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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(Plūdons) 

    IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.28) 

                                    2015. gada 31.oktobrī 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.oktobrī notika ļoti skaista un grezna Literārā balle 

veltīta Aleksandram Puškinam un viņa draugiem –licejistiem. 

Mūsu skolas skolēniem un skolotājiem Natālijai Matulēvičai 

un Jānim Rotšteinam bija iespēja doties uz šo balli un 

pārstāvēt mūsu skolu. 

 Šajā dienā, pateicoties mūsu skolas  direktorei Verai 

Grigorjevai un IU „Eleana” vadītājai Jeļenai Forstei, mums bija 

iespēja justies kā 18.gs.balles dalībniekiem, jo meitenēm tika 

sagādātas ļoti skaistas, greznas un vēsturiskas kleitas. Pirmais 

iespaids bija patiesi grandiozs, jo visiem dalībniekiem bija 

skaisti vakara tērpi, zālē skaistas dekorācijas, galdiņu 

noformējums, mūzika. Gaisā virmoja draudzīga un svinīga 

atmosfēra. Literārā balle bija ļoti labi izplānota un pārdomāta 

ar oriģinālu koncertprogrammu. Pasākuma programmā bija  

ļoti interesants, košs literārais uzvedums par A. Puškina dzīvi 

un dzeju. Ģimnāzisti nemaz neatpalika no profesionāliem 

aktieriem, varēja baudīt pa īstam perfektu aktiermākslu. Izrādēs bija daļa joku un humora, tāpēc nebija nekādas iespējas garlaikoties. 

Izrāžu starpā bija organizētas dejas –polonēze,valsis,polka u.c .Mēs ar lepnumu varējām piedalīties dejās, jo pirms došanos uz balli deju 

skolotāja Lidija Dāvide iemācīja mums deju soļus. Skolotājs Jānis Rotšteins klausītājiem sniedza muzikālu sveicienu no mūsu skolas 

kolektīva -  muzikālu priekšnesumu no izrādes “Romeo un Džuljeta”.Tas viņam sanāca lieliski. 

    Šī iespēja apmeklēt Rīgas Klasisko ģimnāziju ļāva mums ar lepnumu nest savas skolas vārdu, apzināties tās  nozīmīgumu, kā arī 

veidot lielisku pamatu tālākai mūsu skolas sadarbībai ar ģimnāzistiem.  
10.a klases skolēni Inga un Ina Jajus, Artjoms Djadjura un Kevins Berlinskis 

DIREKTORES VĀRDS 

Ar cieņu skolas direktore Vera Grigorjeva 

Sākoties 2015./2016. mācību gada II ceturksnim,  
vēlos uzrunāt un motivēt visus izglītojamos labi un teicami mācīties, apzinīgi apmeklēt skolu, 

čakli strādāt stundu laikā, veidojot klasē labvēlīgu mācīšanās vidi. 
 

 
Īpašu uzmanību gribu pievērst 9. klašu izglītojamiem! 

  
PateicotiesSIA “Gaižēni” un SIA “Tunkūni” aktivitātēm, 9. klašu absolventi  visā novadā 

 tiek atbalstīti ar naudas balvām 300 euro(pirms nodokļu samaksas), kuri atbilst noteikumu prasībām: 
 

1. Naudas balvu piešķir absolventiem, kuriem mācību gada vidējais vērtējums nav zemāks par 8,00 ballēm 
(noslēguma eksāmenu vērtējumi netiek ņemti vērā); 
2. Mācību gada vērtējums sportā, mājturībā un tehnoloģijās nav zemāks par 7,00 ballēm. 

 
Naudas balvas piešķir vienu reizi gadā un pasniedz izglītības iestādes izlaiduma svinīgajā pasākumā. 

 
Gribu akcentēt jūsu uzmanību, ka laiks skrien ļoti ātri, un sākt domāt par šo iespēju tikai otrajā semestrī būs pavēlu. Tagad ir 

īstais laiks saņemties un izvirzīt mērķus, lai izlaiduma svinīgajā pasākumā to sasniegt. Pagājušajā mācību gadā trīs mūsu skolas 9. 
klašu absolventi bija ļoti laimīgi, saņemot šo naudas balvu, un lietderīgi izmantoja to.  

 

Augsti godātie skolotāji, skolēnu vecāki un skolēni atcerieties, ka  
mūsdienīga skola – prieks, iespējas un atbildība. Izmantojiet dotas iespējas! 

 

2015.gada jūnijā skola noslēdza sadarbības līgumu ar Rīgas klasisko ģimnāziju. 

