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Sveicam 2014./2015. mācību gada novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!   
 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets 

11.a Uldis Gābers 1. Rita Skorodihina Matemātika 

9.a AdriānaFrišmane 1. Anita Zibola Ķīmija 

8.a Sanda Bitina 2. IrinaKirkila Latviešu valoda un literatūra 

8.a Marika Čehoviča 2. Rita Skorodihina Matemātika 

9.b Inese Uzuliņa 2. Anita Zibola Ķīmija 

4.a Rainers Bodnieks 2. Mārīte Aleksandrova Matemātika 4.klasei 

9.a Anna Dirvele 3. Anita Zibola Ķīmija 

5.a Emīls Upenieks Atzinība Juta Gaiķe Matemātika 

6.a Ingmārs Ritvars Kļava Atzinība Juta Gaiķe Matemātika 

9.b Inga Jajus Valsts olimpiādē- atzinība Ērika Mercs Mājturība un tehnoloģijas 

11.b Viktorija Sergejeva 2.vieta reģionā, izvirzīta uz 
valsts konferenci 

Diāna Siliņa Zinātniski pētnieciskais darbs 

 

Sveicam 2014./2015. mācību gada novada konkursu uzvarētājus!   
 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Konkurss 

12.a Sigita Rituma 1. Inese Korčevaja Eseju konkurss krievu valodā 12.klasēm 

12.a Gerda Lebeiko 2. 

4.b Samanta Viktorija Čekste Atzinība Indra Hiršfelde Vizuālās mākslas konkurss 1.-4.klasei „Raiņa un Aspazijas dzejas 
tēlu pasaulē” 

11.a Mārtiņš Marks Pauls Atzinība Anita Avotiņa Angļu valodas konkurss 11.-12.klašu skolēniem 

9.b Inga Jajus Iegūta 
nominācija 

Natālija Matulēviča Vizuālās mākslas konkurss „Latviešu tautas tradīcijas” 

9.b Ina Jajus 

 

 
 
 
 

 
 

 

DIREKTORES VĀRDS 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

Noslēgumam tuvojas šā mācību gada olimpiādes un konkursi, tādēļ neliels atskats, kā skolas audzēkņiem veicies. Kopumā tas bijis aktīvs mācību 
priekšmetu olimpiāžu laiks. Audzēkņi piedalījušies ar lielu atsaucību. Skolas olimpiāžu uzvarētāji ar labiem rezultātiem piedalījušies  novadu skolu 

apvienības olimpiādēs. 
 

Pedagogi ir gandarīti par audzēkņu lielo aktivitāti, piedaloties skolas mēroga olimpiādēs, un īpaši par panākumiem novadu apvienības mērogā. 
Patīkami, ka iegūtas gan godalgotas vietas, gan augsti kopējie sasniegumi. Rezultāti olimpiādēs apliecina, ka mūsu skolas audzēkņi ir līdzvērtīgi 

konkurenti. 
 

Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus un pārējos dalībniekus!  
Vislielākais paldies mūsu skolas mācību priekšmetu skolotājiem par līdzdalību skolas olimpiāžu organizēšanā, audzēkņu gatavošanu un 

iedvesmošanu piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs! 
Paldies skolotājiem par atbildīgi ieguldīto darbu audzēkņu gatavošanā Bauskas novadu skolu apvienības olimpiādēm,  par audzēkņu augstajiem 

sasniegumiem tajās! 

 

Saulainas un priecīgas Lieldienas! 
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VViieennāā  sskkoollāā,,  vviieennāā  vviieettāā  

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 Melāniju Antonoviču, Larisu Čehoviču. 

