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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(Plūdons) 
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Bauskas 2. vidusskolā sporta stundas atkal var aizvadīt 

sporta zālē. Pirmie pēc remonta pagājušajā nedēļā jaunajās 

telpās ienāca skolotājas Jeļenas Vederņikovas audzēkņi. 
«Skolēni bija sajūsmā. Sportam atvēlētās minūtes paskrēja 

nemanot, stundas beigās skolēni negribēja doties projām. Viņus 

sajūsmināja grīda, gaišais sienu krāsojums un modernā apdare,» 

audzēkņu emocijas atceras skolotāja J. Vederņikova. Neērtības, 

ko remonts radīja no septembra līdz februāra vidum, bijis vērts 

pieciest. 

Pedagoģei piebalso 9. klases audzēknis Kevins Berlinskis. 

Pusaudzim patīk sportot, nenācās viegli sagaidīt, kamēr 

celtnieki pabeigs zāles rekonstrukciju. «Pēc 9. klases beigšanas 

esmu nolēmis turpināt mācīties vidusskolā. Moderni aprīkotā 

sporta zāle varētu būt svarīgs iemesls, kādēļ izglītoties, 

visticamāk, turpināšu 2. vidusskolā,» tā K. Berlinskis. 

Apjomīgs remonts sporta zālē tika sākts pagājušā gada 

vasaras nogalē. SIA «Garlics» meistari nomainīja grīdas segumu, 

veica kanalizācijas, elektrosistēmu rekonstrukciju, kā arī telpas 

kosmētisko remontu. Celtnieku darbam rūpīgi sekoja sporta 

skolotājs Aleksejs Grigorjevs. 

Iepazīstinot ar paveikto, pedagogs «Bauskas Dzīvei» ne 

bez lepnuma izrādīja jaunās telpas. Ērti ir iekārtota ģērbtuve ar 

modernu sanitāro mezglu. No jauna izbūvēts neliels kabinets 

pedagogiem. «Īpaši lepojamies ar sporta zāles grīdas segumu. 

Igaunijā, Lietuvā ir, Latvijā šāds īpašais sportam piemērotais 

parkets vēl nekur nav izmantots. Grīda neslīd, ir viegli kopjama, 

ideāli piemērota sporta spēlēm. Alpīnisma sienu novietojām tā, lai to efektīvāk var izmantot atšķirīga vecuma skolēni. Pārdomāts ir 

vingrošanas sienas izvietojums, paveikts maksimālais skolēnu drošības garantēšanai,» stāsta skolotājs A. Grigorjevs. 

Vēl atlicis uzstādīt jauno tablo, drīz atvedīs un novietos futbola vārtus. Arī tie ir moderni konstruēti, vajadzības gadījumā vārtus var ērti 

nolocīt pie sienas. Tādējādi darīts viss, lai maksimāli izmantotu telpu sporta nodarbībām. Rekonstrukcijas plānos ir moderni griestu paneļi, 

kas nodrošinās siltumu telpā. 

Skolas saimniecības vadītāja Māra Bite stāsta, ka sporta zālē veikti darbi par 161 296 eiro. Izglītības iestādē tiek plānoti turpmākie 

rekonstrukcijas darbi. Paredzēta skolas vidējā korpusa renovācija. Šo darbu laikā siltinās sporta zāles ārsienas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aicinām būt atbildīgiem un saudzīgiem izmantojot mūsu skolas sporta zāli, kā arī atgādinām 
un lūdzam ievērot Bauskas 2. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu 25.23. un 25.24. punktu: 

 
25.23.    uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un paredzētajām nodarbībām). Skolēniem, kas ir atbrīvoti 
no sporta nodarbībām, arī jāatrodas sporta zālē un jāveic attiecīgā skolotāja asistenta (tiesneša un tml.) funkcijas. Skolēniem, kuri sporta stundā 
neatrodas sporta nodarbību vietā, ir atzīmējami žurnālā kā neattaisnoti kavējumi; 
25.24.    1.– 4. klašu skolēniem ierasties sporta zālē skolotāja pavadībā. 

DIREKTORES VĀRDS 

Bauskas 2. vidusskolas rekonstruētā sporta zāle pašlaik ir modernākā novadā. Foto V. Auzāns 

Sporta skolotājs Aleksejs Grigorjevs par 
pedagogu strādā jau desmito gadu. 

