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

    IIEENNĀĀCC  SSKKOOLLĀĀ  
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr.32) 

                                    2016. gada 29.februārī 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets 

10.a Artūrs Stīpnieks 1. Zigurds Bille Fizika 

10.a Artjoms Djadjura 1. Inese Korčevaja Krievu valoda 

8.b Karīna Baļuka 1. Inese Korčevaja Krievu valoda 

12.a Māris Puķāns 1. Anita Zibola Ķīmija 

12.a Mārtiņš Marks Pauls 2. Inese Korčevaja Krievu valoda 

8.a Diāna Jaroško 2. Larisa Sidorčika Krievu valoda 

9.a Marika Čehoviča 2./3. Rita Skodrodihina Matemātika 

12.b Viktorija Sergejeva 3. Inese Korčevaja Krievu valoda 

7.a Elānija Berlinska 3. Larisa Sidročika Krievu valoda 

9.a Samanta Bosakova 3. Anita Zibola Ķīmija 

5.a Rainers Bodnieks A Rita Skorodihina Matemātika 

6.a Emīls Upenieks A Juta Gaiķe Matemātika 

8.a Alise Lapsa A Tatjana Kazačenoka Matemātika 

10.a Artūrs Stīpnieks A Tatjana Kazačenoka Matemātika 

9.a Sanda Bitina A Irina Kirkila Latviešu valoda/ 
Literatūra 

12.a Mārtiņš Marks Pauls A Anita Avotiņa Angļu valodas 
konkurss 

DIREKTORES VĀRDS 

Ar cieņu skolas direktore Vera Grigorjeva 

 

Apsveicam skolēnus un viņu skolotājus, 
kuri veiksmīgi startējuši novada olimpiāžu posmos! 

 

Paldies visiem mūsu skolas skolēniem, viņu vecākiem, 

skolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri piedalījās MAXIMA 

izglītības atbalsta programmā Savai skolai! 

 Par kopīgi sakrātām 41100 uzlīmēm plānots iegādāties: 

 8 portatīvos datorus; 

 2 bumbu glabāšanas grozus; 

 1 mūzikas centru. 

Paldies skolas bibliotēkas vadītājai Natālijai Pavlovai par 

izrādīto iniciatīvu programmas organizēšanā! 
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ŽŽŽeeetttooonnnuuu   vvvaaakkkaaarrrsss   222000111666   
  

Žetonu vakars ir svarīgs brīdis ikviena abiturienta dzīvē. Tas ir solis tuvāk skolas absolvēšanai, pieaugušo dzīvei. Mūsu skolā žetonu 

vakars ir apvienots ar absolventu tikšanos. Šogad tika sumināti absolventi un viņu audzinātāji, kas skolu beidza pirms pieciem, desmit, 

piecpadsmit, divdesmit pieciem un pat piecdesmit gadiem. To vidū skolas direktore Vera Grigorjeva un skolotājs Sergejs Žuravļovs, kas 

skolu absolvēja pirms 45 gadiem. Klātesošos uzrunāja bijusī skolotāja Genrieta Cvetkova, kam audzēkņi jau sešdesmit piecus gadus 

veci. 

Manuprāt, šī gada svinības varētu dēvēt par ļoti sirsnīgām. Jaunieši spēlēja mazus, smieklu pilnus skečus, rādīja video filmas par 

savas klases dzīvi, nobeigumā izpildīja dziesmu ,,Krāsaini sapņi”, tikmēr video variantā virknējās skolēnu bērnības, tagadnes  un 

nākotnes sapņu profesijas bildēs. 

Vakars bija multikulturāls, visiem saprotams, katrs skolēns ieguldīja daudz darba, lai tas izdotos. 

 Viktorija Sergejeva, 12.b klasē 

 KKKooo   eeesss   aaatttvvvaaadddoootttiiieeesss   sssaaakkkuuu   sssaaavvvaaaiii   ssskkkooolllaaaiii???   
Paldies cilvēkiem, ar kuriem šeit iepazinos! Skola ir vieta, kur ne tikai 
var smelties gudrību, bet arī gūt neaizmirstamus mirkļus ar vēl 
neaizmirstamākiem draugiem. Lai gan 12 gadi, šķiet, aizlido vēja 
spārniem, bet zināšanas noderēs praktiski. Saprotu un zinu daudz. 
Paldies par siltumu, jaukumu, draudzīgo, bet stingro skolotāju 
kolektīvu! Paldies par visu, kas pa šiem gadiem bijis! 

