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

    IENĀC SKOLĀ 
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.31) 

                                    2016. gada 30.janvārī 
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NOSAUKUMS SKAITS Kabineta Nr. Kabinetu vadītāji 

Planšetdatori 16 9. A. Avotiņa 
Planšetdatoru uzlādes 1 9. A. Avotiņa 
Projektors  6 22., 30., 203., 

303., 304., 113. 
M. Beļinska, A. Latūna, J. Šmite, 

I. Hiršfelde, M. Aleksandrova, I. Nikolajeva Ekrāns ar elektromotoru 6 
Kopētājs A3 (melnbalts) 

1 
Metodiskais 

kabinets 
 

Dokumentu kamera 3 10., 3.20., 4.21. L. Sidorčika., R. Skorodihina., T. Kazačenoka 
Interaktīvā tāfele  1 5.21. A. Zibola 
Ledusskapis  1 39. Ē. Mercs 
Overloks  1 39. Ē. Mercs 
Veļas mašīna  1 39. Ē. Mercs 
Kombinētais darbagalds ripzāģis 1 6. V. Grigorjevs 
Taisnēvele/biezum ēvele 1 6. V. Grigorjevs 
Lentes disku slīpmašīna 1 6. V. Grigorjevs 
Mikroskops BRESSER  4 23. L. Krastiņa 
Audio aparatūra sporta zālei Philips 1 Sporta zāle A. Grigorjevs 
Ģitāras mūzikas kabinetam 3 30. D. Siliņa 
Akardeons mūzikas kabinetam 1 30. D. Siliņa 

DIREKTORES VĀRDS 

Sveiciens Jaunajā 2016.gadā! 
 
 

Skolas direktore, Bauskas novada domes deputāte Vera Grigorjeva 

2016. gada aktualitātes 

 

Visu janvāri Bauskas novada dome strādāja pie 2016. gada budžeta veidošanas. Bauskas 
2.vidusskolas budžets ir stabils. Mūsu skolas attīstībai 2016. gadā budžeta projektā paredzēts: 

 
 2016. gada noteiktā prioritāte ir zēnu un meiteņu praktisko prasmju attīstība mājturības un tehnoloģiju 

mācību priekšmetos, tādēļ atbalsts tika sniegts zēnu un meiteņu mājturības kabineta materiāltehniskās 
bāzes uzlabošanai; 

 dabaszinību kabinetu aprīkojuma pilnveide; 
 mūzikas kabineta aprīkojuma pilnveide; 
 informācijas tehnoloģiskās bāzes papildināšana; 
 mūsu skolas īpaši radošiem audzēkņiem un viņu pedagogiem būs iespēja izmantot unikālu aprīkojumu- 

3 D daudzfunkcionālo printeri, kura iegāde ir atbalstīta Bauskas Mākslas skolai. 
 MŪSU SKOLAI 2016.GADĀ BUDŽETA PROJEKTĀ PAREDZĒTS IEGĀDĀTIES: 

/M.Čaklais/ 

 

*skolas avīzes nākamajā izdevumā lasiet turpinājumu skolas 2016. gada budžeta projektam. 
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PALIKUSI KOPĪBAS SAJŪTA 
     1991.gada janvārī man bija 35 gadi. Tolaik strādāju Bauskas rajona Svitenes pamatskolā par latviešu valodas un vēstures 

skolotāju.  

     Lauku cilvēku ikdienas dzīves ritms bija vairāk aizņemts ar zemes un mājlopu kopšanu, tāpēc politiskajām norisēm un 

aktualitātēm līdzi gan sekojām, tomēr laukos valdīja uzskats, ka svarīgākās lietas politikā notiek lielpilsētās – Maskavā, Rīgā. Par 

šīm norisēm un aktualitātēm regulāri tikām informēti un centāmies pildīt valdības norādījumus. 

     1991.gada 15.janvāra pēcpusdienā Svitenes pamatskolā ieradās toreizējā kolhoza ,,Svitene” priekšsēdētājs Modris Villa un 

aicināja 16.janvārī skolotājus kopā ar kolhoza ļaudīm doties uz Rīgu celt barikādes. Svitenes ļaudīm esot jāpulcējas pie Televīzijas 

torņa Zaķusalā. Bijām jauni, enerģiski, azartiski, un, protams, mūs interesēja toreizējie notikumi Rīgā. Vēlējāmies būt klāt un paši 

visu izzināt. 

