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

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

Sveiciens 2015. gadā! 
Janvāris ir gada pirmais mēnesis.  Senie latvieši janvāri vēl sauca par ziemas mēnesi. 

Mēnesis savu nosaukumu ieguvis pateicoties Romas Karalim Numam Pompīlijam par godu romiešu dievam Janusam, 
kuram bija veltīta šī mēneša pirmā diena. 

 

 

Sveicam olimpiāžu uzvarētājus!  
 

Janvārī mūsu skolas izglītojamie mērojas  spēkiem mācību olimpiādēs. 
Mūsu mācību olimpiāžu dalībnieki tiek novērtēti, atbalstīti. 

Skolēnu sasniegumi olimpiādēs būtu uzskatāmi par rādītāju, kas raksturo skolu kopumā. 
 

8.a klases audzēkne Sanda Bitina ieguva 2.vietu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Apsveicu! 
 

13.janvārī 4.-6 klašu grupā dambretē 5.b klases komanda ieguva 1.vietu. 
 

16.janvārī Bauskas novada sacensībās dambretē mūsu skolas komanda ieguva 3. vietu.  
Apsveicu Viktoriju Švabi 9.a klase,   

Alenu Pašņikovu 9.a,  
Raimondu Žori 8.b klase. 

 
23.janvārī Tautas bumbas sacensībās 4.-5. klašu grupā  

mūsu skolas zēnu komanda ieguva 3.vietu, arī meiteņu komanda ieguva 3.vietu. 
 

24.janvārī notika U-10 grupā Zemgales 68 skolēnu sporta spēles dambretē, kurās piedalījās 118 dalībnieki.  
3.b klases skolēns Niks Naidžels Zeltiņš ieguva 13. vietu. Apsveicu! 

 

Absolventu tikšanās vakars  

Bauskas 2.vidusskolā 7.februārī plkst. 17.00 skolas aktu zālē. 

Būsiet mīļi gaidīti! 
 

Ir sācies otrais semestris, kas ir ļoti svarīgs posms izglītojamo un skolotāju darbā.  

Savas zināšanas un erudīcija būs jāpierāda Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiādēs. 

Ir sācies arī eksāmenu un valsts pārbaudes darbu sesijas laika posms.  
Trešās klases izglītojamie parādīs savus mācību rezultātus valsts pārbaudes darbā.  

Sestās klases skolnieki pārbaudīs savas zināšanas un prasmes latviešu valodā un matemātikā.  

Vidusskolēniem valsts iekaitēs un eksāmenos novēlu izturību, panākumus un izaugsmi!  
Lai paveiktais un izdarītais sagādā prieku! 

Skolēniem būtu nepieciešama lielāka uzmanība jāpievērš saviem sasniegumiem dažādos mācību priekšmetos un 
stundu apmeklētībai! 
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Septiņpadsmit Bauskas 2.vidusskolas skolotāju palikuši uzticīgi savai skolai-te ienākuši 1.klasē, beiguši 
vidusskolu, augstskolu un nu savā skolā ir mācību spēks dažādos priekšmetos. Šoreiz intervija ar skolotājām 

Natāliju Matulēviču, Inu Nikolajevu,  Ingu Grišuli.  