Viktorija Sergejeva 

     Skola man devusi nepieciešamu un neaizmirstamu pieredzi. Esmu 
ieguvis daudz draugu, un, cerams, ka viņi ātri nepazudīs, jo mēs esam 
pazīstami ilgu laiku. Es vienmēr atcerēšos savus skolotājus, kuri mūs 
vairākus gadus mācīja. Atcerēšos mūsu skolu, labos brīžus manā mūžā. 

Raivis Štrovalds 

Bauskas 2.vidusskola ir manas otrās mājas, klase man ir kā brāļi un 
māsas. Šiem 12 gadiem un šai skolai manās atmiņās un sirdī ir atvēlēta 
labākā, siltākā, mīļākā vieta. 

Liene Lipska 

Saku paldies skolai par skaistiem un neaizmirstamiem vidusskolas 
gadiem, kuri bija smieklu, dažreiz gan asaru un smagu pūļu pilni. Visi, 
kuriem ir mērķis, gribas pabeigt skolu izcili, un tas nebūtu neiespējams 
bez skolotājiem. Paldies par mīļiem vārdiem un par to, ka vienmēr mūs 
pavelkat uz priekšu, ja ejam atpakaļ. Paldies, ka varēju atklāt un 
attīstīt jaunu talantu par pasākumu vadīšanu un iemācīties skaisti 
runāt. Paldies par zināšanām un veiksmes stāstiem, kuri mūs iedrošina. 

Amanda Berlinska 

 

    Es novēlu skolotājiem veselību un izturību, lai tālāk mācītu skolēnus. 
Īpašu paldies saku mūsu klases audzinātājai Ritai Skorodihinai par to, 
ka viņa šos trīs gadus bija kopā ar mums un palīdzēja. Es esmu 
pateicīga skolai par to, ka tā ir devusi man vērtīgas zināšanas. 

Anna Cvetkova 

 

Doma par skolas beigšanu ir skumja. Mīļie koridori, klases un svaru 
zāle. Vairs neredzēt tik bieži draugus un skolotājus. Noteikti 
apmeklēšu žetonu vakarus, kad vien varēšu, lai satiktos... 

Mārtiņš Marks Pauls 

 

Pirmajā klasē man bija bail iet uz skolu, bet te ir labsirdīgi skolotāji, kas 
saprot un palīdz. Protams, bija daudz problēmu, bet palīdzēja skolas direktore. 
Viņa daudz ko uzlaboja, un skola ar gadiem kļuva skaistāka, modernāka. 
Esmu pateicīga, ka skolotāji palīdzēja kāpt augstāk pretī manai nākotnei. 

Jūlija Mihaiļuka 

 
Novēlu skolai turpināt augt un attīstīties, tāpat arī skolēniem, lai pēc pāris 
gadiem varu ar lepnumu ienākt skolā un sacīt labus vārdus par kārtējām 
izmaiņām. Skolotājiem izturību un vairāk smaida sejā! 

Viktorija Fedurcja 

     Es tik tiešām šeit jūtos kā savās mājās. Šeit viss ir tik tuvs, mīļš, pazīstams, 
jo šajā skolā mācos jau 12 gadus. Esmu pateicīga vecākiem, ka viņi izvēlējās 
tieši šo skolu, jo labāku es pat nevaru vēlēties. Esmu pateicīga skolai par 
gūtajām zināšanām, draugiem, skolotājiem, kuri vienmēr uzņem mūs stundās 
un nekad neskopojas ar informāciju, jo vēlas, lai mēs izaugtu par gudriem un 
veiksmīgiem cilvēkiem. 

Viktorija Foigta 

     Savai skolai novēlu turpināt augt, pieņemt jaunas idejas un izaicinājumus. 
Saku sirdsmīļu paldies klases audzinātājām, jo īpaši pirmajai sākumskolas 
skolotājai Pārslai Akmeņlaukai, no viņas izstaro siltums, ar viņu ir jauki 
aprunāties. Paldies Larisai Sidorčikai, klases audzinātājai pamatskolā, un 
Ritai Skorodihinai, vidusskolas audzinātājai. Kopā ar jums esam kļuvuši 
patstāvīgi un daudz ko iemācījušies. Milzīgs paldies skolas direktorei Verai 
Grigorjevai par to, ka man ir iespēja mācīties daudzfunkcionālā un mājīgā 
skolā. 

