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Skolas laiks- direktores saules gadi 

Pieturzīmes 

 

Direktore Vera Grigorjeva dzimusi 1954.gada 8.janvārī. 

1971.gadā beigusi Bauskas.2.vidusskolu. 

1980.gadā Latvijas Universitātes Vēstures fakultātē iegūta vēstures un sociālo zinību vidusskolas skolotājas izglītība. 

1992.gadā Sankt-Pēterburgas Valsts un municipālās pārvaldes institūtā politoloģes, augstskolu un vidusskolu sociālo 

un politisko disciplīnu pasniedzējas kvalifikācija. 

1997.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē pamatskolas angļu valodas skolotājas 

kvalifikācija.  

1998.gadā Latvijas Universitātē Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē pedagoģijas maģistres diploms. 

1983.gadā apstiprināta par Bauskas 2.vidusskolas direktori. 

Divus sasaukumus pēc kārtas Bauskas novada deputāte. 

Precējusies ar klasesbiedru Viktoru. Ir divi dēli Vadims un Aleksejs. 
 

Saruna ar trīspadsmito Bauskas 2.vidusskolas 

direktori risinās vēsā rudens lapkritī, bet siltā, mājīgā 

atmiņu stundā mācību iestādes 70.gadadienas gaidās. 

Šī skola patiesi ir direktores Veras Grigorjevas 

skola no septiņu gadu vecuma. Tā ir skola, kurā viņa 

mācījusies, strādājusi, pilnveidojusi un realizējusi savas 

idejas, sapņus, ieceres.  

Pirmie bērnu dienu gadi aizvadīti Rundāles 

pagastā. Augusi trīs māsu ģimenē, kur lielākoties 

ģimenes galva bijusi māmiņa kopā ar vecvecākiem. 

Tētis miris agros gados. Mazā Veriņa skolas gaitas 

sākusi 1961.gadā. Tolaik Bauskas 2.vidusskolas bērni 

mācījās Rīgas, vēlāk Rūpniecības, pēc tam Salātu ielā 

10- Korfa muižā. Skolēnu skaitam pieaugot, uzcēla 

skolu Dārza ielā 9. Lauku bērni tolaik mitinājās skolas 

internātā, arī Veras ikdiena tur pagāja. Neviens 

neprasīja, vai tev patīk vai ne. Tāda bija aptuveni 100 

skolēnu dzīve. Un visiem tur patika. Tālab ar mīļumu 

pieminēta klases audzinātāja Ņina Karpenko (Sirpiļina), 

internāta audzinātājs S.Vainšteins un citi audzinātāji, 

pavāri, kas rūpējās un izveidoja draudzīgu, mājīgu vidi 

visiem skolas bērniem. 

Skolas gadi aktīvajai Verai pagāja kustībā, darbībā. 

Meitene enerģiski darbojās savā mācību iestādē. Būt par 

Zojas Kosmodemjanskas vārdā nosaukto pionieru 

vienības padomes priekšsēdētāju bija ļoti augsts 

novērtējums un liels gods. Šādu pakāpi varēja iegūt tikai 

skolēns, kurš bija priekšzīmīgs, labi mācījās un kam 

piemita vadītāja dotības. Visi tolaik piedalījās 

makulatūras vākšanā, talkās kolhoziem, Brāļu kapu, 

pilskalna teritorijas apkopšanā. Par aktīvu sabiedrisko 

pienākumu veikšanu skola ieguva Goda balvu-Sarkano 

zvaigzni, ko novietoja pie skolas fasādes.  

 

Vera Grigorjeva bija tā meitene, kura rakstīja 

vēstuli Latvijas kuģniecībai, ka skola vēlas draudzēties ar 

tankkuģa ,,Bauska” apkalpi. (Skolotāji konsultanti Anita 

Volfa, Timina Namiķe.) Pirmajā draudzīgajā tikšanās 

reizē gods nofotografēties ar kuģa kapteini un komandas 

pārstāvjiem tika vienības padomes priekšsēdētājai Verai 

Grigorjevai.

 

Skola saņem balvu–Sarkano zvaigzni. Priekšplānā Vera Grigorjeva. 
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Bauskas 2.vidusskolā darbojās skanīgs pūtēju 

orķestris, kur spēlēja vēstures skolotājs L. Samovičs, 

ķīmijas skolotājs P. Isaikins, ģeogrāfijas skolotājs A. 

