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Sirsnīgi sveicu skolas saimi ar 2014./2015. m.g. pirmā semestra beigām, ar panākumiem mācībās, 

sportā un ārpusstundu pasākumos.  Īpašu paldies izsaku  sporta laureātiem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    Lai stipra veselība, dzīvesprieks, lai      
siltums un miers  ienāk   jūsu  mājā! 

Priecīgus Ziemassvētkus!!! 
Ar cieņu, skolas direktore  

Vera Grigorjeva 

 

 

    

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

  IENĀC SKOLĀ 
                                Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.21) 

                                    2014. gada 17. decembris 

 DIREKTORES VĀRDS 

Bauskas 2.vidusskolas  

Jaunatnes Sporta laureāti 2014.g.: 
 

1. Aivis Barkovskis – florbols 

2. Renārs Rimševics – brīvā cīņa 

3. Dāvis Rimševics – brīvā cīņa 

4. Juliāns Popovičs – brīvā cīņa 

5. Adriāns Aļijevs – vieglatlētika 

6. Deivids Šumskis – vieglatlētika 

7. Silga Ose – galda teniss 

 

Sporta skolotāji: Aleksejs Grigorjevs 

                           Jeļena Vederņikova 

                        Jeļena Kotenkova 

Diānai Siliņai – „Atzinības raksts par godprātīgu 

un iniciatīvas bagātu darbu” 

Svetlanai Panovskai – „Atzinības raksts par 

ilggadēju darbu un aktivitātēm 

kultūrmijiedarbības jomā” 

Irēnai Kalniņai – „Atzinības raksts 

par ieguldījumu iekļaujošās 

izglītības programmu veiksmīgu 

attīstību Bauskas novadā un 

Bauskas 2. vidusskolas 

iesaistīšanu starptautisku 

projektu realizēšanā” 

       Ar gandarījumu paziņoju, ka sakarā ar 

sniegumu skolas attīstībā un dzīves jubileju 

apbalvošanai ar Bauskas novada domes atzinības 

rakstiem tika izvirzītas šādas skolotājas: Diāna 

Siliņa, Svetlana Panovska un Irēna Kalniņa.  

2014.gada 18. decembrī plkst. 9.00 Ziemassvētku 

sarikojuma laikā apbalvojumus skolotājām 

pasniegs Bauskas novada domes priekšsēdētājs 

Raitis Ābelnieks.                   Steidzieties apsveikt!!! 
 

2014. gadam pateicības vārdi! 
Paldies: 

 Par gudriem saprotošiem un vislabākajiem skolotājiem 
un darbiniekiem! 

 Par skolēnu vecāku aktivitātēm un veiksmīgu sadarbību 
ar skolu. 

 Par čaklajiem un talantīgajiem skolēniem. 

 Par veselību un pacietību. 

 Bauskas novada domei par brīvām pusdienām, par 
mācību līdzekļiem un mācību grāmatām, par renovēto 
sporta zāli, par piešķirto goda rakstu skolai un 1000 
eiro skolas 70 gadu jubilejā, par piešķirtajiem 500 eiro 
un kausu par izcīnīto 1.vietu Bauskas un Rundāles 

novada izglītības iestāžu sacīkstēs.  
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GGGaaaddduuu   mmmiiijjjaaasss   iiinnnttteeerrrvvviiijjjaaa,,,   iiieeedddeeedddzzzooottt   mmmīīīllleeessstttīīībbbaaasss   sssvvveeecccīīītttiii   

Kad gada garākās naktis pienāk, iededzam svecīti mājā, lai kļūst gaiša istaba un top dāsna sirds; kad gada 
garākās naktis pienāk, klusi, klusi atnāk Ziemassvētki un tumsa pamazām kliedējas; kad gada garākās 

naktis pienāk, atveras debess vārti un sveces deg, pār mums līst svētums. 
Gadu mijas intervijā piedalījās visi skolas metodisko komisiju pārstāvji. 