     16.janvāra rītā kopā ar kolhoza ļaudīm devos uz Rīgu. Noskaņojums visiem bija možs, valdīja jautrība, nepiespiesta gaisotne.  

     Iebraucot Rīgā, mūs sagaidīja sakarnieki, kuri koordinēja cilvēku un tehnikas plūsmu. Šoferis, saņēmis nepieciešamo 

informāciju, devās uz Televīzijas torņa pusi. Lielāko ceļa posmu līdz tornim gan nācās veikt kājām, jo visur bija izvietota smagā 

tehnika – traktori 

 K-700, T-150. Baļķu vedēji-,kuros bija gan kokmateriāli, gan betona bluķi. Tāda pati tehnika bija izvietota uz Salu tilta un Akmens 

tilta pāri Daugavai. Satiksme pāri Salu tiltam bija pilnīgi pārtraukta. 

     Visapkārt bija daudz ļaužu, viņi mūs sveicināja kā labus paziņas, daudzi pat apskāva. Sarunas notika latviešu, krievu, lietuviešu 

valodā. Sakarnieks mums paziņoja, ka mūsu grupas dežūra beigsies 22.00. kad atbrauks maiņas grupa no toreizējā Bauskas rajona 

kolhoza ,,Uzvara”. 

     Iekārtojām savu uzturēšanās vietu, sakūrām ugunskuru, vārījām tēju, spēlējām kārtis, tērzējām ar ļaudīm pie citiem 

ugunskuriem. Visapkārt valdīja miers, kuru deva pavisam svešu, nepazīstamu cilvēku kopības, vienotības izjūta. 

     Zaķusalas trolejbusa galapunktā bija iekārtota stacionāra ēdināšanas vieta, kur varēja saņemt siltu ēdienu. Taču nepārtraukti pie 

mums nāca cilvēki, kuri piedāvāja sviestmaizes, pīrādziņus, smalkmaizītes, pankūkas un dažādus citus mājās gatavotus gardumus. 

Viņi piedāvāja arī cimdus, šalles, segas, apmainīt pievilgušās zeķes pret sausām, bija gatavi nest uz savām mājām un izžāvēt 

piemirkušos apavus. Līdzcilvēku rūpes par mums bija apbrīnas vērtas. 

     Maiņas grupa no Uzvaras ieradās ar nokavēšanos, taču, ja būtu bijusi nepieciešamība 

 Zaķusalā pavadīt visu nakti, nekurnēdami būtu to darījuši. 

     Nākamajā dienā visi atgriezāmies savās darbavietās. Mūsos bija palikusi milzīga kopības un spēka sajūta, ko var sniegt laiks, 

kas pavadīts kopā ar bezgala dāsniem un sirsnīgiem cilvēkiem. 

Daina Burceva 

 

Katru gadu sveces dedzam 

Tiem, kas godam cīnījās 

Par dzimteni un brīvību, 

Nesaudzējot dzīvību. 

Prieka asarās un sāpēs 

Lūkojamies atmiņās- 

Barikāžu dienas tālās 

Paliks mūžam piemiņā 

Citam sāpēs, citam priekā, 

Citam laimes dienu siekā 

Pagātnē. 

Anda Šiškina 11.a klasē 

PIE SIMBOLISKA ATMIŅU UGUNSKURA 
  Janvāra barikāžu atceres pasākums ,,Barikādēm-25” skolas aktu zālē notika sirsnīgā gaisotnē. 

    10.a klases skolēns Artūrs Stīpnieks uzrunāja sapulcējušos ar vārdiem, ka tās pirms 25 gadiem bija liktenīgas dienas Latvijas 

vēsturē, jo tauta cīnījās par savu neatkarības saglabāšanu, par brīvību. Neapbruņoti cilvēki Zaķusalā pie televīzijas torņa stājās pretī 

tankiem un Omona vienībām. 

    10.a klases skolēni Amanda Bernharde, Artūrs Stīpnieks un 7.b klases skolēns Aleksandrs Latūns deklamēja dzejoļus, kuros 

izteica savas izjūtas par Latviju, savu dzimto zemi. 

    Izjusti savās atmiņās par laiku pirms 25 gadiem stāstīja aculieciniece, mūsu skolotāja Daina Burceva. Viņa aicināja citam pret 

citu izturēties draudzīgi, iecietīgi. 

    Folkloras kopa ,,Trejupe” , kurā dzied arī barikāžu dalībnieki, izpildīja gan nopietnas, gan humoristiskas dziesmas. 