 
-Jums viss mūžs – skolas, darba gadi aizvadīti vienā-Bauskas 2.vidusskolā. Kas bija klases audzinātāja un kad skolā bija 
interesanti? 
Melānija Antonoviča – Sākumskolā mana klases audzinātāja bija N.A.Karpenko, no 5. līdz 8.klasei - A.P.Mamontova, 9.klasē-
A.D.Žeronkins, 10.klasē - A.I.Žuravļovs. Skolas gadi vispār bija ļoti interesanti. Atceros aizraujošās bioloģijas un ķīmijas stundas, 
kur ļoti daudz laika pavadījām dabā un eksperimentējām pa īstam. Aizraujoši bija arī militāro mācību pamatu stundā, kad mēs 
salikām ,,Kolašņikova” automātus, gājām uz šautuvi. Atminos krāšņos skolas svētkus. Skolēnu vienotību un draudzību sekmēja 
pārgājieni, darbs kolhozos, ekskursijas, spēles ,,Zarņica”, draudzība ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi. Skolu pabeidzu 1975.gadā . 
Larisa Čehoviča - Mana pirmā skolotāja bija Lidija Pelegrima, pamatskolā Marija Baļčūne un vidusskolā Tatjana Škurenkova. 
Skolā bija interesanti tad, kad devāmies kopīgās ekskursijās. Bijām Sanktpēterburgā, Tallinā. Kopā strādājām gan uz lauka, gan 
SKF ,,Zemgale”, gan palīdzējām būvēt skolas piebūvi.  Skolu absolvēju 1992.gadā. 
-Skolotāja profesija ir skaista, bet ne viegla, tā ir uzupurēšanās. Kā jūs kļuvāt par skolotāju? 
Melānija Antonoviča – Skolas gados apbrīnoju skolotāju Juriju Mamontovu. Viņš kā cilvēks bija ļoti taisnīgs un atsaucīgs. 
Skolotājs aizraujoši, saprotami un strukturēti pasniedza bioloģiju. Tas mani mudināja pašai kļūt par skolotāju. Pēc skolas 
absolvēšanas iestājos LU Bioloģijas fakultātē. Paralēli tam skolas direktors J.Vasiļjevs piedāvāja strādāt Bauskas 2.vidusskolā 
sākumā par sekretāri, pēc tam par bibliotekāri. Kopš 1978.gada strādāju par bioloģijas un ķīmijas skolotāju. 
Larisa Čehoviča - Par skolotāju gribēju kļūt jau bērnībā. Pamatskolā un vidusskolā mācoties, tomēr šaubījos, bet, beidzot skolu, 
kopā ar klases biedrēm Ingu un Natāliju tomēr nosliecos par labu skolai, izturēju konkursu, iestājos skolotāju institūtā (vēlākais 
nosaukums RPIVA). 
-Skola-tās ir durvis uz zināšanām. Ko jums skola ir mācījusi un kā tā izglīto arī pašlaik? 
Melānija Antonoviča – Tāpat kā mūs mācīja tolaik, arī mēs tagad mācām skolēnus būt vispusīgi zinošiem, pacietīgiem un cienīt 
citus. Mūsdienās mācību procesā iekļautas modernās tehnoloģijas, kas piedāvā ļoti daudz informācijas interesantā, interaktīvā 
veidā. 
Larisa Čehoviča - Skola man deva labus draugus un iemācīja draudzēties, izpalīdzēt, just līdzi, sadarboties. Tieši to arī mācu 
saviem skolēniem. 
-Nosauciet trīs vērtīgākās īpašības, kādas nepieciešamas kā audzinātājam, tā skolotājam! 
Melānija Antonoviča – Skolotāja un audzinātāja vērtīgākās īpašības ir optimisms, labestība un uzticēšanās. Skolotāja un 
skolēnu attiecības var veidoties tikai uz savstarpējas saprašanās un cieņas pamata. 
Larisa Čehoviča - Skolotājiem ir nepieciešama veselība, strādātprieks, izpratne, sapratne. 
-Kā jūs sarindotu skalā no 1 līdz 5 savus pienākumus pēc skolas un brīvā laika pavadīšanas iespējas? 
Melānija Antonoviča – Pirmkārt, pavadīt laiku ar bērniem, mazbērniem. Otrkārt, ceļot. Treškārt, strādāt dārziņā. Ceturtkārt, 
pastaigas dabā. Piektkārt, grāmatu lasīšana. 
Larisa Čehoviča - Man tā ir ģimene, veselība, dzīvotprieks, draugi, darbs. 
 

Intervēja un pierakstīja Ruta Dābola. 
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SSkkoolloottāājjuu  mmāāccīībbaass  uunn  ppiieerreeddzzee  BBuullggāārriijjāā  
 

   Starptautiskais projekts ,,Learning Positive Discipline” notika no 9. līdz 14.martam Bulgārijā Plevenas 
Valodas skolā. No mūsu skolas piedalījās angļu valodas skolotāja Anita Avotiņa un skolas darbiniece, vecāku 
biedrības ,,Iniciatīvu centrs” valdes locekle Margarita Upeniece. 

    Bulgārijā prezentējām mājas darbu ,,Pozitīvas disciplīnas izmantošana problēmu risināšanā” . Šajā mājas darbā 
iesaistījām reālus piemērus no dzīves. Nodarbībās ļoti patika skolēnu prezentācijas, jo viņi parādīja tiešu savstarpēju 
komunikāciju. 

    Pēc nodarbībām devāmies ekskursijā pa pilsētu. Pārsteidza sniegs, bridām pa balto sniega segu. Apskatījām 
galvaspilsētā Sofijā Aleksandra Ņevska katedrāli. Pārsteidza Plevenas panorāma ,,Pleven Epopee”, kur attēlotas kara laika 
ainas. Īpaši patika Veliko Tornovo Sveta Gora kalns, kur vakarā varēja klausīties un skatīties gaismas parādi. 

