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

    IENĀC SKOLĀ 
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Gada nogale ir laiks, kad mēs atceramies visa gada spilgtākos notikumus un sakām paldies 

visiem, kas aizvadītajā gadā palīdzējuši mums kļūt labākiem! 
 

2016.gada izskaņā vēlos pateikt paldies Latvijas Republikai un Bauskas novada 

domei par mūsu skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu 2016.gadā! 

NOSAUKUMS DAUDZUMS  NOSAUKUMS DAUDZUMS 

Portatīvais dators HP 250G5 8 gb  Kombinētā ēvele un biezumēvele 1 gb. 

Digitālais projektors 1 gb  Lentas un disku slīpmašīna 1 gb. 

Digitālā tāfele 2 gb.  Veļas mašīna 1 gb. 

Projektors Vivitex DX813 6 gb.  Overloks 1 gb. 

Ekrāni 6 gb.  Ģitāra 2 gb. 

Daudzfunkciju  trenažieris Galen 1 gb.  Akordeons 1 gb. 

Planšetdatori Samsung Galaxy SM-T 16 gb.  Sporta aprīkojums  

Kombinētais darba galds ripzāģis/ frēze 1 gb.  Skolnieku galdi un krēsli 46 gb. 

DIREKTORES VĀRDS 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus ,  

veiksmīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu! 

Paldies mūsu skolas sporta skolotājiem un jaunatnes sporta laureātiem 2016, kuri 

sporta inventāra iegādei ieguva naudas prēmijas 900 eiro vērtībā – pamatskolas grupā 

par iegūto 2.vietu 500 eiro un vidusskolas grupā par iegūto 3.vietu 400 eiro. 

Bauskas 2.vidusskolas sporta skolotāji – Alvis Simanovičs (no kreisās), Jeļena 
Vederņikova, Aleksejs Grigorjevs – un skolas direktore Vera Grigorjeva 

Jaunatnes sporta laureāts vieglatlētikā: 
Amanda Savicka 9.a 

 

Jaunatnes sporta laureāts galda tenisā: 
Karīna Gailiša 12.a 

Daniela Kučinska 5.c 

 

Jaunatnes sporta laureāts brīvajā cīņā: 
Dāvis Rimšavics 8.b 

Jēkabs Ķikurs 6.b 

Krišjānis Ķikurs 8.b 

Edgars Grišulis 8.a 

 

Jaunatnes sporta laureāts dambretē: 
Denijs Vilhelms Krauklis 5.c 

Pāvels Seredeckis 5.b 

Niks Naidžels Zeltiņš 5.b 

 

Jaunatnes sporta laureāts futbolā: 
Ivo Jarmaļuks 10.a 

 

Jaunatnes sporta laureāts basketbolā: 
Ivo Karja 6.b 

Ervīns Eisaks 3.c 
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ZINĀJU, KA BŪŠU SKOLOTĀJA 
 

Gada nogalē trīs Bauskas 2.vidusskolas skolotāji-Jeļena Vederņikova, Vadims Grigorjevs, 
Valentīna Ļeontjeva- saņēma Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus  ,,Gada skolotājs”. 
CV 
1983.gadā- Šauļu K.Preikša pedagoģiskā institūta sākumskolas apmācību fakultāte. 
1984.gadā-Plunges pamatskolas sākumskolas skolotāja. 
1986.gadā-bērnudārza audzinātāja Šauļos. 
2006.gadā-Bauskas 2.vidusskolas sākumskolas un sporta skolotāja. 
 
Apmeklējusi, noklausījusies, mācījusies 15 dažādos kursos, semināros, iegūtas pilnveides prasmes 
sportā, profesionālajā meistarībā. 
Meita Sajana Sofija strādā MTG Raidīšanas centrā un ir TV kanālu raidīšanas maiņas vadītāja, 
precējusies, vīrs pakļauts karaklausībai. 
 