 
-Kuri notikumi 2014.gadā jums bija nozīmīgākie? 
Sākumskolas MK, skolotāja Inga Golovčanska un Pārsla 
Akmeņlauka. 
-Nozīmīgākais notikums bija gatavošanās skolas 70 gadu jubilejai 
un piedalīšanās tajā. Esam priecīgi, ka mūsu kolektīvā ienāca jauni 
kolēģi un skolēni. 
Dabaszinību MK, skolotāja Anita Zibola. 
-Katra gada diena bija vienreizēja un neatkārtojama. 
Latviešu valodas MK, skolotāja Daina Burceva. 
-Nozīmīgākie notikumi, manuprāt, ir Bauskas 2.vidusskolas 70 
gadu jubileja, manas audzināmās 12.c klases izlaidums, 
piedalīšanās Bauskas novada Izglītības pārvaldes organizētajā 
konkursā ,,Gada skolotājs” un 11.klases skolēnu iegūtā 3.vieta 
valstī V.Šekspīram veltītajā konkursā. 
Angļu valodas MK, skolotāja Inga Grišule. 
-2014.gada 8.janvārī atzīmējām mūsu līderes cienījamās 
direktores V.Grigorjevas dzīves jubileju Bauskas pilī. Tie bija 
grandiozi svētki. 2014.gada 25.oktobrī sagaidījām mūsu skolas 
skaisto 70.jubileju, kur piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. 
2014.gada 14.aprīlī Ordeņu kapituls nolēma par nopelniem 
Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta 4.šķiru mūsu skolas 
direktorei Verai Grigorjevai. Mēs esam lepni, ka mūsu iestādi 
vada tāda pašaizliedzīga direktore. Priecē tas, ka skola ir veiksmīgi 
akreditēta. 
Krievu valodas MK, skolotājs Sergejs Žuravļovs. 
-Nozīmīgākais notikums šogad-skolas 70.gadskārtas jubileja. 
Satikos ar saviem bijušajiem skolotājiem. Tas bija saviļņojoši. 
Uzrakstīju arī atmiņas, dzejoļus, stāstiņus par skolas gadiem, 
sagatavoju grāmatu, ko gribētu izdot līdz mācību gada beigām. 
Izdevu arī 10 jaunas grāmatas, tulkoju latviešu vēsturiskās teikas 
par Pēteri Lielo, Katrīnu I, zviedru laikiem. Izveidoju dzejas 
antoloģijas ,,Krievu dzeja Latvijā” 1.,2.sējumu.  Izdevu trīs savas 
dzejoļu grāmatas, bijušā skolas direktora A.Žuravļova dzeju ,un 
mani darbi ievietoti dzejas antoloģijā ,,Krievu dzejnieki Latvijā” 
1.sējumā. 
Matemātikas MK skolotāji. 
-Nozīmīgākais notikums 2014.gadā skolas dzīvē- projektu nedēļa, 
veltīta skolas 70 gadu jubilejai. Mēs, matemātikas un dabaszinību 
skolotāji, veltījām daudz laika un izdomas, lai projektu nedēļas 
pasākumi būtu radoši un interesanti skolēniem. Skolas jubilejas 
pasākumā bijām priecīgi sastapt savus bijušos skolēnus un 
kolēģus. Vēl mūs, matemātikas skolotājus, patiešām priecēja 
mūsu skolēnu parādītās labās zināšanas matemātikas 
centralizētajā eksāmenā. Skolēni mūs ar savām zināšanās 
nepievīla arī novada olimpiādēs un konkursos. 
Mākslas priekšmetu MK, skolotāja Indra Vasiļkova. 
-Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā ir veiksmīga skolas akreditācija, 
skolas 70 gadu jubilejas pasākumi un oriģinālā projektu nedēļa, 
veltīta skolas jubilejai, kā arī piedalīšanās starptautiskos 
projektos. 
Vēstures MK, skolotāja Iveta Jabločkina. 
 Mani priecēja iesaistīšanās starptautiskajā projektā, skolas 
akreditācija un tas, ka mans vecākais dēls absolvēja augstskolu. 

 