-Jums viss mūžs – skolas, darba gadi aizvadīti vienā-Bauskas 2.vidusskolā. Kas bija klases audzinātāja un kad skolā bija 
interesanti? 
Ina Nikolajeva –Bauskas 2.vidusskolā mācījos no 1974.gada līdz 1984.gadam. Sākumskolā klases audzinātāja bija Margarita Osipova, 4.klasē-
Marija Baļčūne, 5.klasē-Lidija Krasnoseļska, līdz 10.klasei-Valentīna Vainšteina. Skolā man bija interesanti, vienmēr patika mācīties, allaž 
gribēju nopelnīt labas atzīmes. No mācību priekšmetiem ļoti patika fizika un astronomija. Ar aizrautību strādāju komjaunatnes organizācijā, 
biju skolas sekretāre. Daudz laika veltīju ārpusskolas pasākumiem. Ļoti patika dziedāt korī, dejot deju kolektīvā, strādāt LOTOS vienībā, kā arī 
organizēt pasākumus.  
Inga Grišule -Savas skolas gaitas sāku 1982.gada septembrī 1.klasē. Kā toreiz teica: ,,Pirmo reizi pirmajā klasē.” Vissiltākās atmiņas 
saglabājušās par manu pirmo klases audzinātāju Jekaterinu Ofmani. Viņa mācīja glītrakstīšanu, kas tajā laikā bija ļoti svarīgi. Klasē bijām 33 
skolēni, un katram skolotāja prata atrast individuālu pieeju, palīdzēja, interesējās par mūsu panākumiem. Viņa pret mums visiem izturējās 
vienlīdz jauki. Skolotājas galvenā vēlēšanās bija, lai mēs taptu par cilvēcīgām un atbildīgām personībām. Vidusskolā mana klases audzinātāja 
bija Tatjana Škurenkova. Viņa bija talantīga un pieredzējusi pedagoģe. Bieži bija stingra, tāpēc klasē visi centās izpildīt uzdoto. T.Škurenkova 
prata labi izskaidrot mācību vielu, bieži demonstrēja interesantus eksperimentus. Skolu pabeidzu 1992.gadā. Visinteresantākais bija pavadīt 
laiku ar saviem klases un skolas biedriem. Līdz šai dienai mums ir saglabājušās ļoti labas attiecības. Tiekamies bieži, ne tikai skolas 
absolventu vakaros. 
Natālija Matulēviča - Mana klases audzinātāja sākumskolā bija Lidija Pelegrima, pamatskolā-Marija Baļčūne un vidusskolā-Tatjana 
Škurenkova. Skolā bija interesanti pasākumi: vasaras nometnes LOTOS, strādājām kolhozā ,,Uzvara”, ,, Code”, konservu cehā ,,Zemgale”, kur 
piedalījāmies zirnīšu ražošanas procesā, kā arī palīdzējām būvēt skolas sākumskolas korpusu-rakām tranšejas, vācām būvgružus. Protams, 
skolā bija interesanti pasākumi: Putnu dienas,Ziemassvētki, talkas, demonstrācijas. Divas reizes piedalījos Dziesmu un deju svētkos, jo 
dziedāju gan korī, gan dejoju skolas tautas deju ansamblī. Skolu pabeidzu 1992.gadā. 

-Skolotāja profesija ir skaista, bet ne viegla,tā ir uzupurēšanās. Kā jūs kļuvāt par skolotāju? 
Ina Nikolajeva -Par skolotāju esmu vienmēr gribējusi būt, tas man ir sapnis no bērnības. Uz darbu eju ar prieku, jo patīk. Liels nopelns 
profesijas izvēlē bija skolas direktorei Verai Grigorjevai, kas mani mudināja mācīties un uzaicināja strādāt tieši šeit. 
Inga Grišule -Diezgan ilgi nevarēju izlemt par savu topošo profesiju. 11.klasē manas klasesbiedres ierosināja stāties Rīgas Pedagoģiskajā 
institūtā (tagad RPIVA). Nokārtoju iestājeksāmenus augstskolā un studēju. Praksē, kas risinājās Bauskas 2.vidusskolā un Rīgas Matemātikas 
licejā, sapratu, ka darbs ar bērniem gandarī. Lepojos, ka tagad varu strādāt savā dzimtajā Bauskas 2.vidusskolā. 
Natālija Matulēviča -Par skolotāju kļuvu, jo mani pamudināja mamma, kas ir šīs skolas ilggadēja vēstures skolotāja. 

-Skola-tās ir durvis uz zināšanām. Ko jums skola ir mācījusi un kā tā izglīto arī pašlaik? 
Ina Nikolajeva-Skolā iemācījos patstāvību, būt aktīvai, visu iesākto pabeigt līdz galam. Pašlaik mācos kopā ar bērniem, skolotājai jābūt ļoti 
zinošai un mūsdienīgai. 
Inga Grišule -Skola vienmēr motivē saņemt labus rezultātus, māca mācīties un būt vienmēr atbildīgiem par savu rīcību. Ne velti skolas devīze 
ir mūsu novadnieka dzejnieka Viļa Plūdoņa vārdi: ,,Es kāpt gribu kalnā visaugstākā.” 
Natālija Matulēviča -Par skolu man vienmēr būs siltas atmiņas, jo, protams, tā deva zināšanas, labus klasesbiedrus, ieaudzināja atbildību un 
darbaprieku. Mūsdienu skolēniem ir plašākas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kaut paskatoties uz angļu valodas mācīšanas metodēm. 
Mums nebija ne CD, ne VIDEO, mēs vispār nedzirdējām angļu valodu, bija tikai grāmatas un tas, ko runāja skolotāja. 