    Jeļenu  Vederņikovu nominācijā  ,, Gada skolotāja” izvirzīja no sākumskolas. Es, šo rindu autore, 
viņu pazīstu jau no tiem tālajiem gadiem, kad viņa bija sākumskolas skolotāja krievu valodas 
plūsmas klasē; es mācīju latviešu valodu viņas audzināmajiem. Jeļena bija prasīga, zinoša, savējos 
turēja stingros rāmjos. Es pat apbrīnoju, kā jauns cilvēks spēj būt tik profesionāls. Viņa bija. 
Iespējams, ka tā ir skolotājas misija šo vārdu vistiešākajā nozīmē. Tādēļ mans pirmais jautājums 
ir šāds: 

-Ja nebūtu kļuvusi par skolotāju, kas tad būtu? 
-Citas alternatīvas manā dzīvē nebija. Jau pamatskolā mācoties, es zināju, ka stāšos pedagoģiskajā institūtā Šauļos, kur dzīvo ju. 
Līdzās manas mājas logiem atradās Kazimira Preikša pedagoģiskais institūts. Tas palīdzēja man izvēlēties šo profesiju. 
-Pastāsti, ko tu visvairāk atceries no bērnības, jo, droši vien, gadiem ejot, pārdomā dzīvi. 
-Visgaišākajā atmiņā no bērnības palikuši braucieni ar vecākiem pa Lietuvu. Mums ir liela dzimta, izkaisīti pa visu Lietuvu, un mēs 
bieži viens pie otra ciemojāmies. Uzsveru-kopā ar vecākiem. Tie bija neaizmirstamākie bērnības iespaidi par Palangu, Nidu, Klaipēdu, 
Trakai un citām brīnišķīgām vietām Lietuvā. 
-Tava dzimtā zeme-Lietuva. Kā pārnāci uz Latviju, Bausku? 
-Mana vecākā māsa pabeidza Rīgas tirdzniecības tehnikumu, un viņu nosūtīja darbā uz Bausku. Bieži, ciemojoties pie viņas, iepazinos 
ar savu nākamo vīru, apprecējāmies, piedzima meita Sajana Sofija. Šauļos vairs neatgriezos. 
-Bija gan jāapgūst vēl ceturtā- latviešu valoda... 
-Nebija viegli. Lietuviešu valoda palīdzēja saprast latviešu valodu, bet runāt latviski bija grūti. Īpaši grūti bija veidot vārdu galotnes. 
Mācījos pati, apmeklēju kursus, bet labākie skolotāji bija bērni. Tikai runājot ar bērniem, uzklausot viņu labojumus, piezīmes, valoda 
,,aizgāja”. Piebildīšu- bērni nepieļauj nevienu kļūdu un nekautrējas tās labot. 
-Mūsu skolā pedagoģisko darbu sāki kā pamatskolas skolotāja, nu esi sporta skolotāja. 
-Mana specialitāte ir sākumskolas skolotāja ar tiesībām pasniegt zīmēšanu, darbmācību, mūziku, sportu. Kāpēc izvēlējos tieši 
sportu? Tādēļ, ka visu dzīvi esmu saistīta ar sportu. Biju laba sportiste skolā, patika vieglatlētika. Sports-tā ir enerģija, temperaments, 
kustības. 
-Zinu, ka esi talantīga klases audzinātāja. 
-Ļoti lepojos ar saviem audzināmajiem, es viņus visus mīlu. Īpaši mīlu savu pēdējo izlaiduma klasi. 
-Vai vari uzskaitīt tos panākumus sporta jomā, ar ko lepojies? 
-Jā, Bauskas novadā un Zemgales novadā gūtie rezultāti ir labi. Tāpēc, ka sacensībām gatavojamies pamatīgi. Tas ir visas mūsu sporta 
katedras kopīgs darbs. Izvērtējot sacensību rezultātus skolu mācību gada kopvērtējumā, atrodamies pirmo trīs vietu pozīcijās, tas ir 
milzīgs sporta skolotāju ieguldījums. 
-Vai jaunās renovētās telpas arī palīdz gūt augstākus rezultātus? 
-Mājas sienas vienmēr palīdz, bet īpaši renovētās telpas, kad negribas iziet no zāles. Ir tik labi. 
-Ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā, kad atpūties no sporta sacensībām un stundām? 
-Man ļoti patīk fotografēt. Iemūžinu dabasskatus, portretus, sadzīves ainas. Laikam tādēļ manu fotogrāfiju, ko ievietot skolas avīzē, 
grūti atrast. Patīk nodarboties ar dažādiem mājsaimniecības darbiem- gatavot interesantus, garšīgus ēdienus. Vasarā ,,kašāties” 
ģimenes dārziņā, ceļot. Esmu bijusi Kiprā, Turcijā, Spānijā. Tie nav bijuši vienkārši braucieni ar gulšņāšanu smiltiņās, bet vienmēr 
meklēju ekskursiju maršrutus, lai šo zemi iepazītu tuvāk. Agrāk daudz lasīju grāmatas, tagad moderna kļuvusi filmu skatīšanās. 
-Vai zini, kā tevi raksturo kolēģe Ina Nikolajeva? Šādi: sievišķīga, moderna, pieklājīga, saprotoša pret bērniem, taisnīga, laba 
draudzene, var izrunāties, izraudāties, prot uzklausīt. 
-Nosauc, lūdzu, trīs lietas, kas tevi dara laimīgu! 
-Viens-tā ir labklājība ģimenē, otra-saprašanās un ceļošana kopā ar draugiem un interesantiem cilvēkiem, trešais- iegūtais 
gandarījums par labi paveiktu darbu. 
-Kāds ir tavs novēlējums Jaunajā gadā visiem skolas ļaudīm? 
-Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! 