Foto: V. Auzāns 

9. klases skolnieks Kevins Berlinskis: 
«Jaunajā zālē ir prieks nodarboties ar sportu.» 

Foto: V. Auzāns 

IIzzbbūūvvēēttaa  BBaauusskkaass  nnoovvaaddāā  mmooddeerrnnāākkāā  ssppoorrttaa  zzāāllee  
 

„Es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir recepte. Tā ne vienmēr uznesīs virsotnē, bet noteikti vismaz tuvu tam.” 
         /M. Tečere/ 

Apsveicam sporta skolotāju Alekseju Grigorjevu  

ar 2015. gada februārī piešķirto Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Pateicības raksts” 

par iniciatīvu un personisko ieguldījumu sporta jomas attīstībā Bauskas 2. vidusskolā. 

*Informācija no www.bauskasdzive.diena.lv  

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva 

http://www.bauskas/
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Kā jau katru gadu, arī šogad februāra pirmajā sestdienā Bauskas 2.vidusskolā risinājās Žetonu vakars, kuru vadīja visas 
trīs 12.klases. Pulksten 17.00 sāka ierasties vakara viesi, un pēc neilga laika zāle bija pilna ar skatītājiem un bijušajiem 
absolventiem. Vispirms sveicām skolotājus, kā arī 12.klašu skolēniem audzinātāji izsniedza žetona gredzenus.  

Savās atmiņās par aizvadītajiem gadiem skolā dalījās skolotājas un viņu absolventi, kuri beidza skolu pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, 
divdesmit, divdesmit pieciem gadiem. Bija patīkami satikties un būt kopā ar saviem audzinātājiem. 

Divpadsmito klašu skolēni vakara gaitā iejutās pētnieka, izmeklētāja Šerloka Holmsa, doktora Vatsona un misis Hadsones lomās.  Viņi bija 
vakara vadītāji un meklēja pazudušās divpadsmitās klases. Vēroja pazudušo jauniešu dejas, ieklausījās raksturojumos, jautros skečos no skolas 
dzīves. Priekšnesuma noslēgumā tomēr divpadsmitos atrada un viņi vienojās kopīgā atvadu dziesmā.  

Pēc skatītāju ovācijām varēja spriest, ka pasākums bija izdevies, tas, kā stāstīja skatītāji, bijis interesants un atšķīries no iepriekšējiem 
gadiem. Tas izdevās, jo iepriekš cītīgi mēģinājām, tā aizstāvējām savas skolas godu.  

Pēc pasākuma absolventi varēja kopā pavadīt laiku skolas telpās, atceroties skolas gaitas un daloties piedzīvojumos, kā arī izdejoties 
diskotēkā. Žetonu vakars bija ļoti jauks, pozitīvs un humora pilns, kas ikvienam palicis labā atmiņā. 

Laura Rituma, 12.a klases skolniece 
 

 

MMeekkllēējjoott  ,,,,ppaazzuudduuššāāss””  1122..kkllaasseess  
 

Domāju, ka Žetonu vakars ir kaut kas 
atmiņās paliekošs. Vienmēr atcerēšos 
smieklīgos brīžus, kad kādam arī nesanāca 
iecerētais, un skaistos priekšnesumus, kas, 
liekas, bija perfekti. Priekšnesumu 
gatavošanā nācās visiem pastrīdēties, bet 
beigās viss tomēr nokārtojās. Viss izdevās. 

Valērija Siņica, 12.b klasē 
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VVeeiiddoossiimm  ssvveeččuu  iizzssttāāddii  kkooppāā!!  
 

Tuvojas februāris – sveču mēnesis, tāpēc skolas bibliotēka aicina sākumskolas 
skolēnus un skolotājas piedalīties Sveču izstādes tapšanā. 

Līdz 1. februārim gaidīsim jūsu skaistās un neparastās sveces, sveču 
kompozīcijas un citas lietiņas, kas ar svecēm saistītas. 
Sveču parāde būs apskatāma bibliotēkā visu februāri. 

 

110000..  ddiieennaa  ppiirrmmkkllaassnniieekkiieemm  

Tradīciju svinēt pirmās 100 dienas skolā esmu paņēmusi līdzi no savas iepriekšējās 

darba vietas Pilsrundāles vidusskolā. 

Pirmkārt – katrs iesākums ir grūts, un mazajiem pirmklasniekiem šis ir bijis īsts 

pārbaudījumu laiks. Grūti klājies arī bērnu vecākiem, jo arī viņiem tas ir jaunu gaitu 

sākums. Manā 1.c klasē 10 vecākiem pirmie bērni uzsākuši mācības skolā. 