-Kādas vērtības – garīgas, materiālas – jums devis šis gads? 
Sākumskolas MK, skolotāja Inga Golovčanska, Pārsla 
Akmeņlauka 
-Visām sākumskolas skolotājām bija iespēja augustā apmeklēt 
brīnišķīgus kursus. 
Dabas zinību MK, skolotāja Anita Zibola. 
-Par materiālām vērtībām neuztraucos, tās tikai ikdienai 
nepieciešamas. Garīgi pilnveidojos, lasot grāmatas, tiekoties 
ar gaišiem cilvēkiem, nododot savu zināšanu bagāžu tālāk gan 
skolā, gan arī republikas pedagogu saimei. 
Latviešu valodas MK, skolotāja Daina Burceva. 
-Vislielākā vērtība ir veselība. Ja tā ir pašam un visiem 
mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem, jūties patiesi laimīgs. Grūtos 
brīžos svarīgs īstu draugu un kolēģu morālais atbalsts. 
Angļu valodas MK, skolotāja Inga Grišule. 
-2014.gada 14.-19.oktobrim kopā ar kolēģiem V.Jurčenoku, 
I.Jabločkinu piedalījos Grundvig projekta ,,Learning Positive 
Discipline”4.seminārā Itālijā. Bijām gandarīti, ka varējām 
dalīties savā pieredzē un uzzināt daudz vērtīga, darbojoties 
grupās kopā ar citiem projekta dalībniekiem no 9 Eiropas 
valstīm. Projekta mērķis-apkopot un izstrādāt 50 pozitīvās 
disciplinēšanas metodes- ir aktuāls šodien. Mēs ticam, ka 
veicām ļoti svarīgu darbu. 
Krievu valodas MK, skolotājs Sergejs Žuravļovs. 
-Garīga bagātība ir darbs ar grāmatu. Esmu ļoti daudz lasījis, 
tulkojis, arī latviešu strēlnieka, romānista A.Grīna darbu 
,,Pēteris Lielais un Katrīna”, J.Pilsoņa romānu ,,Prāvesta Glika 
audžumeita”. Atdzejoju V.Plūdoņa dzeju un poētiskos 
veltījumus A.Čakam. Patīk strādāt pie materiāliem ar 
novadpētniecisku raksturu.  
Matemātikas MK skolotāji. 
-Esam gandarīti, ka mūsu pedagogu darbu novērtēja arī ārpus 
skolas, un šādus skolotājus apbalvoja ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības rakstiem: Tatjanu Kazačenoku, Svetlanu 
Jurčenoku, Ritu Skorodihinu. Skolotāju Valēriju Jurčenoku 
izvirzīja novada nominācijai ,,Gada skolotājs vidusskolā”.   
Mākslas priekšmetu MK, skolotāja Indra Vasiļkova. 
-Kopumā šis gads ir bijis veiksmīgs, jo skolotājiem ir bijusi 
iespēja apmeklēt kursus, pilnveidot sevi IT jomā, kā arī 
uzlabot savas prasmes darbā ar skolēniem, piedaloties 
dažādos kursos. Esam guvuši labus sasniegumus sporta un 
radošajos konkursos. Liels paldies mūsu skolas direktorei par 
atbalstu! 
Vēstures MK, skolotāja Iveta Jabločkina. 
-Tiešām jūtu tuvu cilvēku mīlestību un atbalstu. Daru to, no 
kā gūstu gandarījumu, un par materiālo pusi domāju mazāk, 
vairāk par garīgo veselību. 
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-Kāda ir jūsu Adventes laika burvība? Ko šis laiks liek jums 
paveikt? 
Sākumskolas MK, skolotāja Inga Golovčanska, Pārsla 
Akmeņlauka.  
-Adventes laiks ir klusais laiks, kad visi gaida brīnumu. Mēs 
motivējam bērnus iesaistīties labdarības pasākumos. 
Dabaszinību MK, skolotāja Anita Zibola. 
-Saku paldies visiem, kuriem gada laikā neesmu paspējusi 
pateikties. Miers un klusums uz zemes un labestība 
dvēselē. 
Latviešu valodas MK, skolotāja Daina Burceva. 
-Tās ir klusas pārdomas, savu domu sakārtošana, veroties 
Adventes vainaga sveču liesmās. Vēlēšanās ziedot, palīdzēt, 
dāvināt. Izgaismot māju, dārzu, gaidot ciemos savus mīļos. 
Angļu valodas MK, skolotāja Inga Grišule. 
-Adventes laiks- tas ir pārdomu laiks. Kā cīnīties ar reizēm 
prātā ienākušajām sliktajām domām? Katram Adventes 
laikā vajadzētu kļūt gaišākam. Tas notiek tad, kad cilvēks 
savu sirdi griež pie Dieva, izvērtē savus pārkāpumus, 
dvēseles traipus. Tad neizbēgami viņš kļūst gaišāks, un tas 
vairs nav uzspēlēts, bet paliekošs. Tā jādomā par šī laika 
dziļāku saturu. 
Krievu valodas MK, skolotājs Sergejs Žuravļovs. 
-Ziemassvētku priekšvakarā man kā dzejniekam ir īpaši 
romantisks noskaņojums. Katru gadu top jauni darbi, sūtu 
vēstules, draugiem, rakstniekiem. Patīk pastaigāties pa 
Vecrīgu, apbrīnot tās mūžīgo skaistumu, gandrīz katru 
namu aplūkot, atcerēties, padomāt par laika ritējumu.  
Matemātikas MK skolotāji. 
-Adventes laiks, kad mēs varam mierīgi ļauties norimt 
ikdienas skrējienam un pievērsties klusam, mierīgam 
svētku gaidīšanas laikam; 
kad varam ieklausīties sevī, lūgt piedošanu kādam un arī 
piedot citiem; 
kad atcerēties un apciemot savus tuviniekus, vecākus, 
draugus, dāvāt savu sirds siltumu, mīlestību un labestību 
citiem cilvēkiem. 
Mākslas priekšmetu MK, skolotāja Indra Vasiļkova. 
-Adventes laiks ir gaišo domu un labo noskaņu laiks. Tas ir 
arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šīs dienas pirms 
Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, 
aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas 
mums atkal no jauna jāatrod. 
Vēstures MK, skolotāja Iveta Jabločkina. 
-Šis laiks liek pārdomāt paveikto, analizēt, un ir iespēja 
klusajā laikā vairāk laika veltīt sev un saviem mīļajiem. 