24.oktobrī sadarbības līguma ietvaros mūsu skolas delegācija piedalījās ģimnāzijas 

lielajā pasākumā, kas veltīts krievu dzejniekam Aleksandram Puškinam. 

 



 

    2.lpp 

 
- 

    Ar pasākumu Kultūras centrā mūsu novadā beidzās Raiņa jubilejas 

gads. Literāro pēcpusdienu organizēja Bauskas Centrālā bibliotēka kopā 

ar novada latviešu valodas metodisko apvienību. Bijām gandarīti, ka 

varējām piedalīties šajā pasākumā. Vidusskolēniem bija jāizveido 

priekšnesums ar moto: ,,Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais?” 

    Šādu tematu mēs, latviešu valodas skolotāji, piedāvājām izvērst 

skolēniem domrakstā, un jaunieši izprata tā, ka jāstāsta par to, ko vecāki 

un vecvecāki mācījuši viņiem, kādas ētiskas vērtības viņi pārņēmuši no 

saviem tuviniekiem. 10.b klases skolēni skolotājas Dainas Burcevas 

vadībā izveidoja montāžu ar svarīgākajām ģimenē gūtajām atziņām un, 

uzstājoties Kultūras centrā ar savu priekšnesumu, prezentēja mūsu 

skolu. 

    Reinis Līdaka: ,,Opis saka: mācies no savām kļūdām! Dzīvo sev, ne 

citiem! Kam tad tu mācies? Omei, man, draugiem? Nē, tu mācies sev! 

Ome saka: dusmu brīdī aizskaiti līdz desmit! Ak! Nekad tā īsti neesmu 

sapratis-kāpēc. Taču izdaru to. Godīgi? Man paliek uzreiz labāk. Es 

nemānos.” 

    Zane Pavlova: ,,Mana vecmāmiņa, kurai ir 91 gads, saka, ka dzīvi 

nudien var jauki un bagāti nodzīvot bez datoriem, aifoniem, planšetēm, 

ytubēm.” 

    Marta Červinska: ,,Vecvecāki man saka: nekad nenožēlo to, ko 

izdarījusi savā trakajā jaunībā, raudi un pārdzīvo par to, ko tajā neesi 

paveikusi! Dzīvo tā, lai vecumdienās varētu teikt: es tev ticēju, mana 

jaunība, tu mani nekad nepievīli!” 

    Pasākuma gaitā varēja iepazīties ar Raiņa ,,zaļo” laiku, par to ļoti 

interesanti jauniešu valodā stāstīja bibliotēkas darbiniece. Skatījāmies 

citu skolu veidotos priekšnesumus. Tā kā Raiņa dzeju simbolizē zvani, 

zvanu skaņas, tad bijām gandarīti, ka pasākumu kuplināja zvanu 

ansambļa dzidrās melodijas.  

Ruta Dābola 

 

 

KKoo  zzaaļļaaii  jjaauunnīībbaaii??  

Ruta Dābola 
Rainim 

Tu esi tik liels- man bail iet klāt. 
Tev klēpī puķes zied. Vai man tas tālu? 
Tev saule trīskrāsaina, kas starus maina. 
Pie tevis eju ar savu dzeju. 
Es mācos vakaru, mācos sēju 
Un klusumu zinu, kur sākums, kur gals. 
Vai varbūt minu? 
Ak, negals! Vai negals ir gals? 

 

   Latvieši un lietuvieši ir pašlaik vienīgās baltu tautas. Tādēļ nevar apšaubīt, ka skolu jaunatnei ir jāapgūst senču dzīvesziņa, tradīcijas, 

kopīgā pagātne. 

    Šajā nolūkā notika starptautiska konference ,,Baltu dzīvesziņas atklāsme folklorā”, tā bija veltīta Dainu tēva Krišjāņa Barona 

180.dzimšanas dienai. Šajā starptautiskajā konferencē piedalījos arī es, šo rindu autore, un grupa 12.a klases skolēnu. 

    Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja Vija Cerusa bija sagatavojusi stāstījumu par Dainu tēvu K.Baronu. Par lietuviešu 

tautasdziesmām stāstīja Karmelavas ģimnāzijas skolotāja V.Pliopliene. Kā lietuviešu dzīvesziņa atklājas folklorā, runāja Atželinas 

ģimnāzijas skolotāja D.Šilkaitiene. Savu ZPD rādīja ģimnāzijas 12.a klases skolniece K.Segliņa. Viņa bija pētījusi, kāda ir 

tautasdziesmu nozīme latviešu dzīvesziņā. Arī lietuviešu skolnieces iepazīstināja ar savas tautas dainām un galvenajiem tēliem. 

