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

    IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.30) 

                                    2015. gada 17.decembrī 

 

Caur debess gaismas pieskārienu 

To brīnumu, lai atrod gars, 

No kura  ne vien Ziemassvētkiem, 

Bet gadam dārgakmeņu svars! 

 

Skaistus, labām domām caurvītus 

Ziemassvētkus un labiem darbiem un 

cēliem mērķiem bagātu Jauno 

2016.gadu! 

 

Bauskas 2. vidusskolas kolektīva vārdā, 

direktore Vera Grigorjeva 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORES VĀRDS 

Sveicam jaunatnes sporta laureātus 2015  
 

Jaunatnes sporta laureāti dambretē: 
Viktorija Švabe   10.b klase 
Ksenija Kuzmiča  9.a klase 

Denijs Vilhelms Krauklis  4.c klase 
 

Jaunatnes sporta laureāti galda tenisā: 
Karīna Gailiša 11.a klase 

 
Jaunatnes sporta laureāti brīvajā cīņā: 

Grišulis Edgars  7.a klase 
Dāvis Rimševics 7.b klase 
Krišjānis Ķikurs 7.b klase 

Kristiāns Aleksejevs 7.b klase 
Jēkabs Ķikurs  5.b klase 

 
Jaunatnes sporta laureāti vieglatlētikā 

Deivids Šumskis 12.a klase 
Adrians Alijevs 9.b klase 

 Sveicam sporta skolotājus Jeļenu Kotenkovu, Alekseju Grigorjevu, Jeļenu Vederņikovu! 
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Bauskas 2. vidusskola dabaszinību 

priekšmetu apguvē ir jaunas eksperimentālas 

apmācības uzsācēja. Tās ietvaros 10 .klasēs 

notiek ekostundas, balstoties uz ķīmijā, 

bioloģijā  un informātikā gūtajām 

priekšzināšanām.  

Stundās skolēni veic pētījumus saistībā ar 

bioloģiju un ķīmiju, eksperimentē un veic 

pētījumu rezultātu analīzi. Ar analīzes 

rezultātiem iepazīstina pārējos skolēnus - tā 

jaunieši mācās uzstāties un pārliecinoši 

prezentēt savu pētījumu rezultātus. Pētījumi 

nav zinātniski eksperimenti, tie nav 

zinātniski  pētniecisko darbu līmenī, taču tie 

izraisa interesi darboties, atklāt un secināt, 

pārliecināties par savām oratora spējām. Tās 

ir iemaņas turpmākajai karjeras ievirzei.  

Lai uzsāktu jaunus pavērsienus 

dabaszinību mācīšanā, veiksmīgi 

apvienojas uz pieredzi balstītas zināšanas 

un jaunības neizsīkstošais darba spars - 

ķīmijas skolotāja Anita Zibola ar 43 gadu darba pieredzi skolā  un bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa, kura ieguvusi 

dabaszinātņu maģistra grādu bioloģijā un  pašlaik apvieno maģistrantūras studijas pedagoģijā ar dinamisko darbu skolā.  

1.decembrī Bauskas 2.vidusskolas skolēni viesojās LU Dabaszinātņu centrā, kur profesora Dr.biol., doc. Tūra Selgas 

vadībā piedalījās praktiskajā darbā, paplašinot savu redzesloku bioloģijā un nostiprinot savas praktiskās iemaņas. 

Lai raisītu interesi par ķīmijas zināšanu nozīmi jau pamatskolas gados, 12.klašu skolēni jau 5 gadus pēc kārtas  

skolotājas Anitas Zibolas vadībā organizē  pasākumu 1.- 4. klašu skolēniem  „Strādāsim kopā!”. Tās ir aizraujošas un 

intereses pilnas stundas, kurās mazie pētnieki dodas uz ķīmijas kabinetu un laboratoriju, lai 12.klašu skolēnu vadībā 

strādātu darbnīcās. Temati bijuši visdažādākie, taču vienmēr saistīti ar veselīgu dzīvesveidu „Ūdens manā pagalmā”, „Kas 

paslēpies manā kārumā”, „Auduma brīnumainās pārvērtības”.  Šogad plānojam darbnīcu „C vitamīns ne tikai tabletēs”. Par 

katru  darbnīcu organizēšanas metodiku skolotāja Anita Zibola ir uzstājusies LU dabaszinību ikgadējā konferencē  

„Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” Rīgā. Pēc konferences  materiāli par aktivitātēm Bauskas 2. 

vidusskolā ar e –pasta palīdzību ir nokļuvušu daudzās Latvijas skolās, kurās skolotāji -entuziasti ir izrādījuši interesi 

līdzīgu aktivitāšu organizēšanai savās skolās. 