Tautasdziesmām cauri vijās Tēvzemes, brīvības cīņu motīvs. Tas bija sirsnīgi, ka lielākā daļa skolēnu dziedāja līdzi. Mēs jutāmies 

kā liels, draudzīgs kopkoris pie  simboliska atmiņu ugunskura. 

Ruta Dābola 

 

Folkloras kopas “Trejupe” uzstāšanās janvāra barikāžu atceres pasākumā ,,Barikādēm-25”(Foto J.Vederņikova) 



 

    3.lpp 

 
8.janvārī mūsu skolā noslēdzās projektu nedēļa, ko vienoja 

kopīga tematika ,,Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijas dažādās 

valstīs”.  5.-11.klašu skolēni aktīvi un radoši piedalījās šajā 

pētījumā, iemācījās dziesmas, dejas, dzejoļus un izgatavoja pat 

cienastu, kas raksturīgs noteiktās valsts tradīcijām. 

 5.a klase stāstīja par Ziemassvētku tradīcijām Itālijā un 

cienāja žūriju ar tradicionālo picu un vīnogu sulu. 

 5.b klase izpētīja Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas 

tradīcijas Indijā un Austrālijā, to izteiksmīgāk atainojot 

plakātos. 

 6.a klase izzināja svētku tradīcijas Lielbritānijas un 

Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. Amālija Panovska 

prezentācijas noslēgumā iepriecināja ar dziesmu ,,Zvaniņš 

skan” angļu valodā. 

 6.b klase izgatavoja maskas un rādīja latviešu tradicionālo 

masku gājienu ,,Budēļos iešana”. Zālē ienāca velni, nāve, 

spoks, kaza, siena kaudze, dzērve, meitas(puiši), čigāniete. 

 7.a klase kopā ar grupu 8.a klases skolēnu stāstīja par svētku 

tradīcijām Krievijā, kā arī 8.a klase kopā ar ķīmijas skolotāju 

pētīja dažādu produktu ietekmi uz cilvēka organismu. 

 7.b klase izpētīja svētku svinēšanu Meksikā, Holandē, kur 

Svētais Nikolass nes bērniem dāvanas un bērni kurpītes 

izliek pie durvīm, gaidot veltes. Meksikā gan notiekot 

Redīsu nakts. 

 8.b klase bija pārģērbušies krievu tautas tērpos, cienastam 

sagatavojuši ēdienu ,,Siļķe kažokā”, kopā ar Sala vecīti arī 

uzdejoja. Tie bija svētki Krievijā. 

 10.b klase prezentēja savu projektu ,,Ķīniešu Jaunais gads” 

un sasveicinājās mandarīnu valodā. 

 9.a klases ,,feja” cienāja ar itāliešu konfektēm, un jaunieši 

iepazīstināja ar Jaungada tradīcijām Itālijā. 

 9.b klases meitenes izgatavoja ukraiņu tautas tērpa 

vainadziņus, puisis skaitīja dzejoli ukraiņu valodā un visi 

braši nodziedāja dziesmu. Viņu priekšnesumā atklājās 

tradīcijas Ukrainā. 

 10.a klase vēstīja par svētku tradīcijām Krievijā un dziedāja 

jauku dziesmu ,,Vecais Jaunais gads”. 

 Ļoti kuplā pulkā savu prezentāciju rādīja 11.a klases 

kolektīvs. Viņi bija izpētījuši svētku tradīcijas katrs citā 

valstī, kā Šveicē, Japānā, ASV, Serbijā, Bulgārijā, Vācijā, 

Somijā u.c. 

    Visus skolēnu projektus vienoja frāze ,,Jēzus Kristus ir dzimis!”. 

Ziemassvētku Vecītis, Santa Klauss, Ded Moroz, Dado Koleda ir atnācis, 

dāvanas ir atnesis, Jaunais gads ir sācies.   

Ruta Dābola

PROJEKTU NEDĒĻAS AKTUALITĀTES 
 

PROJEKTU NEDĒĻA 1.-4.KLASĒS 
   1.-4. klašu audzēkņus projektu nedēļā vienoja kopīgs temats – "Veselīgs dzīvesveids". Darbs bija 

iecerēts tā, lai skolēni no pirmās līdz ceturtajai klasei parādītu savas prasmes lietot un izmantot 

mūsdienīgas inovatīvas mācīšanās metodes un formas. 