Otrkārt – mums visiem ir vajadzīgi svētki. Laikam arī tāpēc manas kolēģes – 

skolotāja Larisa un skolotāja vija bija ar mieru rīkot šos svētkus visiem 1.klašu 

skolēniem. Kopīgi domājām scenāriju, gatavojām ielūgumus, afišas, rekvizītus. Skolēni 

mācījās dzejoļus, dziesmas; gatavoja maskas, rotāja klasi. Tā kā priekšnesums bija 

tematisks – „Gada 12 mēneši”, bērni mācījās un nostiprināja savas zināšanas par 

gadalaikiem, mēnešiem. Tas bija ļoti darbīgs gatavošanās laiks ... un svētki izdevās! 

Paldies manām jaukajām kolēģēm par sadarbību un sapratni! 

Paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai un visai sākumskolai par skaistajiem 

apsveikumiem! 

1.c klases skolotāja Aija Jurgelāne 

 

6.februāris pirmajām klasītēm bija satraukumu pilna diena. Bērni bija saposušies un 

patīkami satraukti. Sākumskolā tika ieviesta jauna tradīcija – 100. diena 

pirmklasniekiem. Pasākuma iniciatore ir Aija Jurgelāne. Vairākiem skolēniem tā bija 

pirmā uzstāšanās daudzu skatītāju priekšā. Katram bērnam bija iespēja iejusties kādā 

tēlā, nodziedāt, nodejot vai norunāt dzejoli īpašā izpildījumā. 

Pirmo klašu skolotājas darbojās kopā un sadalīja pienākumus. Katrai klasei bija 

jāsagatavo priekšnesumi par izlozētajiem 12 mēnešiem. Skolēnu attieksme par šādiem 

pasākumiem ir guvusi lielu atsaucību. Vēlme piedalīties un pierādīt savu varējumu, būt 

kopā ar citiem -tas mazajiem bērniem ir ļoti svarīgi. Tā ir daļa no viņu dzīves, ko 

lieliem esot, atcerēsies ar patīkamām sajūtām. Šis pasākums mūs vairāk saliedēja un 

veidojās draudzīgas  attiecības starp skolotājiem un bērniem. Pasākuma sagatavošanas 

darbā tika iesaistīti arī vecāki. Lielu atsaucību es saņēmu no savas klases skolēnu -  

Keitas, Ralfa, Kitijas, Keitijas, Jāņa u.c. vecākiem. Tādā veidā mēs tuvināmies viens 

otram, kopīgi meklējam atrisinājumus.  Mums visiem bērni ir kā  papildus spārni un 

papildus mērķis.  

Paldies saku savām kolēģītēm Aijai un Larisai par sadarbību. Paldies sporta, 

mūzikas un deju skolotājiem. 

 Liels paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai par atbalstu! 

1.b klases skolotāja Vija Vīgupa.       
 

Svētku pasākuma tēma bija 100 dienas 1.klasē. Skolēni gatavoja priekšnesumus 

atbilstoši gadalaikiem un mēnešiem. Šis posms tika attēlots gan ar dziesmām, gan ar 

dejām, gan ar dzejoļiem un atjautības uzdevumiem. Par pasākumu gandarīti palika ne 

tikai skolēni, bet īpaši vecāki, jo katrs no viņiem redzēja sava bērna uzstāšanos.  

Sagatavošanās darbs bija grūts, jo tāda veida pasākums skolā vēl nebija bijis, 

tāpēc meklējām palīdzību pie bērnu vecākiem. Pasākuma beigās sporta skolotāja 

Jeļena Vederņikova novadīja jaukas stafetes pirmklasniekiem.  

Vēlamies pateikt paldies visiem, kas palīdzēja organizēt šo pasākumu  - 

skolotājām Diānai Siliņai, Lidijai Davidei, Jeļenai Vederņikovai, Allai Latūnei. 