Nevar nepieminēt RTU organizētās Tehniskās Jaunrades dienas, kuras notiek ar mērķi popularizēt dabaszinības  un 

parādīt pamatskolu un  vidusskolu skolēniem iespējas, kādas viņiem būs ,turpinot izglītību minētājā augstskolā. Mēs ar 

lielu interesi esam piedalījušies visās tehniskās jaunrades dienās, kamēr tās tika finansētas no Eiropas Savienības fondu 

līdzekļiem. Jāuzteic RTU iniciatīva ,atrast jaunu sponsoru interesanto pasākumu organizēšanai . Šogad sponsori bija  AS 

GRINDEX ,tāpēc nodarbības un konkursi bija vēl interesantāki un saistīti ar ikdienā noderīgiem eksperimentiem. 

Šogad jaunajā LU Dabazinātņu centrā uz jauno ķīmiķu un biologu skolu no Bauskas 2.vidusskolas reizi mēnesī dodas 

vidēji 15 skolēni no 8. līdz 12. klasei. Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar studentiem un pasniedzējiem, kuri vada nodarbības 

modernās laboratorijās, pārliecināties par prasmēm un iemaņām, kuras iegūtas skolā. Tā ir jauna ievirze turpmākajai 

karjerai, kas saistītos ar eksaktajiem mācību priekšmetiem. 

Nevar nepieminēt arī rezultātus Bauskas un Rundāles novadu 2.posma ķīmijas olimpiādes 9. klašu skolēniem. Bauskas 

2.vidusskolas izglītojamie  jau 3 gadus pēc kārtas ir  ieguvuši olimpiādēs godalgotas vietas. Jaunieši, kuri pēc 9. un 12.  

klases pabeigšanas ir pārliecināti, ka ķīmija ir viņu aicinājums, sekmīgi turpina izglītību ar dabaszinātnēm saistītās vidējās 

un augstākās mācību iestādēs

. 

  

Izglītības tilts- 
no vidusskolas līdz universitātei 

Bauskas 2.vidusskolas 10.klašu skolēni piedalās praktiskajā nodarbībā LU 

Dabaszinātņu centra laboratorijā (foto N.Matulēviča) 

*izraksts no Neatkarīgās Rīta avīzes 2015.gada 16.decembra izdevuma 
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Priecīgus Ziemassvētkus! 
 

Varētu vēlēt laimi, bet tā ir jāatrod pašam sevī. 
Varētu vēlēt veselību, bet tā ir jāsaglabā pašam. 
Varētu vēlēt prieku, bet arī tas ir jāatrod pašam. 

Tāpēc visiem vēlu ieskatīties sevī un tur arī atrast 
ceļu uz laimi, veselību un prieku! 

Skolotāja Anita Zibola 

 

Kārtējais gada aplis straujā skrējienā ieved mūs brīnišķīgā Ziemassvētku 
laikā, raisot ikkatrā jaukas izjūtas un vedinot uz pārdomām par 

paveikto, sasniegto vai neiespēto, aizmirsto... Taču visiem atkal dotas 365 
jaunas, iespēju pilnas dienas. Piepildīsim tās ar mīlestību, labiem darbiem 

un jaukām domām. 
Lai mūsos mājo godaprāts, griba saprasties un palīdzēt ikvienam. 

