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DIREKTORES VĀRDS 

 

SKOLAS DIREKTORE VERA GRIGORJEVA 

KARJERAS IZGLĪTĪBA-  

ŠODIENAS IZAICINĀJUMI 
Bauskas 2. vidusskola II mācību semestri uzsāka ar projektu 
nedēļas darbu, kuras mērķi bija: 

 nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei, 
plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un 
pamatprasmju apguvi;  

 radīt pamatu savlaicīgam, apzinātam un ar iespējām 
sabalansētam personīgam lēmumam par turpmāko 
izglītību.  

Lai īstenotu projektu nedēļas mērķus izvirzījām sekojošus 
uzdevumus:  

 veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar 
darba pasaules un ar to saistīto izglītību daudzveidību; 

  palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu 
par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;  

 nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi;  
 veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar 

sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. 
 

Projektu nedēļas pēdējā dienā katra klase prezentēja paveikto. 
Visaktīvākās un radošākās šajā projektu nedēļā sevi parādīja 

sekojošas klases un to audzinātājas: 
1.a klase, klases audzinātāja Jeļena Mozgovaja, 
3.b klase, klases audzinātāja Vija Vīgupa, 
5.b.klase, klases audzinātāja Indra Vasiļkova, 
6.a.klase, klases audzinātāja Valentīna Rajevska, 
8.b.klase, klases audzinātāja Svetlana Jurčenoka, 
10.a.klase, klases audzinātāja Rita Skorodihina. 

Paldies visiem, kuri mūsu skolēniem deva 

 zināšanas un iedvesmu! 
 

 

SVEICAM 2016./2017. MĀCĪBU GADA 

NOVADA MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU 

UN KONKURSU UZVARĒTĀJUS! 
 
Bioloģijas olimpiāde: 

ATZINĪBA - ALISE LAPSA (9.a kl.)  
Sagatavoja M.Antonoviča 
 
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde: 

3. VIETA – MONIKA PAULA ŠOVGEŅUKA (8.a kl.) 
Sagatavoja D.Burceva 

ATZINĪBA – ARTŪRS STĪPNIEKS (11.a kl.) 
 Sagatavoja R.Dābola 
 
Vizuālās mākslas konkurss “Iedvesmojies un radi”: 

3. VIETA – ANNIJA DRUSEIKA (5.c kl.)  
Sagatavoja  N.Matulēviča 

3. VIETA – SINTIJA DŪRIŅA (8.a kl.)  
Sagatavoja  N.Matulēviča 

ATZINĪBA – ALISE LAPSA (9.a kl.)  
Sagatavoja  N.Matulēviča 
 
Ģeogrāfijas dienas “Iepazīsti Bauskas novadu!”: 

1.VIETA – 7.-9 KLAŠU SKOLAS KOMANDA  
Sagatavoja V.Rajevska 

SVEICAM MŪSU SKOLAS PEDAGOĢES, 
KURAS MĀCĪBU GADA IESĀKUMĀ SAŅĒMA 

BAUSKAS NOVADA DOMES PATEICĪBAS UN 

ATZINĪBAS RAKSTUS! 
 

 Atzinības raksts Diānai Siliņai par radošu 
un godprātīgu pedagoģisko darbu un personīgo 
ieguldījumu 

 
 Atzinības raksts Valentīnai Rajevskai par 

radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un 
personīgo ieguldījumu 

 
 Pateicības raksts Ivetai Leitlantei par 

skolēnu mācību uzņēmumu vadīšanu. 
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AR JŪRNIEKA TVĒRIENU 
 

Šajā mācību gadā Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu  
,,Bauskas novada Gada skolotājs pamatskolā” saņēma Vadims 
Grigorjevs, mājturības un tehnoloģiju, informātikas skolotājs. 

    Skolotājs Vadims Bauskā ir piedzimis, uzaudzis, mācījies un arī 
pabeidzis Bauskas 2.vidusskolu. Audzis kopā ar brāli, bet tā kā ar 
Alekseju 8 gadu starpība, tad, kā redzams, lielam skolēnam mazais 
brālis nebija īsts rotaļu biedrs. Lieliem esot, gan intereses un sarunas 
saskan. Kā gājis skolā, uz šo jautājumu Vadims smaidot atbild, ka 
vislabāk no mācību priekšmetiem patikusi fizika, šī mācību viela, ko 
pasniedza Valērijs Jurčenoks, piesaistījusi ar jauniem izgudrojumiem, 
praktisku darbību, zinātniskumu. Matemātika nevedusies. Vai darītas 
blēņas? Jā, kā nu bez tām. Ne tādas briesmīgas, bet dumjas. 
Jokojāmies, spokojāmies, pamuļķojāmies dziedāšanas, bioloģijas 
stundā, un skolotāja G.Cvetkova šad tad veda pie direktores uz 
pārrunām. Klases audzinātāja bija Valentīna Ļeontjeva, kas no 
skolotājiem visvairāk palikusi atmiņā. 