-Nosauciet trīs vērtīgākās īpašības, kādas nepieciešamas kā audzinātājam, tā skolotājam! 
Ina Nikolajeva -Tas ir taisnīgums, dzīves gudrība, iejūtība. 
Inga Grišule -Skolotājam jābūt godīgam, iejūtīgam un prasīgam pret skolēnu. Jāciena skolēns kā personība. Jācenšas dibināt draudzīgas un 
saprātīgas attiecības ar skolēna vecākiem. 
Natālija Matulēviča -Jāprot atrast kopīgu valodu ar skolēniem, jāprot skolēnus ieinteresēt, protams, pašam skolotājam jābūt zinošam un 
izglītotam. 

-Kā jūs sarindotu skalā no 1 līdz 5 savus pienākumus pēc skolas un brīvā laika pavadīšanas iespējas? 
Ina Nikolajeva -Pirmkārt, mazbērni, otrkārt, ģimene, mamma, treškārt, darbs dārzā, ceturtkārt, grāmatu lasīšana, krustvārdu mīklu 
minēšana, piektkārt, tikšanās ar draugiem. 
Inga Grišule- Ģimene. Atpūta kopā ar ģimeni un draugiem. Darbs. Pastaiga pa mežu. Sīkie ikdienas darbi mājās. 
Natālija Matulēviča -Ģimene, atpūta ar ģimeni, kā peldbaseina, kino apmeklēšana, ceļošana, riteņbraukšana, floristika un zīmēšana. 

Intervēja un pierakstīja Ruta Dābola. 
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    Laime-tās var būt jūtas, lieta, veiksme, priekšmets, dāvanas, 
draugi, ģimene. Bet katram laime ir citādāka. Kādam tā ir 
tuvāka, kādam tālāka. Katrs laimi izjūt ar citādākām 
emocijām. Un tad es tiešām esmu laimīga. 
    Es esmu laimīga, kad skolā saņemu labu atzīmi, bet ne es 
vienīgā esmu laimīga par to. Laimīgi ir arī mani vecāki-
mamma un tētis. Viņi priecājas par maniem labajiem 
panākumiem mācību priekšmetos. Es arī esmu ļoti laimīga, jo 
tad man ir laba vidējā atzīme liecībā. 
    Es esmu laimīga, kad man dzimšanas dienā uzdāvina naudu. 
Par šo naudu es varu nopirkt sev noderīgas lietas vai to, ko jau 
sen kārojas nopirkt.  
    Es esmu laimīga, kad pēc brīvdienām satieku savus 
klasesbiedrus un skolotājus. Man patīk pēc brīvdienām satikt 
draugus, jo tad es varu viņiem pastāstīt, kā man gājis un ko es 
darīju brīvdienās, un viņi arī stāsta, ko ir piedzīvojuši savās 
jautrajās brīvdienās. 
    Es esmu laimīga, kad visa mana ģimene ir kopā, jo tad mēs 
varam parunāt par tiem gadiem, kad vecāki gāja 6.klasē tāpat 
kā es. Šajos brīžos mēs arī runājam par citām lietām, 
notikumiem, kā arī dodam viens otram padomus. 
    Katram laime ir kas cits. Katrs mēģina atrast savas dzīves 
laimi, bet ne visiem tas izdodas. Es atradu savas dzīves laimi, 
un tā ir ģimene, kas atbalsta visādos veidos, mīlestība, kas 
rada prieku manā sirdī. Mana laime-ģimene. 