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2016.gadu! 
Skolotāja Inese Korčevaja 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir pārdomu un atvērtas sirds laiks. 
Atvērsim sirdis labam vārdam, labam darbam un labām domām! Ir 
prieks saņemt dāvanas, bet daudzkārt lielāks ir dāvināšanas prieks. 
Neliegsim sev šo prieku- vienu no lielākajiem mūsu dzīves priekiem. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Skolotāja Anita Avotiņa 

 

Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būtu ikkatra 
skolēna moto Jaunajā gadā! Lai katrs sabiedrības 

pateiktais paldies priecē pedagogu sirdis! Lai 
vecāku ieguldītais darbs bērnu audzināšanā nes 

rezultātus! Lai katram sirdī mājo prieks, gaišums, 
laime, gandarījums par paveikto darbu! Ticiet 

brīnumam, veltiet otram smaidu, jo varbūt tas liks 
šim cilvēkam justies vieglāk! 

Skolotāja Irina Kirkila 

 

Tici sapnim-tas piepildīsies, ceri uz brīnumu-un tas atnāks!  Mīli! 
Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk. Piedod tiem, kas 

pāri tev darījuši! Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši! Pasaki labu 
vārdu tiem, kas tevi nolieguši! Atver durvis tiem, kas tavā priekšā 

aizvēruši! 
No visas sirds sveicam kolēģus, skolēnus, vecākus, Ziemassvētkus 

gaidot! Lai veselība, prieks un gaišas domas mūsu sirdīs! 
Atbalsta dienesta speciālistes  

Jadviga Anduža un Valentīna Ļeontjeva 

 

Paldies, mīļie skolotāji, ka spējat domāt 
labu, darīt labu un saskatīt labu mūsu 
bērnos, kas sēž jums pretī klases solā!  

Paldies skolotājiem par prasmi atrast laiku 
un iespējas, lai rosinātu bērnu skatīties 

tālāk un dziļāk!  
Paldies skolas vadībai, ka ļaujat arī 

vecākiem justies vajadzīgiem un 
piederīgiem skolai! 

8.a klases vecāki 

 

Katra cilvēka dzīvē ir kāds laimīgs brīdis vai laimīga 
diena, kuru mēs vēlamies atkārtot, bet nesanāk... Ir 
cilvēks, kuru mēs mīlam vai uzticamies, bet tādu ir 

maz. Lai vairāk būtu mums tādu dienu un tādu 
cilvēku blakus! 

Skolotāja Ina Nikolajeva 

 

Kad pasaule balta un gaiša kļūst, 
Tu zini, ka pienācis Ziemsvētku laiks. 
Tad spodrinām takas, kur ieraudzīt var, 
Kā eņģelītis ceļu pie Tevis spēj rast, 
Visām raizēm šodien jāpalīdz zust. 

 
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu cerību un 
domu piepildījumam Jaunajā 2016.gadā! 

Skolotāja Inga Golovčanska 
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Apsveicam uzvarētājus! 
Lietišķās un dekoratīvas mākslas 
konkursā „Ziemassvētku bumba” 

 

10.-12.kl.grupā 

1.vieta – 10.b 

2.vieta – 10.a 

3.vieta – 12.a 
 

8.-9.kl.grupā 

1.vieta  - 9.a 

2.vieta – 8.b 

3. vieta -9.b 
 

5.-7.kl.grupā 

1. vieta – 5.b 

2. vieta- 7.b 

3. vieta- 6.b 
 

Viena no jaunākajām skolas tradīcijām ir piparkūku 
diena, arī šogad visi gribētāji (gan skolēni, gan skolotāji, 
gan vecāki) varēja iegūt kādu gardu piparkūku vai 
mandarīnu, atbildot uz kādu no skolēnu pašpārvaldes rūķu 
jautājumu. Šogad rūķi bija 12.B klases skolnieces Gita 
Sakalauska, Viktorija Sergejeva, 11.A klases skolnieces 
Viviāna Soņi, Diāna Koļesova, 9.A klases skolniece Ksenija 
Kuzmiņa, 7. A klases skolnieces Monika Šovgeņuka un 
Evelīna Barkovska. 

Bērni kopīgi dziedāja Ziemassvētku dziesmas, labprāt 
piedalījās rūķu aicinājumā un ar plašu smaidu izbaudīja šo 
dienu! 