Viktorija Ciuneļa 

 Es gribētu pateikties skolai par to, ka tā dara visu, lai tā attīstītos un būtu 
vismodernākā skola novadā. 

Uldis Gābers 

Es vēlos pateikties skolai un skolotājiem par zināšanām, ko esat man snieguši, 
paldies par interesantajām un jaukajām sarunām dažādos mācību priekšmetos. 
Esot skolā, es jūtos brīvi un zinu, ka man ir uz ko paļauties un jautāt, ja es 
par kaut ko neesmu pārliecināta. 

Adrija Veronika Pastva 

 Mīlu savu skolu. Dzīve šeit ir mīlestības un prieka pilna. Nespēju 
noticēt, ka drīz manas skolas gaitas beigsies un atvērsies durvis uz plašo 
pasauli.     Laura Lipska 

 

Domāju, ka tas, ka gandrīz visa mana ģimene ir mācījusies šajā skolā, ir 
rādītājs tam, ka skola ir laba un ļoti pretimnākoša. 

Stīvens Lesters  Berlinskis 

Bauskas 2.vidusskolas 2016.gada abiturienti un viņu pedagogi. Foto J.Vederņikova 
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ŠŠŠooogggaaaddd   111000000   dddiiieeennnaaasss   ssskkkooolllāāā   
Mūsu skolas dzīvē pirmās klases bērniem, sākumskolas audzēkņiem, jau otro gadu turpinās jauna tradīcija - svētki „100 dienas 

skolā”. Šogad kuplā pulkā tos svinējām 5. februāra pēcpusdienā.  

Pirmklasnieki dziedāja dziesmas, ko viņi apguva kopā ar skolotāju Jāni Rotšteinu. Pasākumu vadīja 1.klašu audzinātājas Mārīte 

Aleksandrova, Indra. Hiršfelde un Dzintra Pavāre.  

Mazie skolnieki ar prieku rādīja savas prasmes- runāja katram alfabēta burtam veltītus dzejoļus, dziedāja dziesmas par grāmatām, 

raitā solī izdejoja jestras dejas.  

Ciemiņi - pirmklasnieku vecāki, skolotāji, sākumskolas saime - priekšnesumus novērtēja ar skaļiem aplausiem un pateicību. 2.-4. 

klašu skolēni kopā ar audzinātājām pasniedza pirmklasniekiem mīļas dāvaniņas - grāmatzīmes, saldumus. Svētki turpinājās klasēs 

kopā ar vecākiem un skolotājām. 

Paldies bērniem par atbildību un apzinīgo mācīšanos, skolotājiem- par izdomu svētku sagatavošanā un norisē, vecākiem- par 

rūpēm un svētku kliņģeri! Esam saņēmuši ceļamaizi turpmākām skolas gaitām.  

Visiem vēlam mīlestību, veselību un izturību! 
Dzintra Pavāre 

 

Bauskas 2.vidusskolas 1.klašu kolektīvs. Foto J.Vederņikova 

RRRaaaiiimmmooonnndddaaammm   PPPaaauuulllaaammm   ---   888000   
   Sākumskolas klašu kolektīvi vienmēr ir atsaucīgi, dzīvo līdzi laikam, 

piedalās dažādos kultūras pasākumos. Tā kā šogad maestro Raimondam 

Paulam visa Latvija atzīmēja 80.dzimšanas dienu, arī sākumskolas klases 

piedalījās šajā dziesmotajā pasākumā.  

   Klašu kolektīvus no 1. līdz 4.klasei aicināja iepazīt R.Paula dziesmas un 

tās skaisti izpildīt. Skolēnus sagatavoja mūzikas skolotāji Jānis Rotšteins, 

Alla Latūne, Diāna Siliņa. R.Paula jubilejas pasākums patika visiem-bērniem, 

skolotājiem, vecākiem.  Skolotāja Vija Vīgupa kopā ar klasi izveidoja 

muzikālu pārsteigumu- dziesmu ,,Dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu”, kur  solo 

partiju nodziedāja pati. 

,,Mēs vienmēr esam atsaucīgi, ja kādam māksliniekam ir jubilejas reize, 

piedalāmies, it īpaši, ja Raimondam Paulam, kas pazīstams visā pasaulē,” 

saka skolotāja Jeļena Mozgovaja. 