    Radoši ar bērniem strādāja klases audzinātājas, angļu valodas skolotāja Ilona Filipova, ķīmijas 

skolotāja Anita Zibola un sporta skolotāja JeļenaVederņikova. 

    Angļu valodas skolotāja Ilona Filipova projektu nedēļas ietvaros vadīja nodarbību sākumskolas 

skolēniem par veselīgu dzīvesveidu. Skolēniem bija piedāvāta gan prezentācija, gan darbs grupās, kur 

analizēja veselīgu uzturu. 

    Sporta skolotāja Jeļena Vederņikova organizēja Sporta dienu, kur skolēni aktīvi piedalījās dažāda 

veida stafetēs. 

    Ķīmijas skolotāja Anita Zibola ar 8.a klases skolēniem aicināja 3.-4.klašu skolēnus piedalīties 

eksperimentā “Ziemassvētku vēderprieki pamatskolā”. 

    Projektu nedēļas laikā dažādu klašu skolēni parādīja savas spējas strādāt patstāvīgi, sadarboties 

komandā, prezentēt un aizstāvēt izstrādāto darbu. Prezentācijās par šo tematu skolēni demonstrēja 

izstrādātos plakātus, kolāžas, grāmatiņas, mapes u. c..   

Jeļena Mozgovaja 

6.B KLASES UZSTĀŠANĀS PROJEKTU NEDĒĻĀ( Foto J.Vederņikova) 

 

8.B KLASES UZSTĀŠANĀS PROJEKTU NEDĒĻĀ( Foto J.Vederņikova) 

 

9.B KLASES UZSTĀŠANĀS PROJEKTU NEDĒĻĀ( Foto J.Vederņikova) 

 

9.A KLASES UZSTĀŠANĀS PROJEKTU 

NEDĒĻĀ( Foto J.Vederņikova) 
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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/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

JAUNO TALANTU PANĀKUMI 
Mūsu skolas audzēkņi Vadims Cvetkovs un Emīls Upenieks piedalījās 

akordeona spēles Jelgavas reģiona konkursā. Mūsu zēnu sniegums bija izcils, 

ar pārliecinošu punktu pārsvaru abi ieguva pirmās vietas katrs savā grupā. 

Vadimam un Emīlam uzticēts gods pārstāvēt Jelgavas reģionu valsts skatē.  

Emīls izcili atskaņoja latviešu tautasdziesmu „Aiz ezera balti bērzi” un M. 

Dviļanska skaņdarbu „Skercino”., bet Vadims žilbinoši izpildīja A. Fossena 

„Karuseli” un J.S. Baha „Ērģeļprelūdiju re minorā”. Žūrija zēnu uzstāšanos 

novērtēja kā emocionālu, spilgtu un ļoti pārliecinošu. 

D.Simsone 

 
EMĪLS UPENIEKS (6.A ) UN VADIMS CVETKOVS 

(7B)  KOPĀ AR SKOLOTĀJU  

Sniega diena ir ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas 

vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Nākošā Pasaules Sniega diena 

būs 2016. gada 17. janvārī. Šīs dienas mērķis ir dot bērniem iespēju iepazīt 

un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku 

un radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar 

ziemas aktivitātēm arī nākotnē. Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās Sniega 

dienas pasākumos. 

Ļoti spraigs ir bijis viss mēnesis 

 Meitenes piedalījās Zemgales reģiona „Oranžās bumbas” 

sacensībās; 

 Bauskas novada sacensībās dambretē U13 vecuma grupā komanda 

ieguva 1.vietu. Niks Naudžels Zeltiņš individuālajā sacensībā arī 

ieguva 1.vietu. 

 Bauskas novada tautas bumbas sacensībās piedalījās divas 

komandas no 4.un 5.klases.  

 Bērnu un jauniešu DAB čempionātā 64 – lauciņu dambretē 

„Albatross – 2016” Denijs Vilhelms Krauklis uzrādīja labus 

rezultātus. 

SPORTA AKTIVITĀTĒM BAGĀTAIS JANVĀRIS 

DENIJS VILHELMS KRAUKLIS ( Foto J.Vederņikova) 

 

BAUSKAS 2.VIDUSKOLAS KOMANDA SNIEGA DIENĀ 

 

DAMBRETES SACENSĪBAS VALMIERĀ ( Foto J.Vederņikova) 

 

BAUSKAS 2.VIDUSSKOLAS KOMANDA TAUTAS BUMBAS SACENSĪBĀS 4.-5.KLAŠU GRUPĀ  
( Foto J.Vederņikova) 

 