1.a klases skolotāja Larisa Čehonoviča  
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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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SSkkoollēēnnii  ddooddaass  mmāāccīībbuu  eekksskkuurrssiijjāāss  

    Mēs, 7.a un 7.b klase, 29.janvārī devāmies ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām Medicīnas muzeju, 
atpūtas centru ,,Lido” un Zinātnisko centru ,,Zili brīnumi’.  
       Medicīnas muzejā mēs pavadījām divas interesantas stundas. Apstaigājām visu muzeju un 
apskatījām eksponātus, kur atveidota seno laiku medicīna, viduslaiku aptiekas. 
    Atpūtas centrā ,,Lido” mēs slidojām un lieliski pavadījām laiku. Pēc slidošanas mēs pusdienojām 
kafejnīcā.  
    Ekskursijas beigās mēs apmeklējām Zinātnes centru ,,Zili brīnumi”, kur uzzinājām daudz ko jaunu. 
Gājām spoguļu istabā un meklējām ceļu ārā, redzējām elektrības bumbu un daudz ko citu.  
    Šī ekskursija bija viena no vislabākajām ekskursijām. Tiešām bija interesanti redzēt, kā ārstēja 
cilvēkus senos laikos. Kaut tādu ekskursiju būtu vairāk!  

Līva Puriņa, 7.a klases skolniece 

 

     
    Zinātnes centrā ,,Zili brīnumi” 
varējām darīt, ko gribējām. Paspēju 
ieiet spoguļu istabā, kur sasitos 
vairākas reizes. Braucu ar riteni, 
kurš ripoja uz citu pusi. Piemēram, 
gribi braukt uz labo pusi, ritenis iet 
uz kreiso pusi. Tas man patika 
visvairāk. 

Aleksandra Galane,  
7.a klases skolniece 

 

Viena no vislabākajām ekskursijām 

    Mēs, abas divpadsmitās un vienpadsmitās klases, 8.janvārī 
braucām uz Riekstu kalnu izbaudīt ziemas priekus. Katrs šo 
burvīgo dienu pavadīja, kā vēlējās. Kāds slēpoja, kāds snovoja, 
bet citi brauca no kalna, izmantojot kameras. 
    Mēs visi šo dienu pavadījām patīkami un pēc kārtīgas 
sportošanas apmeklējām vietējo kafejnīcu, kur baudījām gardu 
maltīti. Šis brauciens bija ļoti noderīgs. Patīkami noguruši, 
devāmies mājās. 

Laura Janone, 12.b klases skolniece 

 

Brauciens uz Riekstu kalnu 

Sākums visam ir divpadsmitās klases prātos. Ideja kārtējā 
audzināšanas stundā pārtapa īstā projektā.  

Brauciens līdz kalnainajai Zemgales teritorijai- Baldonei, nebija ilgs. 
Salīdzinoši īsā brauciena laikā autobusu pildīja draudzīgas sarunas un 
smiekli. Pirmā autobusa pietura bija Baldones observatorija. Pie ēkas ar 
lielo kupolu, pirmais, ko visi izdarīja, bija populārā bildēšanās. Pēc pāris 
bildēm visi jau bija iekšā observatorijā, kurā temperatūra, pretēji mūsu 
cerībām, neatšķīrās no temperatūras ārā. Kā vēlāk uzzinājām, lai 
teleskopa spoguļi neaizsvīstu. Kad visi ieņēma vietas, teleskops ar 
negaidītu blīkšķi un pāris izlaistiem sirds pukstiem sāka griezties. 
Observatorijā strādājošā astronome mums izrādīja zvaigznes, galaktikas 
un putekļu mākoņus, kā arī zvaigznājus, par ekrānu projektoram 
izmantojot kupola griestus. 

Tad beidzot pienāca laiks braukt uz kalnu. Daļai šī bija pirmā reize 
uz kalna, daļa uz kalna jutās kā zivs ūdenī, un es viens no tiem. Ātri 
atceroties vai iemācoties rīkoties ar sevis izvēlēto aprīkojumu, visi 
devās iekarot lielo kalnu. Kalns mums bija labvēlīgs, jo kritieni nesekoja 
līdz brīdim, kad arī es izjutu sejas triecienu pret sniegoto reljefu. 
Neskatoties uz to, visi lieliski pavadīja laiku.  

Atpakaļceļā visi dalījās ar pieredzi uz kalna, un smieklu daudzums 
autobusā tikai auga. Tas netraucēja citiem atpūsties un pagulēt. Mājās 
ieradāmies laimīgi.Par kalna piedzīvojumiem top video. 

Viss bija lieliski un visi ir pateicīgi skolotājiem, direktorei un 
pašvaldībai par  lielisku ekskursiju. 

Mārtiņš Marks Pauls, 11.a klasē 

 