    Šajā braucienā ieguvu pozitīvas emocijas, pieredzi, draugus. Izjutu, ka Bauskas 2.vidusskolas pārstāvji pazīstami 
pasaulē, jo uzņēma kā senus draugus. 

    Paldies saku visiem, ar kā palīdzību varēju nokļūt Bulgārijā un gūt pieredzi darbā. Īpašu paldies par iespēju piedalīties 
Grundtvig projektā mūsu direktorei Verai Grigorjevai.   

Margarita Upeniece 
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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/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZZPPDD--ttaass  iirr  ļļoottii  nnooppiieettnnii  
 Šogad skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus rakstīja un aizstāvēja 16 skolēni no 11.a klases un 

 8 skolēni no 11.b.klases. Veiksmīgākie darbi, kas tika izvirzīti novada konkursam ir: 
1. Bioloģijā 
R.Štrovalds, K.Freibergs, S.L.Berlinskis - „Mākslīgie orgāni un 
orgānu transplantācija”. 
2. Mākslas zinātnē 
V.Ciuneļa- „Mākslas studijas „Meistars Gothards” darbības nozīme 
sabiedrībā”. 
3. Ķīmijā 
A.Cvetkova- „Mazgāšanas līdzekļa „Fairy” iedarbība uz cilvēka 
veselību”. 
4. Socioloģijā 
U.Gābers- „Kino ietekme uz sabiedrību”. 
5. Psiholoģijā 
A.V.Pastva -„Apvainošanās kā psiholoģiskās ietekmēšanas 
līdzeklis”. 
6. Veselības zinātnē 
M.M.Pauls, A.Pestrecovs- „Neiropsiholoģija 20.gs. un tās ietekme 
uz mūsdienu sabiedrību”. 
7. Kulturoloģijā 
A.Berlinska, V.Fedurcja, V.Foigta- „Simbolu izvēle un lietošanas paradumi mūsdienu sabiedrībā”. 
8. Dziesmu un deju svētki 
V.Sergejeva- „Folkloras kopa „Vecsaule” – Vecsaules etnogrāfiskā mantojuma saglabātāja” 

 

Novada konkursā savus darbus aizstāvēt devās 
A.Cvetkova un  U.Gābers no 11.a klases, V.Sergejeva 

no 11.b. Konkursa rezultātā uz reģionālo posmu 
Jelgavā tika izvirzīta Viktorija Sergejeva ar savu ZPD 
„Folkloras kopa „Vecsaule” – Vecsaules etnogrāfiskā 

mantojuma saglabātāja”. 
 

Diāna Siliņa, ZPD vadītāja 

 

FFoollkklloorraass  kkooppaass  ttiieekkaass  IIeeccaavvāā  

Martā Iecavā notika tradicionālais Latvijas bērnu 
un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums. Šajā 
pasākumā piedalījās abas mūsu skolas folkloras kopas 
– „Urdziņa” un „Lučinuška”. 

Katrai folkloras kopai ir savi simboli, savs 
izpildījuma vieds, dziedāšanas stils. Katrs no tiem ir 
unikāls, latviešu tautai nepieciešams dārgums. 
Latviešiem ir senas, no paaudzes paaudzē nodotas, 
folkloras tradīcijas, kas tiek piekoptas arī mūsdienās. 
Arī „Urdziņas” dalībnieki cenšas popularizēt latviešu 
tautas dziesmas un rotaļas. 

Kolektīva „Lučinuška” darbības galvenais mērķis 
ir klausītāju iepazīstināšana ar krievu tautas folkloru, 
folkloras popularizēšana tās dzīvā izpildījumā, krievu 
tautas tradīciju saglabāšana. 

„Urdziņa” ir apguvusi arī rotaļu programmu „Riti 
raiti rotaļā”. Mūsu skolas folkloras kopu dalībniekiem 
vēl priekšā vairāki pasākumi, kuros būs gan 
sadziedāšanās, gan sadancošanās ar citām folkloras 
kopām. Liels prieks, ka skolēnos ir vēlme saglabāt 
nacionālās kultūras vērtības. Pasākumā gūtās pozitīvās 
emocijas iegulsies dalībnieku atmiņā. 

Skolotāja Daila Simsone 

 

Atvainojamies lasītājiem un skolotājai Larisai Čehovičai par neprecīzu uzvārda publicēšanu skolas avīzes februāra izdevumā. 
Skolas avīzes veidotāji 