Viktorija Sergejeva, 12. B klases skolniece 

Piparkūku diena 2015 

Bauskas 2.vidusskolā ir izveidojusies tradīcija Ziemassvētku gaidīšanas laikā doties ciemos pie pansionāta “Derpele” 
iedzīvotājiem. Jau vairākas dienas iepriekš visi skolas skolēni iesaistās saldumu paciņu gatavošanā. Arī šogad tika sagatavotas 
dāvanas, ar kurām iepriecināt pansionātā dzīvojošos cilvēkus. 

Folkloras kopa “Urdziņa”, skolas teātra pulciņa dalībnieki un 6.a klases audzēknis Emīls Upenieks devās uz pansionātu, lai 
cilvēkus iepriecinātu ar ne tikai ar dāvanām, bet arī ar svētku koncertu. Lai otru iepriecinātu, nemaz nav vajadzīgs tik daudz. 

Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam sev - ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan tajā, ka 
apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prieku.  Darīsim  pēc iespējas vairāk labos darbus! Mēs neviens 
neesam tik bagāti, lai novērstu trūkumu vai nelaimes, bet kopā mēs spējam to visu mazināt un dot kādam cerību un pārliecību, 
ka visas mūsu vajadzības un vēlmes tiks piepildītas. 

Daila Simsone 

 

Labdarības koncerts pansionātā “Derpele” 
 

Bauskas 2.vidusskolas rūķi sagaida skolotājus, skolēnus un 

viņu vecākus (foto N.Matulēviča) 

Emīls Upenieks sniedz koncertu pansionātā „Derpele” 
(foto.D.Simsone) 

Folklora kopa „Urdziņa” (foto.D.Simsone) 
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Mani mīļākie svētki ir Ziemassvētki, pirms kuriem es ļoti vēlos mieru, prieku, saticību un lai viss ir kārtībā. Ziemassvētki ir 

piedošanas laiks, tāpēc piedosim saviem mīļajiem pāri darījumus un mīlēsim viņus tādus, kādi viņi ir. 

      Ziemassvētki man ir īpaši, jo mani pievilina piparkūku smarža, dāvanu saiņošana un saņemšana. Jaunais gads ir jauns sākums, tāpēc 

iesaku visiem būt maigiem un mīlēt dzīvi, tāpat arī sevi. 

Donna Daniela Bukovska 7.b klasē 

 

     Man patīk pirkt draugiem un ģimenei dāvanas un pēc tam tās rotāt un dāvināt. Man patīk skatīt cilvēku reakciju, kad viņi ver vaļā 

dāvanas. Tas ir ideāli vakarā iededzināt smaržīgo svecīti un lasīt biezo grāmatu, palienot zem siltas segas. Bet visbrīnišķīgākais ir 

pavadīt laiku ar vienīgo ģimeni, jo tas ir lielākais dārgums, kas mums ir dots no Dieva. Galvenais ir jāatceras, ka Ziemassvētki ir Jēzus 

Kristus dzimšanas svētki. 

Elānija Anna Berlinska 7.b klasē 

 

   Svētki ir kā auksts saldējums karstā vasarā, kā lietus Āfrikā. Bez svētku svinēšanas mūsu dzīvi ir grūti iedomāties. Ziemassvētki man 

asociējas ar gaišumu, mieru un Kristus dzimšanu. Šie svētki ir pārsegti ar sniega kupenām, ledus lāsēm, bet vissiltākais ir dāvināšanas 

prieks. Labāk taču ir dot, nevis ņemt. Cik priecīgi ir redzēt mazus bērnus ar smaidu sejā, kuri, saņēmuši dāvanu, skatās uz tevi, un 

apdāvinātus vecīšus, jo kāds viņus ir atcerējies. 

Dāvis Rimševics 7.b klasē 

 

Izrotāta zvaigznītēm, sniegpārsliņām, putniņiem uz zara-  

tāda ir mūsu skola šogad, gaidot bērnu sirdīm vismīļākos – Ziemassvētkus. 
    Ļoti interesantas šajā mēnesī  5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b klasei likās sociālo zinību stundas. Tas tādēļ, ka varēja savām rokām 

darināt Ziemassvētku grāmatas un apsveikumus. Skolotājas Marinas Beļinskas vadībā bērni aizrautīgi līmēja, grieza, šuva, 

sēja, dzejoja, meklēja aforismus par vienotu tēmu – „Es un Ziemassvētki”. 