Ruta Dābola 

 

3.a klases skolnieki. Foto J.Vederņikova 

VVVoookkkāāālllooo   aaannnsssaaammmbbbļļļuuu   kkkooonnnkkkuuurrrssssss   “““BBBaaalllsssiiisss”””   

Šogad, kā ikkatru gadu notiek vokālo ansambļu konkurss „Balsis” un tā 1.novada kārta notika Bauskas pamatskolā 26.februārī. Tajā 

piedalījās arī 3 kolektīvi no mūsu skolas – 1.-3.klašu meiteņu ansamblis, 4.klašu zēnu trio un 5.klašu meiteņu ansamblis. Viņu uzdevums 

bija nodziedāt vienu tautasdziesmu, kas raksturīga mūsu novadam, bez pavadījuma un vēl vienu latviešu autora dziesmu. Visi dziedātāji 

ar lielu atbildību bija sagatavojušies un parādīja savu priekšnesumu profesionāļu žūrijai. Un arī rezultāti neizpalika – puikām 2.pakāpes 

diploms ar 35,8 punktiem, mazajām meitiņām – 36,8 punkti, kas Bauskas novadā attiecīgi ir 3. un 4.vieta. Savukārt lielāko pārsteigumu 

gan žūrijai, gan arī savai skolai sagādājušas 5.klašu meitenes , kas ar savu lielisko dziedājumu nopelnīja 1.pakāpi - 44,8 punktus un savā 

vecuma grupā no 5.-9.kl. uzvarēja un nu gatavojas 10.martā pārstāvēt Bauskas novadu Tukumā, Zemgales reģiona konkursā. Meitenes 

konkursam sagatavojušas Rundāles pagastā pierakstīto tautasdziesmu Skatatiesi jūriņā’i un trīsbalsīgo Raimonda Paula Tēvzemes etīdi. 

Lepojamies ar saviem talantiem un turam īkšķus par konkursa turpinājumu! 

Diāna Siliņa 
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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/ 

 

 

 

 

Mēs, skolēnu pašpārvaldes pārstāves, 12. februārī vadījām Valentīndienai veltītu pasākumu 5.-9. klašu skolēniem. 

Skolēni parādīja ne tikai savus talantus, bet arī komandas garu. Viņiem bija jāpilda Valentīndienas konkursi, kā labāko 

mīlestības dziesmu atminēšana, sirds salikšana un avīžu deja. Mums ļoti patika, kā tika izrotāti klašu galdiņi 

Valentīndienas noskaņā. 

Par konkursa uzvarētājiem  5.-6. klašu grupā atzīta 5.a  klase un 7.-9.klašu grupā 9.a klase. 

Vēlreiz apsveicam šos klašu kolektīvus! Viņi bija visradošākie, viskrāsainākie. 

Viviāna Soņi un Diāna Koļesova 11. a klasē  
 

SSSvvviiinnnaaammm   mmmīīīllleeessstttīīībbbaaasss   sssvvvēēētttkkkuuusss   

5.a klases komanda Valentīndienas konkursā. 
Foto J.Vederņikova 

9.a klases komanda Valentīndienas konkursā. 
Foto J.Vederņikova 

2016.gada 12. feruārī mūsu skolas sporta zālē norisinājās 

Bauskas novada Minibasketbola festivāls 4. klašu 

audzēkņiem. Kopumā piedalījās 10 skolas ar 20 komandām (3 

skolu grupas).Mūsu skolu pārstāvēja 3 komandas (2 zēnu un 1 

meiteņu komanda). 

Mūsu skolēnu rezultāti: 

1. zēnu komanda - 1.vieta 

2. zēnu komanda - 2.vieta 

meiteņu komanda - 1.vieta 

Malači !!! 
 

SSSpppooorrrtttaaa   aaakkktttuuuaaallliiitttāāāttteeesss   

Bauskas 2.vidusskolas 4.klašu komanda Minibasketbola festivālā 

Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā konkursa finālā 

2016. gada 8. februārī Rīgā Bauskas mūzikas skolas audzēkņi 

Emīls Upenieks un Vadims Cvetkovs katrs savā grupā ieguva 

trešo vietu valstī 

*Izraksts no http://bauskasdzive.diena.lv/ 
Bauskas mūzikas skolas jaunie akordeonisti Emīls Upenieks 

un Vadims Cvetkovs kopā ar skolotāju Antru Rušmani.  

Foto no http://bauskasdzive.diena.lv/ 

JJJaaauuunnnooo   tttaaalllaaannntttuuu   pppaaannnāāākkkuuummmiii   

vvvaaalllssstttsss   kkkooonnnkkkuuurrrsssāāā   

Apsveicam! 