 

-Kāds ir jūsu novēlējums, sagaidot 2015.gadu? 
Sākumskolas MK, skolotāja Inga Golovčanska, 
Pārsla Akmeņlauka. 
-Ir labi sapņot par laimi, 
Vēl jo labāk uz mūžu to gūt. 
Šajā skaistajā Ziemassvētku naktī 
Es jums novēlu laimīgam būt. 
Sākumskolas skolotāji vēl visiem stipru veselību, 
pacietību, darbu un saprotošus kolēģus! 
Dabaszinību MK, skolotāja Anita Zibola. 
-Mīlestību pret sevi! Mīlestību pret ģimeni! Mīlestību 
pret līdzcilvēkiem! Mīlestību pret Latviju! Tikai 
mīlestībā un labestībā mēs rodam mieru dvēselē! 
Latviešu valodas MK, skolotāja Daina Burceva. 
-Lai nekad, nekur nevienam nebūtu jāpiedzīvo kara 
šausmas! Lai ļaunas un neārstējamas slimības 
neatņemtu mums mūsu mīļos! Lai izdodas Bauskas 
2.vidusskolas renovācijas plāni! 
Angļu valodas MK,skolotāja Inga Grišule.  
-Novēlu direktorei V.Grigorjevai, saviem kolēģiem, 
skolas tehniskajiem darbiniekiem izturību, veiksmi un 
saticību! Sirsnīgus, mīļus, gaišus, baltus, sniegotus 
Ziemassvētkus! Saticību un mīlestību ģimenē! 
Skolēniem novēlu, lai Ziemassvētku siltums ieplūst 
ikvienā sirsniņā un, protams, gūt tikai labas sekmes. 
Skolai turpināt realizēt jaunus projektus! 
Krievu valodas MK, skolotājs Sergejs Žuravļovs. 
-Skolēniem novēlējums: būt veseliem, draudzēties ar 
sportu un lai nebūtu tā, kad 20.decembrī pulkstenis 
būtu apstājies uz 20.septembra, it īpaši pārlapojot 
darba burtnīcas un klades! Laiks radošajiem cilvēkiem 
ir labs draugs, bet sliņķiem- niknākais ienaidnieks; tas 
var pat atstāt uz otro gadu. Lai to nepieļauj gudrais 
Salavecis! 
Matemātikas MK skolotāji. 
-Vēlam prieku par jaunām idejām, satraukumu, ko rada 
domāšanas process, izpratnes triumfu, skaidru skatu, 
asu dzirdi, tieksmi pēc jauniem atklājumiem un prieku 
kā par pagātni, tā arī par tagadni. Vēlam radošas 
izdomas sniegto prieku!  
Veiksmīgu, radošu, jautru, jaunām idejām un 
atklājumiem bagātu Jauno gadu! 
Mākslas priekšmetu MK, skolotāja Indra Vasiļkova. 
-No sveču liesmām, 
No egļu zaru smaržas 
Ņem gaismu rītdienai 
Un spēku visam gadam! 
Vēstures MK, skolotāja Iveta Jabločkina. 
-Lai cilvēka laime būtu pilnīga, atcerieties, ka ir 
nepieciešamas četras lietas: veseli bērni, dzīvi vecāki, 
sapratne un mīlestība ģimenē un mājā, veselība. 
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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/ 

 

 

 