 

5.a klases skolēnam Ralfam Anusānam 

patika vēlējums: 

,,Ziemassvētku zvaigznes, 

Lai pār visiem mirdz, 

Miers lai ir virs zemes, 

Miers iekš katras sirds.” 

 

5.b klases skolniece Kristiāna Jasureviča 

sacerēja dzejoļi un ievietoja savā grāmatiņā 

 

Es gaidu 

Ziemassvētku vakarā 

Vecīti es gaidu- 

Ar mazām dāvaniņām, 

Siltu kažociņu mugurā. 

Ziemassvētku vakarā 

Brīnumu es gaidu- 

Spožu zvaigzni debesīs, 

Mieru visā pasaulē. 

 

Ar lielu aizrautību dzejas darbus veidoja 

5.a klases skolniece Aleksandra Nazarova 

 

Es paskatos pa logu 

Un redzu skaistu loku- 

Tur sniegpārsliņas skraida 

Un zvaigznes galdu klāj, 

Tur mēness jauki smaida 

Un kumeliņi jāj. 

 

Ziemas brīvība 

Es izeju ārā. 

Es jūtu īsto brīdi. 

Tur priekšā dzīves gaisma 

Un īstais dzīves ceļš. 

Es ieeju tur iekšā 

Un jūtu ziemas brīvību. 

Tas īstais brīdis ir 

Un visi zina to. 

 

5.a klases skolniece Valērija 

Novikova sacerēja šādu dzejoli: 

 

Tik neizskaidrojamas jūtas, 

Kad ārā redzu sniegu. 

Es iztēlojos sevi 

Kā sniega karalieni. 

Man būtu ziemas spēki, 

Es varētu darīt visu, 

Es uzburtu sev spārnus 

Un aizlidotu līdzi. 

 

    Skolotāja M.Beļinska stāsta, ka bērni labprāt veido kaut ko savām rokām un veic labprātīgi. Ar lielu prieku gatavotas 

grieķu maskas, plastilīna figūras. 7.b klases jaunie mākslinieki šogad izgatavoja apsveikuma kartītes. Tas skaisti izdevās 

Elānijai, Baibai, Dāvim, Amantai u.c. 

Ruta Dābola 

 

Skola zvaigžņu rotā 
 

5.b klases skolnieces Kristiānas Jasurevičas dzejoļu grāmatas fragments 

Ziemassvētku  
laiks 
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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/ 

 

 

Sākoties jaunajam mācību gadam, skola ir iesaistījusies 

jaunā starptautiskā projektā un tā koordinējošā valsts ir Itālija.  

 Projekts darbojas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību 

 skolu izglītības sektora programmā, kurā iesaistītas sešas skolas no tik pat valstīm: 

Itālija (koordinējošā), Spānija, Rumānija, Grieķija, Apvienotā Karaliste un Latvija. 

Projekta nosaukums ir diezgan garš Booktrailers and Videostorytelling: How to teach 

and learn reading appreciation (Grāmatu treilers un video stāstu stāstīšana: kā mācīt 

un mācīties novērtēt lasīšanu). Projekta ideja ir lasītprasmes veicināšana sākumskolas 

posmā, kā arī IT pielietojums šo prasmju `papildināšanai.  

Tā kā Itālijā mācības skolā sākas tikai septembra pusē, tad projekta īstenošana 

tika uzsākta divus mēnešus vēlāk. Iesākumā tika noteikti pirmie darbi: klašu grupu 

atlase (4.-6.klase), lasāmvielas izvēle, projekta darba grupas noteikšana – angļu un 

latviešu valodu skolotāji attiecīgajā posmā. Kad darba grupas ir izvēlētas, notiek 

skolēnu iepazīstināšana ar nu jau paveikto un nākamiem uzdevumiem projektā. 

