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

    IENĀC SKOLĀ 
                               Bauskas 2.vidusskolas avīze (Nr. 35) 

                                    2016.gada 30.maijā 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DIREKTORES VĀRDS 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

PALDIES 5.B KLASES SKOLNIECEI NELDAI STRAUTZELEI PAR UZDRĪKSTĒŠANOS SKOLAS GODU PĀRSTĀVĒT LATVIJAS 

TELEVĪZIJAS SPĒLĒ “GUDRS VĒL GUDRĀKS”, KĀ ARĪ PALDIES AUDZINĀTĀJAI LĀSMAI KRASTIŅAI, NELDAS MAMMAI 

ANTRAI STRAUZELEI PAR IEDROŠINĀŠANU UN ATBALSTU! 

IZSAKU PATEICĪBU PAR IZCILĀM SEKMĒM MĀCĪBĀS 2015./2016.MĀCĪBU GADĀ ŠĀDIEM SKOLĒNIEM: 
Ņikitam Kozlovam 2.a klase 

Martai Červidai 2.a klase 

Kitijai Barkovskai 2.b klase 

Sanijai Ūdrei 2.b klase 

Neldai Strautzelei 5.b klase 

Angelinai Ļisickai 6.a klase 

 

IZSAKU PATEICĪBU KONKURSA „GADA KLASE -2016” SKOLAS POSMA UZVARĒTĀJIEM: 

1. - 4. klašu grupā – 4.b klasei (audz. Pārsla Akmeņlauka) 

5. – 6. klašu grupā – 6.b klasei (audz. Daila Simsone) 

7. -9. klašu grupā – 7.b klasei (audz. Svetlana Jurčenoka) 

10.-12. klašu grupā – 12.a klasei (audz. Rita Skorodihina, Melānija Antonoviča) 

 

DODOTIES VASARAS BRĪVDIENĀS, ATGĀDINU, KA 

1. VECĀKU PIENĀKUMS IR PIEVĒRST ĪPAŠU UZMANĪBU BĒRNU DROŠĪBAI UZ ŪDENS; 

2. SKOLĒNIEM UN VIŅU VECĀKIEM IR JĀPIEVĒRŠ LIELĀKA UZMANĪBA DROŠĪBAI UZ IELAS; 

3. SKOLĒNIEM ĪPAŠI IR JĀSEKO LĪDZI UZVEDĪBAS NORMU IEVĒROŠANAI! 

IZSAKU PATEICĪBU SKOLĒNIEM PAR: 

 LABĀM UN TEICAMĀM SEKMĒM MĀCĪBĀS 2015./2016. MĀCĪBU GADĀ; 

 PIEDALĪŠANOS NOVADA OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS; 

 AKTĪVO PIEDALĪŠANOS SKOLAS SPORTA DZĪVĒ; 

 PANĀKUMIEM INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU APGUVĒ; 

 AKTĪVU DARBOŠANOS UN IEGULDĪJUMU SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBĀ 

LIELS PALDIES KATRAM SKOLOTĀJAM, SKOLAS DARBINIEKAM, 

SKOLĒNA VECĀKAM, BAUSKAS NOVADA DOMEI PAR SNIEGUMU UN 

ATBALSTU SKOLAS ATTĪSTĪBAI! 
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VIESI NO HAŠURI 
Bauskas sadraudzības pilsētas Hašuri skolēnu deju grupa «Freska» nedēļu uzturējās Latvijā,  viņi viesojās arī 

Bauskas 2. vidusskolā.  Gruzīnu draugi iepazinās ar izglītības iestādi, noskatījās skolēnu sagatavotās dziesmas un dejas. 
Skatītāji guva pozitīvas emocijas, kad priekšnesumu izrādīja gruzīnu dejotāji. Pusaudži savus solo numurus izrādīja ļoti 
azartiski. Gruzīnu jaunieši ieturēja maltīti skolas ēdnīcā, pārliecinoties, kā pusdieno mūsu skolēni. Pēc koncerta viņi 
apskatīja izglītības iestādi. Zēni jūsmoja par lielisko sporta zāli, iemēģināja basketbola spēli, meitenēm patika daudzi pie 
sienām izvietotie mākslas darbi.  