    Pēc tam skolēni piedalījās radošās darbnīcās, kā melodiskās tautasdziesmas, dejas un rotaļas, senču rakstu zīmes, nacionālie ēdieni, 

tautastērpi. Kamēr skolēni veica darbu, skolotāji diskutēja, kā baltu dzīvesziņu iedzīvina dzimtās valodas stundā. 

    Interesanta bija grupu darba prezentācija kopā ar lietuviešiem. Arī koncertā piedalījās kaimiņvalsts pārstāvji un tuvāko skolu 

folkloras kolektīvi. Mūsu skolu pārstāvēja D.Simsones vadītā folkloras kopa ,,Urdziņa”, viņi braši nodziedāja divas latviešu 

tautasdziesmas. 

Ruta Dābola 

 

Baltu dzīvesziņas skola 
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   Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizēja akciju “Labo darbu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus 

darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2015” ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tika organizēta 

sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komitejuun Izglītības un zinātnes ministriju. 

   Arī mūsu skolas izglītojamie ļoti aktīvi iesaistījās šajā pasākumā. Visas klases iesaistījās nepieciešamo lietu sagādāšanā dzīvnieku 

patversmei “Ulubele”. 

   6.b klases skolēni aktīvi veica dažādus darbus. Pirmais darbs bija – lapu grābšana Bauskas pilskalna teritorijā. Otrais darbs – dažādu 

atkritumu savākšana Ķirbaksalā. Kaut arī šis vēl ir laiks, kad cīņa ar rudens lapām turpinās, tomēr par padarīto pašiem bija milzīgs prieks. 

Trešais darbs – Bauskas Brāļu kapu sakopšana. Ceturtdien –  6.klases skolēni devās uz pansionāta Derpeli filiāli Bauskā un iepriecināja 

vecos ļaudis ar nelielām dāvaniņām. Piekdien skolēni devās uz dzīvnieku patversmi Mežavairogi Ķekavas novadā. 

Daila Simsone  

 

 

Labo darbu nedēļa 

Nevajag daudz, lai justos labi, lai sāktu dienu ar smaidu, jo labais 
vairo labo! Mēs varam palīdzēt citiem arī ar smaidu, labu vārdu, 
sveicienu, un, iespējams, visskumjākais cilvēks pasmaidīs, rodot 
viņam kādu gaišu cerības staru. Un ticiet – diena ir izdevusies! 

Tāpēc labus darbus vajag darīt katru dienu un visu gadu, un 
 aizdomāsimies visi, cik svarīgi ir palīdzēt citiem! Un varbūt tieši 
tagad ir labākais laiks, kad iedvesmoties jauniem labiem darbiem! 

 

   11a klase labo darbu nedēļas laikā devās uz dzīvnieku patversmi „‟Mežavairogi‟‟. 

   „Tajā dienā bija brīnišķīgs, saulains laiks. Vēl neiebraucot patversmē, mēs dzirdējām, kā 

gaudo suņi. Pirms dzīvnieciņu iepazīšanas, patversmes īpašniece mums īsi pastāstīja par 

patversmi. Šajā patversmē bija ne tika suņi, bet arī kaķi, truši, stārķi, kā arī lācis. Vēlāk 

mēs devāmies pastaigā ar suņiem. Likās, ka laiks ir apstājies. Mēs nebaidījāmies atklāt 

savas emocijas. Mēs izbaudījām katru mirkli, ko pavadījām šajā patversmē. Šo braucienu 

mēs nekad neaizmirsīsim. Mēs tur noteikti atgriezīsimies.„ 

Viviāna Soņi 11.a klase 
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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/ 

 

 

 

 

Mūsu skolas skolēni 8. oktobrī piedalījās JA Latvija rīkotajā 

uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “uzdrīksties uzvarēt!” Sākot no 4. 

klases līdz 11. klašu skolēniem bija tā fantastiskā iespēja uzzināt biznesa 

pasaules jaunumus, veiksmes stāstus, kā veidot savu SMU, kā nepadoties 

pie pirmajām neveiksmēm.Skolēnus uzrunāja J. Palkavnieks – 

draugiem.lv runasvīrs, M.Opelts – Giraffe 360˚ dibinātājs un vadītājs, E. 

Rozenvalds – Wood Religion Barber Shop dibinātājs un vadītājs, A. 

Mednis – Inspired Digital vadītājs, Claudio A. Rivera – RBS bakalaura 

programmas direktors, A. Rostovskis – LTRK prezidents, BA Turība 

attīstības padomes priekšsēdētājs un augstskolas dibinātājs. 