   Sagaidot rakstnieka, pasaku meistara Kārļa Skalbes 135.gadskārtu, mēs, Bauskas 2.vidusskolas latviešu valodas skolotāji, 
organizējām pasaku pēcpusdienu, kurai atsaucās septiņas novada skolas: Codes, Vecsaules, Mežotnes pamatskolas, Uzvaras, Īslīces 
vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas un mūsu skolas abas septītās klases. Katras skolas komandai bija jāveic mājas darbs- jāizveido 
K.Skalbes pasakas dramatizējums. Pasaku pēcpusdienas programma bija plaša, gaišā noskaņā, lai visiem būtu interesanti. Vispirms ar 
virtuozu akordeona spēli priecēja 6.b klases skolēns Vadims Cvetkovs. Skolotājas Diānas Siliņas dziedātāji no sākumskolas izpildīja lirisko 
J.Lūsēna komponēto dziesmu ar K.Skalbes vārdiem ,,Jaunās egles”. Noskatījāmies 11.a klases skolēna Ulda Gābera veidoto multiplikācijas 
filmu ,,Bērna sapņi”. Filmas ilustrācijas projekta nedēļas laikā zīmēja 5.-6.klašu skolēni. Paldies Uldim par šo darbu! Atzinīgi par šādas filmas 
izveidi izteicās gan skatītāji, gan skolotājas, gan novada metodiskās apvienības vadītāja V.Cerusa. 

 Pasākumu kuplināja dzejas deklamācijas, stāstījumi par Kārli Skalbi kā dzejnieku, literāro pasaku autoru, sirds cilvēku, ceļinieku. 
Novada skolu 7.klašu audzēkņi ieveda mūs dažādu pasaku pasaulē, noskatījāmies pasakas ,,Kaķīša dzirnavas”, ,,Sēņotājs”, ,,Laimes meklētājs”, 
,,Pasaka par vērdiņu”, ,,Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” u.c. 

Lai turpinās šī tradīcija ik gadu citā skolā! Šādi pasākumi apvieno skolas un skolotājus, bagātina, silda, veido draudzību starp skolām.  
Pasākuma organizatore skolotāja Ruta Dābola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. decembrī mūsu skolas trīs SMU „Hennas Tetovējumi,” „Awesome spilvens,”un „Stiliņš” piedalījās 

Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgū 2014, kas norisinājās modes un izklaides 
centrā „Rīga Plaza”. Lai tiktu uz šo nozīmīgo pasākumu ir jābūt idejai, ko ražot, kādu pakalpojumu sniegt un 
bija  jāraksta biznesa plāns un savā brīvajā laikā jāražo preces.  

 Pasākuma mērķis ir sekmēt  uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošanu reālajā vidē 
realizējot savu preci vai sniedzot pakalpojumu un tā ir savas naudas pelnīšanas iespēja. 

Meitenes tirgoja dažādas no filca pašdarinātas lietas, aksesuārus un sniedza hennas tetovējuma 
pakalpojumus. Visveiksmīgākā diena bija Amandai un Viktorijai no 11. klasēm, viņu pakalpojums bija ļoti 
pieprasīts un raisīja lielu interesi! Lepojamies, ka skolas absolvente Alīna Kazačenoka arī piedalījās 
gadatirgū jau kā LU Ekonomikas un vadības fakultātes studente un ieguva nominācijas balvu Start-Up grupā. 
Alīna skolas laikā gatavoja un veiksmīgi tirgoja kvalitatīvus un skaistus  „Sapņu ķērājus.”  

Amandas  Berlinskas no 11. A komentārs:  Vēlos pateikt lielu paldies, skolotājai Ivetai Leitlantei, par 
palīdzību, kas deva iespēju piedalīties Vislatvijas Ziemassvētku gadatirgū, kas norisinājās 
6.decembrī,Modes un izklaides centrā- Rīga Plaza! Tā bija lieliska iespēja iemācīties būt konkurētspējīgam, 
labi komunicējošam un spēcīgai personībai, starp citiem 500 jauniešiem, kas bija ar tādu pašu mērķi 
ieradušies uz šo tirgu.  
Vislielākais un patīkamākais mirklis līdz šai dienai ir gandarījums par nopelnīto naudu, ko nopelnījām 
pašas!'' 

Ekonomikas skolotāja Iveta apmeklēja izglītojošu un interesantu tālākizglītības kursu ”Par darba 
devēja un darba ņēmēja domāšanas maiņu izglītības sistēmā” un atzīst, ka SMU ir jāsāk veidot jau no 
pamatskolas posma, lai vairāk būtu potenciālie darba devēji. Skolēniem ir jāprot pielāgoties multikulturālai 
videi  un būt uzņēmīgākiem. Ieteicams  vairāk mācību priekšmetos jāveicina gan motivācija, gan 
likumsakarību  sasaiste ar reālo dzīvi. Skolotāja saņēma Pateicību, kā arī metodisko materiālu no EY 
Latvijas biroja un video stāstu disku par veiksmīgu uzņēmējdarbības procesa izzināšanu. Gadatirgus 
ietvaros notika jauno uzņēmēju izvērtēšana un apbalvošana 6 nominācijās. Sīkāku informāciju un visu 
norises gaitu, kā arī foto var ieraudzīt www.jal.lv mājas lapā. 
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