Elānija Anna Berlinska 6.b klasē 

 

    Laime-tas ir diezgan grūti paskaidrojams vārds, jo katrs šo 
vārdu saprot citādāk. Kādam laime ir tad, kad ir ļoti liela 
kabatas nauda vai dārgas drēbes, taču citiem laime ir tad, kad 
ģimenē valda saticība un visi ir veseli. 
    Laime cilvēkam dod iespēju pasmaidīt, priecāties, justies 
laimīgam un izbaudīt dzīvi. Es esmu laimīga tad, kad esmu 
kopā ar draugiem un kad mums ir jautri. Tad, kad es ar 
māsām nestrīdos, kad man ir labas sekmes skolā, arī tad, kad 
ārā ir labs, silts laiks, nelīst lietus un viss ir jauki.  
    Es esmu laimīga arī tad, kad saņemu kādu dāvaniņu, jo man 
taču arī patīk, kad mani iepriecina. Man patīk arī tas, ka pret 
mani labi izturas un ciena. Es jūtos labi, kad dabūju to, ko 
gribu, bet tomēr man liekas, ka būtu labi, ja ne visi būtu 
laimīgi tikai tad, kad ir nauda. Kā saka: ,,Katrs pats ir savas 
laimes kalējs.” 
    Es iesaku visiem būt vairāk laimīgiem, lai jūsu acis staro 
priekā, nevis mutuļo dusmās vai raud no skumjām. 

Donna Daniela Bukovska 6.b klasē 

 

    Manuprāt, laime ir tad, kad kāds mani iepriecina vai arī tad, 
kad es braucu uz zirgu treniņu. Nedomāju, ka visi cilvēki 
domā vienādi, kas ir laime. Laime var būt gan šokolāde, gan 
arī prieks. Laime cilvēkam dod prieku, jo tad, kad cilvēks ir 
nabadzīgs un atrodas laime, viņš kļūst bagāts. Laime ir 
nepieciešama, lai varētu dzīvot. Manuprāt, cilvēks ir savas 
laimes kalējs. Ja neesi laimīgs, tad aizej uz kādu parku, kur 
atrodas bērni, un tu jutīsies laimīgs. 
    Es esmu laimīga tad, kad varu braukt pie zirgiem. Mani tas 
ļoti iepriecina. Es nevaru par tiem aizmirst, jo katru dienu 
skatos zirgu fotoattēlus. Vēl es esmu laimīga kopā ar saviem 
draugiem, jo tad mēs varam spēlēt dažādas spēles, un tas ir 
aizraujoši.  
    Un kas vēl ir mana laime? Tā ir mana mīļā ģimene-mans 
brālis, māsa, mamma un babīte. Viņi ir man viss, kas var būt 
labai un mīļai ģimenei. Tā ir vieta, kur es jūtos droši. Tas ir 
viss, ko man vajag, lai būtu laimīga. 
    Es savu laimi esmu atradusi, tā ir ģimene, zirgi un manas 
mīļās mājas .Es esmu laimīga. 

Elizabete Briede 6.b klasē 

 

 Es esmu laimīgs, kad man ir daudz draugu, kas mani mīl 
un ciena. Laimi grib katrs-gan tas, kuram laimes nav, gan 
tas, kuram laime jau ir, bet kurš neapzinās to. Pilnīga laime 
visiem šķiet aptuveni vienāda-nav par neko jāuztraucas, nav 
nekas jādara, viss jau ir, pašam nekas nav jādara. Tāpēc 
radās mīts par Ēdeni jeb Paradīzi. Esmu cienīgs iegūt visu, 
par ko vien sapņoju-jebkuram ir tiesības būt laimīgam un 
atbrīvoties no ciešanām. 

 Es esmu laimīgs, kad skolā saņemu labu atzīmi. Ļoti 
laimīgs, kad spēlēju hokeju ar draugiem. Esmu laimīgs, kad 
man ir daudz draugu un viņi vienmēr interesējas par mani, 
palīdz un atbalsta grūtos dzīves brīžos. 

 Laime padara cilvēku sirsnīgāku, labestīgāku, 
smaidīgāku. Katrs no mums ir pelnījis dzīvot skaistu un 
laimīgu dzīvi. 

Aleksandrs Golovanovs-Latūns 6.b klasē 

 

Daudzi cilvēki meklē laimi kaut kur ārzemēs, cilvēkos, 
naudā, bet tas cilvēkus nepadara laimīgus. Laime ir tepat, tie 
ir mūsu tuvie, mīļie draugi. 

Es atrodu laimi sīkās lietās-treniņos, tiekoties ar saviem 
draugiem. No tā esmu laimīgs, jo viņi ir ar mani. Cilvēks nevar 
būt laimīgs bez saviem tuvajiem, jo viņš jūtas vientuļš. Es bez 
saviem tuviniekiem neesmu nekas, jo viņi mani paceļ, kad es 
paklūpu. Kad es nokrītu, uzceļ augšā, uzmundrina mani.  