Mūsu skolēnu atziņas: Nelda no 5. B klases – man patika pie 

Claudio A. Riveras darboties radošajā darbnīcā, vēl mani interesēja, kad 

stāstīja un rādīja prezentāciju par sociālajiem tīkliem. Es noteikti kādreiz 

vēl gribētu braukt uz tādu pasākumu un dabūt kādu balviņu.Angelīna no 

6. A klases – brauciens uz Rīgu ļoti patika! Konference priekš manis bija 

iespaidīga un iedvesmojoša.  Aleksandra no 8. A klases – šī konference 

ļoti iedvesmoja, ja varēja redzēt, kā jaunie uzņēmēji prezentēja savu darbu un pastāstīja, kā pareizāk izveidot savu biznesu. Diezgan labi pavadīta 

diena, man patika, jo uzzināju daudz ko jaunu.Vecāko klašu skolnieces Viviāna no 11. A – uzskatu, ka tas bija ļoti noderīgs seminārs, jaunie uzņēmēji 

sniedza iedvesmu uzsākt uzņēmējdarbību! Laura P.  – ļoti patika, uzņēmēji deva labus padomus dzīvei, kā arī uzņēmumu veidošanā.10. A 

klases Amanda– saņēmu daudz un interesantus padomus, kas man noderēs tālākai dzīvei, kā arī mācībās skolā. Uzņēmēji skaidroja savas veiksmes un 

neveiksmes cēloņus. Saņēmu arī balvu.10. B klases skolnieces Sindija – manuprāt, šī bija ļoti interesanta konference. Šodien man tika dota iespēja 

uzzināt ko vairāk par uzņēmējdarbību, konferencē aizdomājos par to, ko es vēlos ražot un vai vispār vēlos kļūt par uzņēmēju. Vēl man ļoti interesēja 

uzņēmēju stāsti. Viktorija – šodiena bija ļoti interesanta, jo es ne tikai uzzināju kaut ko jaunu par uzņēmējdarbību, bet sapratu, ka par uzņēmēju var 

kļūt jebkurš, kuram ir gribasspēks un mērķis. Ja man būtu iespēja, es uz šādām konferencēm brauktu katru nedēļu, jo uzņēmēju stāsti patiešām 

iedvesmo. Vēlos uzsākt savu biznesu un domāju, ka izveidošu labu komandu. Kopumā jauka diena, iepazīti daudz jaunu cilvēku, kuriem arī interesē 

uzņēmējdarbība. Paldies! 

Liels paldies skolas direktorei Verai Grigorjevai par atbalstīšanu ! 

Ekonomikas s kolotāja Iveta Leitlante 

4.c klases skolēns Denijs Vilhelms Krauklis 17.10.2015. Latvijas kausa 
izcīņā 64 lauciņu dambretē no 82 dalībniekiem izcīnīja 5.vietu un 

novembrī pārstāvēs Latvijas komandu Baltkrievijā. 
Niks Naidžels Zeltiņš no 4.b klases ieguva 10.vietu, 

Pāvels Seredickis no 4.b klases ieguva 45.vietu. 

 

SSppoorrttaa  aakkttiivviittāātteess  

Bauskas novada Rudens krosā 09.10.2015.  
Bauskas 2.vidusskolas grupai - 1.vieta.  

Apsveicam! 

 

   Šā gada 3. oktobrī, mūsu skolas komanda, piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajos Jauno dabaszinātnieku un 

matemātiķu skolu svētkos. Skolēniem bija dota lieliska iespēja iepazīties ar jaunā LU Dabaszinātņu centra 

modernajām telpām, zinošiem jauniešiem un interesantu dabaszinātņu pasniegšanas veidu.  Kopā ar citu skolu 

jauniešiem bija iespēja piedalīties sešu dažādu dabaszinātņu priekšmetu nodarbībās - matemātikas, fizikas, ķīmijas, 

bioloģijas, ģeogrāfijas un vides zinātņu. Augstskolu mācībspēki piedāvāja saistošas un interesantas nodarbības.  

   Lai attīstītu skolā iegūtās zināšanas un prasmes mūsu skolas jaunieši turpinās apmeklēt Jauno ķīmiķu  un Jauno 

biologu skolu nodarbības LU Dabaszinātņu centrā.  

 Bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa 

 

Latvijas Universitātes Jauno 

dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki 

JAL uzņēmējdarbības konference 

„Uzdrīksties uzvarēt!” 