MĀTES DIENAS KONCERTS 
 

Par godu Mātes dienai maija sākumā Bauskas 2.vidusskolas 
skolēni savām mammām dāvāja krāšņu koncertu. Pasākumu 
vadīja gan sākumskolas, gan pamatskolas izglītojamie. Koncerta 
apmeklētājus priecēja mūsu interešu izglītības kolektīvi: 
sākumskolas, pamatskolas kori, deju kolektīvs, arī solo dziedātāji. 
Koncertu papildināja bērnu deklamētie dzejoļi un instrumentu 
spēle. Svētkos ieguvām daudz sirsnīgu, pozitīvu un mīlestības 
pilnu emociju, jo dziesmas un dejas tika izpildītas no visas sirds, 
līdz ar to dāvana māmiņām bija izdevusies godam. 
 
 

IZSKAN PĒDĒJAIS ZVANS 
Mūsu skolas  9. un 12. klašu jaunieši,  viņu audzinātāji, visi skolotāji un skolēni piektdien, 13. maijā, svinēja Pēdējā 

zvana dienu. Klases bija rotātas ar ziedu vītnēm, bērnu sejas daiļoja neviltots smaids, un skolotājas saņēma neskaitāmus 
«Paldies!» par audzēkņu skološanā ieguldīto darbu. 

Bauskas 2.vidusskolas 9.a klase ar audzinātāju Indru Vasiļkovu Pēdējais zvans Bauskas 2.vidusskolā 2015./2016. mācību gadā 

Solo izpildītājas Mātes dienas koncertā Bauskas 2.vidusskolā 

Bauskas 2.vidusskolas un gruzīnu skolēni un pedagogi pēc kopīgi sniegta koncerta 
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 Šajā mācību gadā konkursā “Gada klase” 
piedalījās  6.b klase. Konkursam speciāli nav 
jāgatavojas, jo ikdienas darbs un pienākumi ir 
apliecinājums tam , kā   skolēni mācās, apmeklē 
skolu, piedalās skolas ārpus klases 
pasākumos, olimpiādēs, kā apmeklē skolas 
pasākumus, cik liela ir interese par klašu 
vakariem un pasākumiem, kā tiek ieinteresēti un 
iesaistīti vecāki klases kolektīvu un skolas 
pasākumos, cik atbildīgi veic sabiedriskos un 
citus skolas pienākumus. Visa mācību gada laikā 
6.b klases skolēni maksimāli piedalījās un 
līdzdarbojās šajās aktivitātēs. 

Visa gada garumā izglītojamie aktīvi 
iesaistījās labdarības pasākumos, saņemot 
augstāko nomināciju novadā – par piedalīšanos 

labdarībā.  
6.b klase uzvarēja Latvijas vides aizsardzības 

fonda konkursā sadarbībā ar Latvijas Reģionu 
Televīziju „Re: TV” – Es varu būt zaļš. Jūnijā klasei būs iespēja 

filmēties raidījumā un prezentēt savu ideju – Zāļu tēju vākšana. 
Veikto darbu rezultātā, ieguvām skolā “Gada klases” nomināciju . Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! 

6.b klases audzinātāja Daila Simsone 

 

  Festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”, ir 
plašākais un vecākais bērnu un jauniešu 
folkloras festivāls Baltijā. Šobrīd festivāls ir 
izveidojies par sazarotu un daudzpusīgu 
folkloras apgūšanas un tradīciju iedzīvināšanas 
kultūras programmu, kura uzdevums ir 
saglabāt, popularizēt un attīstīt tradicionālai 
kultūrai raksturīgos dziedāšanas, dejošanas, 
rotaļu vadīšanas, stāstīšanas, muzicēšanas, 
masku gatavošanas u.c. stilus. 

2016. gada 21. un 22. maijā Saldū notika 
32.bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā 
eimu, pulkā teku”. Šajos svētkos ļoti aktīvi 
piedalījās un darbojās mūsu folkloras kopa 
“Urdziņa”. 

Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros visa gada 
garumā folkloras kopa “Urdziņa” piedalījās 
dažāda veida aktivitātēs: konkursos, novada sarīkojumā Vilcē un noslēgumā Nacionālajā  sarīkojumā Saldū, kurā piedalījās 
visas Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas.  