Ruta Dābola 
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   Pirmssvētku laiks sākumklasēs sākās ar Swedbankas izsludināto konkursu „Ar puzuru rotāti 
Ziemassvētki”. 

   Puzurs tradicionāli ir Ziemassvētku rotājums, kas izmantots ilgi, pirms populāras kļuva eglītes. 
Tāpat ar puzuriem mūsu senči istabu rotāja ne vien pirms ziemas saulgriežiem, bet arī Lieldienās, kāzās 
un lielākās svinībās, lika virs jaundzimušo gultiņas. Puzuri nav tikai dekori, tiek uzskatīts, ka tie savāc 
negatīvo enerģiju, nes svētību, sargā telpas iemītniekus, palīdz sakārtot domas. Pēc svētkiem puzurs 
jāsadedzina, lai atbrīvotos no tajā sakrājušās negatīvās enerģijas. 

   Par puzura formu un struktūru skaidrojumi ir dažādi – tradicionālajā formā tas simboliski veido 
gadu ar 12 mēnešiem, citi savukārt uzskata, ka tas ir visuma modelis, kura asis dala to debess pusēs un 
laika nogriežņos (pagātne, tagadne, nākotne). Puzurs sākas ar vienu mezgliņu un beidzas ar otru 
mezgliņu, simbolizējot dzīvi. 

    Divas nedēļas skolēni čakli rosījās 3.c un 4.a klasē. Lai varētu veidot puzurus, sākumā bija 
jāsagatavo salmi un niedres. Šogad pļavas ir pārplūdušas, un upes ūdeņi pārplūdinājuši krastus, tāpēc 
materiālu gādāšana un vākšana sagādāja lielas grūtības. 

Puzuru veidošana bija liels pārbaudījums skolēnu pacietībai, sadarbošanās prasmei. 3. c  klases 
skolotāja Aija Jurgelāne īpaši uzteic Evu Ādamu, Justīni Budrjaviču, Ervīnu Eisaku. Liels paldies par 
līdzdalību Edgara Tihonova un Kintijas Eiklones māmiņām. 