Žeronkins. Pūtēju orķestris pavadīja tolaik svētku 

demonstrācijas. Skolā pionieru pulciņi sacentās, 

piedaloties ierindas skatēs. Labi soļotāji, dziedātāji bija 

pionieri Bauskas 2.vidusskolā. Tālab vienības padomes 

priekšsēdētāju Veru Grigorjevu izvirzīja uz 

3.Vissavienības pionieru salidojumu Artekā, pat divās 

maiņās. Vēsturiskā atmiņā palikusi tikšanās ar pirmo 

kosmonautu Juriju Gagarinu. Meitene uzdāvinājusi 

skolēnu un skolotājas T.Lībietes darinātu nacionālu 

suvenīru- lellīti, ko piespraudusi pie kosmonauta 

žaketes atloka. Piemiņai J. Gagarins grāmatā par Arteku 

ierakstījis savu autogrāfu, kas glabājas vēl šodien. 

Sasniedzot 14 gadu vecumu, tolaik aktīvos un 

priekšzīmīgos jaunos ļaudis uzņēma komjaunatnes 

biedru rindās. Vera Grigorjeva kļuva par skolas 

komjauniešu sekretāri. Par dzīvi skolā informēja vietējo 

laikrakstu, bija skolas redaktore un ārštata autore. 

Skolniece izcēlās ar labu balsi, dziedāja skolas korī, 

piedalījās sporta sacensībās. Bija labākā skolā 

vieglatlētikā 60 m skrējienā, ļoti labi veicās tāllēkšanas 

disciplīnā. Sporta skolotājs N. Zaharovs uzslavēja, bet 

reizē bija arī ļoti stingrs. Kad māca slinkums un gribējās 

no sporta aizmukt, treneris bijis nežēlīgs, ka palicis 

kauns. Nākamajā reizē uz ,,strīpas” bijusi pirmā.  

Neaizmirstamā atmiņā palikušas stundas pie 

krievu valodas skolotājas Valentīnas Vainšteines. 

Skolniecei patika lasīt klasiķu darbus. Ja vēl šodien 

direktore var izteiksmīgi deklamēt skolā iemācīto 

A.Puškina dzeju no galvas, tad tas ir lielākais paldies 

skolotājai. Šodienas paaudze nez vai to varēs pēc 40 

gadiem. 

Atmiņas risinot, turpinājumā skolas direktorei 

Verai Grigorjevai lūdzu atbildēt uz jautājumiem. 

-Jūs esat dzīves gudra direktore, kam jūs sakāt paldies 

par doto dzīves gudrību? 

-Mammas, vecmāmiņas, vectēva priekšā noliecu galvu, 

ir grūti vārdos izsacīt paldies par doto iespēju mums, 

trim māsām, izglītoties. Vecāki strādāja smagi, darbu 

veica ar prieku un nesūdzējās par sev nodarītajām 

pārestībām un nežēlību, ko tikai īsi pirms nāves vectēvs 

atklāja. 1953.gadā vecvecākus pēc Staļina nāves 

reabilitēja. Vecāki mācīja cienīt visu, kas mums bija. 

Katru maizes drupatiņu viņi vēlēja ielikt mutē un apēst. 

Tāda bija cieņa pret maizi un reizē pret darbu. Tādēļ 

visdārgākā man šodien ir klona maize, medus un piens. 

Svētkos speķa pīrādziņi un plātsmaize, nevis torte bija 

visgaršīgākie. Drēbītes man palika valkāšanā no 

vecākās māsas, un lielākais sapnis man, meitenei, bija 

tikt pie savas kleitiņas. Skolas laikā ik sestdienu mūsu 

pēcpusdienas rituāls bija šāds- gājiens uz pirti, tad 

skolas kleitas apkaklītes mazgāšana, gludināšana ar 

ogļu gludekli un piešūšana. Drānas bija jāsagatavo, 

jāsakārto, un tikai svētdiena bija svētā diena, kad 

mācījāmies nākamajai dienai.  

Paldies, saku visam skolas internāta personālam, 

skolotājiem-Valentīnai Vainšteinei, matemātiķim 

Ivanam Kļimovam, ķīmiķim Pjotram Isaikinam, fiziķei 

Tatjanai Škurenkovai, vēsturniecei Verai Strelkovai. 

Viņas vadībā arī nolēmu studēt vēsturi, šis mācību 

priekšmets patiesi ieinteresēja. 