Nacionālajā sarīkojumā kopā piedalījās 1431 dalībnieks no 88 folkloras kopām no visiem Latvijas novadiem. Divu dienu 
garumā folkloras kopa “Urdziņa” piedalījās koncertos, sadancošanās, sadziedāšanās, stāstu stāstīšanā un kultūrvides 
iepazīšanā interaktīvās darbnīcās. 

Folkloras svētku tēma ir „Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā”. Tā norāda uz mantoto pieredzi, kas saistīta ar lauku sētu 
un tās galveno darbaspēku zirgu, tā apdziedāšanu dainās un izzināšanu citos folkloras materiālos. Mājas darbs visām kopām 
bija sagatavot zirga maskas. Folkloras kopa “Urdziņa” dalībnieki lieliski tika galā ar šo uzdevumu un tapa brīnišķīgas zirgu 
maskas. 

Pozitīvas emocijas guvām Lielajā svētku gājienā un “Pulkā eimu, pulkā teku 2016” atklāšanas koncertā.  
Aktīvi darbojāmies radošajā interaktīvajā takā – Baznīca, Muzejs, Mākslas sēta, Kapelleru nams, Strūklaka. 
Prieku guvām darbojoties rotaļu programmā “Teci rikšus, kumeliņi”. Vakars bija stāstu, dziesmu un danču laiks Saldus 

Bērnu un jaunatnes centrā un pagalmā. 
Otrā dienā piedalījāmies rīta rosmē “Zirga riksis” – spēles un radošās darbnīcas. Pasākums noslēdzās ar novadu koncertu 

“Tek kumeļš dancodams, kokļu stīgu iemauktiņi, dziesmu sedli mugurā”, kurā izpildījām savu sagatavoto programmu. 
Paldies skolas direktorei Verai Grigojevai par iespēju piedalīties krāšņajā pasākumā un sirsnīgajiem laba ceļa vēlējumiem 

un atbalstu, paldies par bagātīgo un lielo cienasta grozu! 
Folkloras kopa “Urdziņa” skolotāja Daila Simsone

Gada klases skolnieki ar audzinātāju Dailu Simsoni. 
Bauskas 2.vidusskolas 6.b klase ar audzinātāju Dailu Simsoni 

Folkloras kopa “Urdziņa” jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku” 
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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/ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds. Klase Distance(m) Vieta 

1. Kitija Barkovska 2.b 500 1. 
2. Jana Maskale 4.a 500 2. 
3. Sanija Ūdre 2.b 500 3. 
4. Niks Daniels Bosakovs 3.a 500 1. 
5. Daniels Jefremovs 6.b 1000 2. 
6. Linda Leite 8.a 1000 2. 
7. Amanda Savicka 8.a 1500 2. 
8. Ivo Jarmaļuks 9.b 2000 1. 
9. Karīna Gailiša 11.a 1500 3. 

10. Deivids Šumskis 12.a 3000 3. 

 

4.-5. klašu Bauskas 2.vidusskolas florbolistu komanda 

12.maijā 4.-5. klašu florbolistu komanda cīnījās Bauskas 
novada 7.Jaunatnes olimpiādē ar sešām novada 

komandām un izcīnīja 2.vietu! 
 

Visrezultātīvākais komandas spēlētājs - 4.b klases 
skolēns Pāvels Seredickis. 

Sveicam komandu: 
Pāvels Seredickis 4.b - komandas kapteinis 
Niks Naidžels Zeltiņš 4.b - vārtsargs 
Henrijs Pauls 4.b 
Jānis Smans 4.b 
Ivis Karja 4.b 
Arkādijs Pašišņaks 4.b 
Deniss Afanasjevs 4.c 
Niks Daniels Bosakovs 3.a 
Rainers Bodnieks 5.a 

22.04.2016.g. mūsu skolas 70 skrējēji piedalījās ikgadējā pavasara krosā Bauskas Pilskalnā. 
Kopvērtējumā mēs 2.vietā. Malači! 

Ikgadējā pavasara krosa dalībnieki no Bauskas 2.vidusskolas Bauskas pilskalnā 