Projekta pirmā darbinieku/skolotāju tikšanās notika 2.un 3.decembrī, Mazara del 

Vallo, Itālijā, skolā, kura ir projekta vadošais partneris. Šo divu dienu laikā pamatīgāk iepazinām projekta ideju un veicamos darbus, ar 

kuriem turpmākos 2 gadus darbosimies. Mazara del Vallo ir neliela pilsētiņa Sicīlijas dienvidu piekrastē Trapani provincē, kas izceļas 

ar lielāko imigrantu skaitu visā Itālijā, varbūt arī tāpēc, ka tai tuvākā esošā valsts ir Tunisija - Āfrika. Interesanti, ka skolās bērni kā 

svešvalodas mācās arābu un franču valodas. 

Projekta ideja ir ne tikai skolēnu iesaistīšana lasītprasmes veicināšanā, bet arī iesaiste trijos starptautiskos teatralizētos pasākumos 

projekta laikā: Itālijā, Spānijā un AK. Šā gada laikā pārsvarā notiks šo darbu sagatavošanas pasākumi: skolotāju vienošanās, apmācības 

un scenārija izstrāde. Ļoti ceram, ka pasākumi būs interesanti un tiešām lasītprasmi un angļu valodas apguvi veicinoši.  
Uz sadarbību!  

Irēna Kalniņa 
 
 
 
 

 
 

Mūsu skolā ir uzņēmīgi 10. A klases jaunieši, kuri ir 

veiksmīgi dibinājuši uzņēmumus. Dibinātāju vidū ir arī 4. 

A klases skolēni. Pirmais lielais pārbaudījums notika 

Reģionālajā gadatirgū, kur no 9 nominācijām , mūsu 

skolas skolēni saņēma trīs – nomināciju „Labākais stends” 

saņēma SMU „L.E.S.”, nominācijas „Videi draudzīgs 

produkts” – saņēma SMU „Ecojoy”un „Omes tējas”. Šādi 

nopietni apbalvojumi uzliek arī jaunus izaicinājumus, 

domājot par kvalitāti, iepakojumiem, pasniegšanas mākslu 

un svešvalodām. 

Svētkiem tuvojoties, 12. decembrī, notika 

"Junior Achievement Latvija"” rīkotais ikgadējais 

Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

Ziemassvētku gadatirgus, kopumā pulcējot labākos 76 

vidusskolas un 51 pamatskolas SMU no visas Latvijas.  

Šis gads ir ievērojams ar īpaši lielo JA Latvija 

SMU skaitu. Šogad reģistrēti un vēl dokumentācija tiek 

veikta vairāk nekā 700 SMU, kas nolēmuši uzsākt savu 

uzņēmējdarbību.  

Kā jau ierasts, arī šoreiz gadatirgū SMU vērtēs kompetenta žūrijas komisija, kuras locekļi ar specbalvām var nominēt savus 

SMU favorītus vai izvēlēties kādu no jau esošajām nominācijām – “Sociāli atbildīgākais SMU”, “Labākais stends”, “Inovatīvākā 

biznesa ideja”, “Labākā pārdošanas komanda” un “Videi draudzīgākais produkts”. 

Pieaugot SMU konkurencei, šī gada jauninājums ir ieviestās papildu nominācijas jauno censoņu vērtēšanā – “Labākā dāvana jeb 

komerciālākais SMU” un “Uz zināšanām balstīts SMU”. 

Ar labiem panākumiem skolēnu uzņēmumi tirgojās pirms skolas vecāku sapulces. 

Sirsnīgs paldies par atbalstu mūsu skolas direktorei Verai Grigorjevai! 

Esmu pārliecināta, ka jaunieši novērtē iespēju paši nopelnīt un pēc patikas tērēt savu nopelnīto naudu! Lai visiem 

veselības, mīlestības un labklājības pilns Jaunais gads! 
Iveta Leitlande 

 
 

 
 
 
 

 

Skola jaunā starptautiskā projektā 

10.a klases SMU un skolotāja Iveta Leitlande  (foto J.Vederņikova) 

Irēna Kalniņa piedalās konferencē Itālijā 

Skolēnu mācību uzņēmumu darbība 