Paldies katram cilvēkam, kas palīdzēja skolas 

izaugsmē. Mana pateicība Evijai Papulei, Ārijai Gailei, 

Mārai Bitei, Valdim Veipam, Raitim Ābelniekam, 

cilvēkiem, kas vadījuši dzīvi gan IZM, gan novada 

izglītības jomā. 

-Kādi ir jūsu gandarījuma mirkļi, par kuriem varētu 

sacīt, ka viss, kas noticis, ir skaists? 

-Kad motivēju vecākus un skolotājus izvēlēties skolas 

integrācijas ceļu. Ja tā nebūtu noticis, skola neeksistētu. 

Tas bija liels ieguldījums izglītošanas programmu 

pilnveidošanā bilingvālā jomā. Toreiz bija vairāk to 

cilvēku, kuri nevēlējās pieņemt šo priekšlikumu. 

Mazākums bija par. Esmu laimīga, ka skola ir saglabāta, 

visiem ir darbs, bet galvenie ieguvēji-skolēni. Viņi ir 

konkurētspējīgi darba tirgū Latvijā, Eiropā, Austrumos. 

Spert šo soli man bija svarīgi. 

Otrs svarīgākais mirklis bija jaunā skolas piebūve, 

ko atklāja 1989.gadā, tajā mācās visa sākumskola.  

Trešais-2008.gadā –tapušais modernais 

daudzfunkcionālais centrs, kur skolēniem ir iespēja sevi 

attīstīt.  

Gandarī tas, ka neesmu nokavējusi savu ideju 

īstenošanu dzīvē. 

-Ikviens, jūs pazīstot, atzīst, ka esat izcila psiholoģe. 

Pensionētā skolotāja A.Slavīte sacīja, ka noliec galvu 

jūsu priekšā, jo tas, ko sakāt, ir vietā un pareizi. Kā 

atrodat vienmēr pareizos vārdus?  

-Par visu vairāk uzklausu cilvēkus un atbalstu viņus. 

Atklātība pret atklātību. Mīlestība pret cilvēkiem, tā 

būtu pareizāk. 

-Aizvien vairāk sieviešu ienāk politikā, un jūs esat to 

vidū. Kāds ir mērķis, strādājot par deputāti, jo zināt, ka 

novada ļaudis jūs redz un dzird? 

 

Kopā ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi, kuģa kapteini 

Kopā ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi, kuģa kapteini. 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāja: Ruta Dābola 

Fotogrāfijas: no direktores personīga foto arhīva 

Dizains: Natālija Pavlova 

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

-Domāju, ka politikā tomēr jābūt vīriešiem, bet 

sievietes rada sievišķīgu seju deputātu vīriešu vidū. 

Esmu pateicīga visiem vēlētājiem, jo pārstāvu ne tikai 

savas skolas, bet visu novada ļaužu intereses. Atrodu 

laiku, kad tikties ar vēlētājiem un atbildēt uz viņu 

jautājumiem. Meklēju atbildes un viņiem pieejamā 

laikā informēju. Svarīgi ir ne aplami solīt, bet noteikti 

izdarīt. Ja reiz apsolīju, ka palīdzēšu, tad turu doto 

vārdu. 

-Darbīgums-tā ir cienījama īpašība. Kas ir tas, kas jūs 

,,darbina”? 

-Mūžizglītība virza nemitīgi uz priekšu. Jāmācās 

kursos, jāizglītojas, un tas no manis pāriet uz visu 

kolektīvu. Mūžizglītības nepieciešamība-tā ir mana 

filozofija. Nestāvēt uz vietas, sevi attīstīt. Ja to 

nedarītu, laikam būtu neinteresanta līdzcilvēkiem. 

Mans mērķis-meklēt ideju, aizraut, iet. Ar ideju un 

saprotošiem cilvēkiem-tā ir kustība uz priekšu. 

-Sakrālie vārdi-cerība, ticība, mīlestība-vada jūs, tos 

bieži vēlat skolotājiem. Kā šie vārdi palīdz saskarsmē? 

-Ja nesapņojam, tad stāvam uz vietas. Cerība-tie ir 

sapņi, no kā veidojas idejas, mērķi. Ticu, ka viss 

izdosies ar mīlestību. Veidojam komandu ar 

mīlestību, bez skaudības, naida starp cilvēkiem. Šī ir 

Dieva dota formula, kas pilnu izpausmi iegūst 

kolektīvā, ģimenē, sabiedrībā. 

