labākos.   

Sacīkšu laikā jauniešiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, kurus sagatavoja Jaunsargu vienība. Spēļu laikā Jaunsargu vienība ne 

vien nodrošināja jauniešus ar uzdevumiem, bet arī nodeva skolēniem praktisku informāciju par jaunsargu darbību.  

Sacensību laikā jauniešiem bija jāveic tādi uzdevumi, kā līdzsvara gājiens, mīnu lauks, paralēlās virves, ievainotā pārnešana, 

purvs, slēpes, kurmīši, pārceltuve, šaušana mērķī. 

Jauniešus, kuri piedalījās sacensībās, ļoti aizrāva to norise, jo paralēli fiziskām aktivitātēm tika sniegta iespēja uzzināt 

daudz noderīgas informācijas. Skolēni, pārkāpjot finiša līniju, jutās diezgan labi un par paveikto juta gandarījumu. Komandas 

stāstīja, ka, lai motivētu, uzmundrinātu viens otru un nedomātu par nogurumu un sāpošajām kājām, jaunsargi esot stāstījuši jokus 

un izteikuši viens otram uzslavas. Šīs sacensības bija visaizraujošākās un interesantākās.  

Paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai par atbalstu un sagādātajām pārsteiguma balvām! 

 

Skolas sociālais pedagogs Jadviga Anduža 

 