   4. a klases audzinātāja Inga Golovčanska ir gandarīta par padarīto, jo skolēni parādīja, ka prot būt vienoti, izpalīdzīgi, prot strādāt 
gan grupā, gan individuāli. Liels paldies par darbu un pacietību Renātei Anusānei, Sārai Benhardei un Katrīnai Nosuļai. 

   Abas skolotājas  un skolēni novēl:  “Lai prieku nes ne tikai svētku, bet arī to gaidīšanas laiks!” 
Sagatavoja skolotāja Inga Golovčanska 

 

SVĒTKU GAIDĀS 
 

KONKURSĀ “KRIEVU LĀCĪTIS” 
 Zināšanas palīdz cilvēkam parādīt sevi dažādās dzīves sfērās,bet valodu zināšanas atver jaunas iespējas. 

 Šogad pirmo reizi mēs, Bauskas 2. vidusskolas skolēni, piedalāmies Starptautiskā konkursā spēlē „Krievu lācītis”. Uzdevumi- 30 
dažādu grūtības pakāpju jautājumi-, kas doti krievu valodā, un to izpildei atvēlētas tikai 75 minūtes – tas nav viegli. 

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja skolēni no 6.a klases- Aleksandra Nazarova, Valērija Novikova, Diāna Semaka, Nikola Smirnova, 
7.a klases skolēni- Rihards Vasiļkovs,Angelina Ļisicka,Aleksandrs Neraziks,Amalija Panovska, 8.a klases skolēni-Sintija Dūriņa,Ingmārs 
Kļava,   Sergejs Salaks, Monika Šovgeņuka, no  8.b klases- Amanta Arbidāne, Elānija Anna Berlinska,9.a klases skolēns- Aigars Mikeļsons 
un no 9.b klases- Viktorija Mahļiņeca, Karīna Baļuka. 

Ļoti patīkami redzēt, ka skolēnus ieinteresēja iespēja sacensties ar vienaudžiem no citām valstīm, papildināt savas zināšanas, vārdu 
krājumu un redzesloku. 

Skolēnu atbildes „nolasīs” dators tālajā Krievijas pilsētā Kirovā, tāpēc konkursa rezultāti gaidāmi otra semestra sākumā.   Turēsim 
īkšķus par mūsu skolēniem! 

 Inese Korčevaja 

 

Lasītprasmes apguve ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas 
svarīgākajiem priekšnoteikumiem. Bauskas 2.vidusskola aktīvi darbojas Erasmus+ 
projektā, kura mērķis ir lasītprasmes veicināšana un video stāstu veidošana un 
stāstīšana.  

Skolēni ar lielu aizrautību lasīja Annas Brigaderes “Sprīdīti”, tad tika gatavotas 
dekorācijas un pasakas tēliem atbilstošas maskas. Skolēni mācījās tekstu un 
iestudēja fragmentu no pasaku lugas “Sprīdītis”. Vēlme lasīt rodas tad, ja skolēns 
tekstu spēj izprast, analizēt, novērtēt, veidot savu attieksmi pret uzzināto. Tāpēc 
veidojām nelielu filmiņu par Sprīdīti, galvenais operators bija 9.klases skolnieks 
Aigars Miķelsons. Šī filma tika nosūtīta uz Itāliju, lai visi projekta dalībnieki to varētu 
novērtēt. 

Tā projekta ietvaros skolēni Magda Ivzāne, Emīls Upenieks, Aigars Miķelsons un 
skolotājas Inga Grišule, Daila Simsone devās uz Mazaru del Vallo, lai prezentētu 
mūsu skolēnu izlasītās grāmatas un gūtu pieredzi, skatoties citu dalības valstu 
prezentācijas.Emīls Upenieks saka: „Runājot par projektu, tas bija ļoti interesants. 
Pirmkārt, jauki bija tas, kā viņi mūs sagaidīja un uzņēma. Otrkārt, patika skolēni, ar 
kuriem bija jautri un bija viegli komunicēt. Viņi bija ļoti atraktīvi un jautri, visur 
gribēja piedalīties un darboties. Visbeidzot ļoti patika filmu festivāls „Meet 
Festival”, tas notika trīs dienas.” 