-Jūs esat sabiedrībā cienījama direktore, bet vispirms-

sieviete. Kā savienojat šīs divas sfēras? 

-Vispirms ir jābūt sievietei ģimenē, vīram-sievai, 

bērniem-mātei. Ir jādomā par savu izskatu un 

jālepojas ar to. Ir jābūt koptai, īpaši, ja esi publiska 

persona. No pirmā acu skatiena būs redzams, vai 

tālāk veidosies saruna. Par sevi ir jādomā skolā, mājā, 

dārzā, un tas ir pats par sevi saprotams.  

Man patīk ceļot. Esmu laimīga, ka redzētas 25 

zemes. Ļoti patika Grieķijā, Ēģiptē, Itālijā. Gribu, lai 

sapnis par ceļošanu turpinās, jo vēl jāredz Dieva dotā 

zeme.  

 

 
 

 

-Kad skolu direktori jūs uzrunā-Veriņa-,to dzirdēt ir 

tik patīkami. 

-Kad 1.vidusskolas direktors Laimonis Rācenājs un 

Vecumnieku vidusskolas direktore Anna Namiķe 

mani pieņēma savā saimē, konsultēja, palīdzēja, ļāva 

uz sava pleca raudāt, viņi mani tā nodēvēja. Kopš tā 

laika visiem esmu Veriņa. 

-Aspazija dzejā saka, ka viņa esot kā ,,burbuļu 

avotiņš”. Kāda esat jūs? 

-Esmu sevī atradusi 15 pašraksturojuma elementus. 

Svarīgākie- ticēt savai lietai un prast aizraut; būt gan 

administratore, gan līdere; ar perspektīvas izjūtu; būt 

laipnai un taktiskai vadītājai; labi zināt savus padotos; 

būt taisnīgai; ar maigumu un mīlestību rūpēties par 

katru skolēnu. 

-Kāds ir jūsu novēlējums savai skolai jubilejā? 

-Novēlu attīstību atbilstīgi jaunajām prasībām, 

izaicinājumam un tendencēm izglītības jomā. 

Nebaidīsimies pieņemt izaicinājumus! Lai mūsu skola 

iet kopsolī ar modernās pasaules izaicinājumiem! 

Laikus pamanīsim jaunākos sasniegumus un spersim 

soli tālāk! Lai plānotu skolas attīstību, analīzei, 

sintēzei jādarbojas vienlaikus. Kad analizējam darbu, 

redzam, kur plusi, kur mīnusi, kas nav devis 

rezultātu. Jādomā, kā atkal pilnveidoties. Labu ideju 

realizēšana, diskusija ar kolektīvu ved uz kopīgu 

mērķu piepildīšanu.  

Īpašu paldies skolas kolektīvam, skolēniem, 

katram skolotājam, darbiniekam, skolēnu vecākiem 

un vadības komandai – I. Jabločkinai, J. Mozgovajai, 

V. Jurčenokam, N. Matulēvičai, J. Gaiķei, V. 

Ļeontjevai, I. Korčevajai, L. Sidorčikai, N. Zariņai, M. 

Bitei, I.  Brokai-Pastorei, N. Safoņenkovai. 
 

Paldies, par interviju saka šī raksta autore skolotāja 

Ruta Dābola. 

 

 

 

Ēģipte 



 

 

Skolotāju vēlējumi skolai 
 

Novēlu skolai nepārtraukti mainīties! Lai skolas vide 

radītu iedvesmu, būtu harmoniska un pāri visam 

radoša!  

Skolotāja Inga Golovčanska 

 

Skolotājiem vēlam pacietību, strādājot ar skolēniem! 

Lai nemainās skolas tradīcijas un saglabājas vērtības! 

Lai skola vienmēr ir kā mājas, kur gribas atgriezties!  

2.a klases skolēni 

 

Skolotāj, lai Tavā krūzē nekad nepietrūkst spēka 

dzēriena, jo vienmēr kādai vālodzei slāps. Slāps pēc 

zināšanām, slāps pēc padoma, slāps pēc mīlestības, 

slāps ... 

Skolotāja Pārsla Akmeņlauka 

 

Mīļā skola, esi tāda, kāda esi! Esi vislabākā skola 

Latvijā! Lai Tev ir ilgs mūžs! Esi tāda, lai pie Tevis 

gribētos vienmēr atgriezties, atnākt! 