Ja neesi laimīgs, tad pietrūkst miera sirdī. Bet mūsu miers 
ir Jēzus. Laimi var atrast mazās lietās, piemēram, uzsmaidot 
citam, iepriecinot savus tuvos.  

Tāpēc meklēsim katrs savu laimi! Tie ir mūsu tuvie un 
mīļie draugi-mamma un tētis-tā ir mūsu laime. 

Dāvis Rimševics 6.b klasē  

 

    Manuprāt, laime ir plašs jēdziens, ko nevar pirkt un pārdot. 
To var sajust, bet nevar paņemt un apskaut. Laime nav lieta, 
bet kaut kas tāds, kas ir īpašs. Laime cilvēkam ir 
nepieciešama, jo tā dod prieku, mīlestību, uzticību, jautrību. 
Ja tu esi laimīgs, tad apkārtējie arī būs laimīgi. Laime dod ko 
tādu, lai cilvēks justos laimīgs un priecīgs. 
    Cilvēkiem nepatīk, ka citi ir nelaimīgi. Labāk vienmēr būt 
laimīgam, nevis drūmam un bēdīgam. Cilvēks ir pats savas 
laimes kalējs, bet to var arī izdarīt kāds cits, piemēram, 
uzdāvinot lietu, kuru vienmēr esi vēlējies, bet var arī 
iepriecināt pats sevi, nopērkot kādu nieciņu. 
    Es jūtos laimīga, kad esmu kopā ar savu ģimeni. Viņi man 
dāvā visu, kas man ir nepieciešams. Vēl es jūtos laimīga skolā, 
jo tur es satieku savus draugus. Esmu laimīga, kad kāds mani 
paslavē vai arī apskauj, jo tad es nejūtos kā izstumtā. 
    Es neesmu laimīga, kad mani kāds aizskar vai apvaino par 
to, ko es neesmu izdarījusi. Es gribētu, lai laime valdītu pār 
pasauli vēl simtiem gadu un lai apkārtējie cilvēki būtu laimīgi 
pat tad, kad jūtas nelaimīgi. Es esmu savā dzīvē ļoti laimīga 
un ceru, ka tā arī būs. 

Baiba Līna Kirilko 6.b klasē 
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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 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horizontāli: 1. Eža ieroči. 6.Viņai jāsaka 

paldies par siltajām zeķēm. 7.Dabīgi 

celtniecības materiāli. 8.Ledū izcirsts 

caurums. 9.Samaksa par darbu. 10.Ārējais 

cilvēka apvalks. 12.Negodīgs, bīstams 

pasākums. 15.Laiks pirms 

Ziemassvētkiem. 16.Gan viena, gan otra. 

17. No paša rīta. 19.Dzēriens, ko iegūst no 

apiņiem. 20.Brilles. 22.Lomu tēlotājs. 

24.Žūžot, midzināt. 25.Ūdens ņemšanas 

vieta. 27. Uzraksts uz aploksnes. 

28.Reklāmas veids. 30.Cilvēks, kas 

uzjautrina citus. 31.Augstskola. 33.Dažu 

dzīvnieku miteklis. 34.Aptuvens 

novērtējums ar skatienu. 35. Pasaules 

vērotājas. 

Vertikāli: 2.No abām pusēm ar kokiem 

apstādīts ceļš. 3.Metāla priekšmets, ko 

lieto makšķernieki. 4. No vēja pasargāta 

vieta. 5.Vadīt laivu. 8.Skolas bērnu pirmā 

grāmata. 9.Maizes pirmā gultiņa. 11.Liels 

meža dzīvnieks. 12.Neliels dziedātāju 

kolektīvs. 13.Slimība, kad sāp kakls. 

14.Veselīgs, gards, vienā kājā karājās. 

15.Dabasskats. 18.Zivtiņas mājvieta 

nebrīvē. 20. Lidmašīnas pacelšanās un 

nolaišanās laukums. 21. Ūdenskrāsu 

gleznošanas tehnika. 23.Ābolu māmiņa. 

26.Dziļi grāvji kalnos. 29.Bistama vieta 

purvā. 30.Galdnieka darbarīks. 32. Tāds, 

kas zaudējis redzi. 