Magda Ivzāne saka: „Man visvairāk patika Mazara del Vallo, tās daba un tradīcijas. Bija ļoti interesantas nodarbības, radošās 
darbnīcas skolā. Man patika basketbola sacensības, kurās piedalījās skolēni no visām valstīm.” 

Piedaloties filmu festivālā „Meet Festival”, guvām ļoti nozīmīgu un neatņemamu pieredzi. Atgriežoties mājās un izmantojot jaunās 
zināšanas, ir tapusi jauna filmiņa par Imanta Ziedoņa Dzelteno pasaku. Šī filma arī ir aizsūtīta uz Itāliju, lai projekta dalībnieki varētu 
vērtēt mūsu izlasīto grāmatu un tās video versiju. Piedaloties šajā projektā, guvām pieredzi, ka ir ļoti nepieciešams apgūt valodas. 
Skolēni mācās runāt tāpēc, ka viņiem ir dabiska vēlme uzturēt komunikāciju. Valoda ir jāapgūst, tā nav iedzimta, lai gan skolēniem 
piemīt tieksme un spēja klausīties un runāt.  

Skolotāja Daila Simsone 

 

LASĪTPRASMES VEICINĀŠANA PROJEKTA IETVAROS 
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SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU AKTUALITĀTES DECEMBRĪ! 

 

SKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI: 
SKOLOTĀJI: DAILA SIMSONE, RUTA DĀBOLA 
SKOLĒNI: 1-12.KLAŠU SKOLĒNI 
FOTOGRĀFIJAS: RAKSTU AUTORI 
DIZAINS: LĀSMA KRASTIŅA 

HTTP://BAUSKAS2VIDUSSKOLA.LV/PARMUMS/SKOLAS-AVIZE/ 

     Mūsu skolas skolēnu mācību uzņēmumi „Martas darbnīca”, 
„L.E.S.” un „A cup of ink” 2. decembrī piedalījās reģionālajā 
Ziemassvētku gadatirdziņā Bauskā. Izvēlētā vieta bija Bauskas 
autoosta, kas nodrošināja daudz interesentu un pircējus.   SMU 
izvērtēja žūrija , kas intervēja jaunos uzņēmējus un noteica tirgojamo 
preču kvalitāti, sniedza padomus. 

      Šajā Ziemassvētku tirdziņā piedalījās 23 uzņēmumi no Bauskas, 
Jelgavas, Rīgas. Konkurence, lai pārdotu savu preci ir nopietna. Tika 
piedāvātas tirgošanai šādas preces; ekoloģiskās tējas, vannas skrubji, 
bumbas un dažādas citas dabīgas lietas, gravētas krūzes, sveces, 
aksesuāri – adījumu un audumu noderīgas lietas, interjera priekšmeti, 
koka izstrādājumi ekonomiskās spēles un daudz citu kvalitatīvi 
sagatavotu preču.  

  „Martas darbnīcu”pārstāvēja Marta un Annija no 4.B klases. Marta kopā ar mammu bija audzējušas, fasējušas un skaisti 
noformējušas dažādu piparmētru tēju izlasi. Daudzi pircēji vispirms varēja izsmaržot 9 dažādus piparmētru veidus. Simpātijas jau 
tika gūtas Mārtiņdienas gadatirgū. Annija bija labs atbalsts draudzenei. Tika nopelnīti pirmie īstie finanšu līdzekļi! 