3.b klases skolēni 

 

Novēlam skolai vēl daudzus gadus uzturēt labo slavu, 

neapstāties izaugsmē, būt kreatīvai, uz sasniegumiem 

orientētai skolai! Veselību un izturību skolotājiem! 

2.b klases skolēni un skolotāja Jeļena Šmite 

 

Mīļā skola, lai Tevī ir ne tikai iejūtība, pacietība un 

sirds mīlestība kā mātē, kas savu bērnu redz kā pašu 

labāko, skaistāko un gudrāko, bet, lai Tevī ir arī tēva 

stingrība, kas ieaudzina katrā bērnā disciplīnu, 

paklausību, māca ieklausīties, domāt radoši. No sirds 

novēlam skolai saklabēt labo slavu, neapstāties 

izaugsmē un būt labākajai skolai novadā! 

4.b klases skolēni 

 

Lūkojoties caur vēstures prizmu, mūsu skola ir vēl 

jauna meitene. Es novēlu šai meitenei kļūt skaistai, 

gudrai, bagātai. Lai slavēta mūsu namamāt’, kam 

apcirkņi ir pilni lielām, augstām zinībām, visām 

pasaul’s gudrībām, sirdīm siltām, mīlošām un gudro 

padomiņu! 

Skolotāja Anita Avotiņa 

 

Novēlu visiem skolotājiem un skolēniem veselību, 

radošumu un prieku. Lai katra diena būtu 

piedzīvojumu pilna! Skolai neapstāties izaugsmē, 

vienmēr būt radošai un sasniegumiem bagātai! 

Skolotāja Inga Grišule 

 

Novēlu skolai izaugsmi un mācīties gribošus 

skolēnus! Ikvienam mūsu kolektīvā augt un 

pilnveidoties! Pārvarēt visas grūtības, jo tikai tas mūs 

padara gudrākus un stiprākus!  

Skolas sociālais pedagogs Jadviga Anduža 

 

Novēlu skolai spēt iemācīt skolēniem būt par labiem 

cilvēkiem, būt par zinošiem cilvēkiem. Lai skolas vide 

rada iedvesmu, ir harmoniska un radoša. Veselību un 

izturību skolas kolektīvam!  

Skolotājs Zigurds Bille 

 

Lai skola turpina attīstīties tikpat veiksmīgi un strauji 

kā visus septiņdesmit gadus! Lai mūsu absolventi ar 

saviem panākumiem tikai vairo skolas slavu! 

Veselību, izturību visiem skolas darbiniekiem – 

direktorei, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. 

Skolotāja Valentīna Rajevska 

 

Lai viss, ar ko mēs dzīvojam skolā nepazūd, nepāriet 

kā rudens migla. Lai sirdī paliek šī vieta, kur mēs 

esam kopā gan priekos, gan bēdās, kur ir mūsu jūtas, 

pārdzīvojumi, darbi. Novēlēsim viens otram 

panākumus, mīlestību, labestību un siltumu! 

Skolotāja Inese Korčevaja 

 

Novēlu skolai – jaunas izaugsmes iespējas, turpināt 

izglītot vēl tūkstošiem zināt gribošus skolēnus! 

Nezaudēt savu mājas siltuma un labestības smaržu! 

Turpināt skolas tradīcijas un saglabāt skolas svarīgās 

vērtības! 

Skolotāja Natālija Matulēviča 

 

/Jāzeps Osmanis/ 

Es pateicos tev, mīļā, labā skola, 

Par rīta sauli, ko mums liki plaukstās: 

Mēs paņemsim no tavas klases sola 

Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās. 

 

Es pateicos tev, skolotāj, mans sirmais, 

Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi: 

Tu lielās dzīves ceļā biji pirmais, 

Kas atrast mācēji mums pašiem sevi. 

 

Par tavu balto bērzu maigām šalkām, 

Kas mūža pavasariem pāri skries, 

Par tālu gaitu nebeidzamām alkām 

Tev, skola, vienmēr nāksim pateikties. 

 

1982.gada absolventes un skolotājas Ivetas 

Jabločkinas pateicības vārdi skolai 

 

Lai skolas gaisma mūs pavada turpmāk! 

Cik daudz gaismas uz ceļa, 

Pa kuru mums jāiet ... 

Iesim  

Saņemt un starot, 

Un dot.   /Ojārs Vācietis/ 

Skolai – spozmi! Skolotājiem – labsirdību, Skolēniem 

– prieku! 

3.d klases skolēni un skolotāja Vija Reistere 

 