11. A klases māsas Ina un Inga jau otro gadu ir sevi pierādījušas , kā kvalitatīva un estētiski baudāmas preces ražotājas un 
profesionālas tirgotājas. Meitenes simboliskos dekorus, rotas tirgo atbilstošos auduma maisiņos ar pievienotiem aprakstiem par 
simbolu nozīmi.  Tika iegūta nominācija „Kvalitātes produkts”. 

Jaunu uzņēmumu ir izveidojis Kevins Marks no 11.A klases „A cup of ink”. Uzņēmums nodarbojas ar interjera priekšmetu izstrādi 
tintes tehnikā. Kevinam ir mākslinieciskas dotības un tās tiek sekmīgi pielietotas. Palīdz Alīna Žuka. Tika iegūta nominācija „Inovatīvs 
produkts”un simpātiju balva no Swedbank.  

Kopsummā mūsu skolas skolēni katru mācību gadu ir ieguvuši daudz un dažādu nomināciju , piemēram „Videi draudzīgs 
produkts”, „Labākais stends”, simpātiju balvas, dāvanu kartes, ekskluzīvas balvas – braucienu ar jahtu, daudz citu ,kā arī pateicības! 

Skolēnu radošajam lidojumam robežu nav un to var redzēt visos SMU tirdziņos!  
Ekonomikas skolotāja Iveta Leitlante 

 

SPORTA JAUNUMI DECEMBRĪ 
 

09.12.2016. - Bauskas novada sacensības 
basketbolā "Vidusskolas kauss" 2.vidusskolā. 

Mūsu skolas meiteņu komanda  
izcīnīja 1.vietu. 

Komandas sastāvs: 
Samanta Oinase 8.b 
Amanda Savicka 9.a 
Amanda Bernharde 11.a 
Zane Sergejenkova 11.a 
Sindija Šmite 11.a 
Katrīna Ļizaņeca 10.b 

 

Mārtiņdienas tirdziņi- tie mūsu skolā ir tradicionāli, kad sākumskolas bērni kļūst par pārdevējiem un tirgo savu sarūpēto preci. 
Pamatskolas un vidusskolas posma jaunieši arī nolēma tirgoties skolas telpās, un īsi pirms Ziemassvētkiem.  

,,Christmas bazaar” minūtes laikā atklāja un 40 minūšu laikā gandrīz visu sarūpēto iztirgoja. Pirmie ieradās 11.a klases skolēni, 
piedāvāja no koka veidotus sienas dekorus, linu auduma salvetītes, maisiņus. Pašgatavotas rotaslietas pārdeva 6.a klases skolniece 
Nikola Smirnova. 5.b klases bērni bija izgatavojuši apsveikuma kartītes. 8.a klases meitenes-izlējušas sveces. 5.c klases našķus-vafeles- 
izpirka ātri. 7.b klase un audzinātāja Daila Simsone piedāvāja čībiņas, zeķes, šalles no tīras vilnas. Tirdziņā varēja iegādāties pašu 
gatavotas koka rotaļlietas, cepumus, kūciņas. Priecīga bija skolotāja Juta Gaiķe. Viņas tirgus soma bija pilna gan ar kēksiņiem, gan 
noderīgiem dizaina priekšmetiem. ,,Es atbalstīju savus skolēnus, jo viņi paši cepa un darināja šīs lietas!”  

Nikola Smirnova, jautāta, vai patīk tirgoties, atbildēja, ka tas ir interesanti, jo var pārdot to, kas darināts brīvajos brīžos. Viņa 
veido smalkus auskarus. Renārs Klincevičs, 7.b klases skolēns, atbildēja konkrēti: ,,Tirgoties patīk, jo var nopelnīt naudu.”  Kevinam 
Berlinskim no 11.a klases šāda tirgošanās nav pirmā. Viņš savus sienas dekorus pārdeva pirms kāda laika autoostā. Atzīst, ka Rīgā šīs 
pašas lietas aiziet vēl labākā cenā. 

Ruta Dābola    

 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ SKOLĀ 
 