    Vadims agri nodibināja ģimeni un, lai to uzturētu, pēc vidusskolas strādāja Rīgā valūtas maiņas veikalā. Gara auguma vīrieši 
labprāt apgūst jūrnieka specialitāti. Vadims iestājās Liepājas Jūras koledžā. Pabeidza jūrniecības mācību programmu pusgada laikā, 
devās jūrā un mācības turpināja neklātienē. Tankkuģis ,,Ķemeri” vizināja uz visām pasaules malām. Reisi uz Argentīnu, Koreju, 
Meksiku, Krieviju, Ameriku, Kanādu. Laikam nav tādas zemes, kurās nav būts. Arī vētras pārciestas, bet pirātu uzbrukums kuģim bijis 
iespaidīgs. Kā kinofilmā. Āfrikā, pie Nigērijas krastiem, jūras laupītāji uzkāpa uz kuģa, bet tika ātri atsisti. Neaizmirstam i iespaidi 
palikuši, kad Atlantijas okeānā izkāpuši uz Svētās Helēnas salas, kur 1815.gadā bijis izraidīts karavadonis Napoleons. Vaicāts, vai 
protot jūrnieku mezglu sasiet, Vadims bilst, ka nedrīkstēja kāpt uz kuģa, iekams to neprata. Tā piecus gadus jūrā, pēc tam atgriezās 
Bauskā. Ģimene gribēja mani te, nevis projām, tā Vadims. Par jūrnieka Vadima Grigorjeva darbu no kuģa kapteiņa atsauksmes ļoti 
labas. Vēl tagad aicina atpakaļ. Jau sen sācies jauns posms viņa dzīvē. Viņš ir mūsu skolas skolotājs. Ar ļoti labu vērtējumu pabeidzis 
Jelgavas Lauksaimniecības universitātes Tehnisko fakultāti, strādā par zēnu mājturības un tehnoloģiju, informātikas skolotāju. Arī 
darbs ar koku Vadimam paticis jau no zēna gadiem. Tolaik skolā neesot bijušas mājturības stundas. Gājis pie skolotāja I.Aleksašina 
meistarot, lūdzis, lai iemāca virpot, apstrādāt koku. 

    Reti kurš, ejot skolai garām, ir padomājis, kurš ir tas, kas, skolu pārveidojot, renovējot, veido projektus, uzmana celtniecības 
darbus. Vadims Grigorjevs izveidoja projektu skolas ēkas vecā korpusa jumta maiņai, uzraudzīja būvdarbus, lai būtu tā, kā 
nepieciešams. Veco šīferi strādnieki mainīja pret metāla dakstiņu klājumu, jo vecais bija gadu gaitā nokalpojis. Pirms dažiem gadiem 
lieli remontdarbi veikti skolas aktu zālē. Arī tas bija skolotāja paša veidots projekts no sākuma līdz nodošanai ekspluatācijā.  

    Pirms trim gadiem pēc Vadima projekta skolas vecajā korpusā mainīja siltā un aukstā ūdens ierīces, ūdensvadus. Lielu remontu 
veica kāpņu telpās, ielika jaunas durvis, šos darbus arī vadīja mūsu skolotājs. Brīvprātīgi. 

    Pašlaik aktīvi līdzdarbojās skolas renovācijas projektā. Tas būs milzu darbs, nolūkota firma, kas veiks skolas iekšējo un ārējo 
renovāciju, klases, kuras pašlaik vēl ir seniskuma aizsegā, iegūs jaunu ietērpu- grīdu, modernu aprīkojumu; naudas vērtībā - 4 miljoni. 

    Šajā mācību gadā skolotājs Vadims vada fakultatīvas nodarbības 6.-9.klašu bērniem ,,lego minsdstorms” tehnikā, veidojot 
robotus. Tā zēniem ir moderna nodarbe. 

    Ja agrāk darbmācības klase bija primitīva, tad pašlaik tā ir labi iekārtota, un zēniem tur patīk. Puiši var iepazīt, kā darbojas ēvele, 
slīpmašīna, virpa. Viņi var veidot sev nepieciešamas, interesantas lietas no koka. Par saviem darbiņiem viņi ir lepni.  

    Sestdienas, svētdienas ir Vadima mājas dienas, kad viņš no visas sirds var parādīt savu kulināra, pavāra talantu. Viņš labprāt 
cep kēksus, pīrāgus, mafinus. Vāra savā āra plītī plovu un cienā tuviniekus. Īsts jūrnieks prot visu-gan siet jūrnieku mezglu, gan ēdienu 
gatavot, gan laukus kopt. Skolā projektu nedēļas laikā viņš strādāja piparkūku darbnīcā un visu nedēļu cepa šos gardumus. Ābeļdārzā 
raža ienākusies 30 ābelītēm, bet līdzās aug bērzu birztala-140 baltie kociņi aug noteiktam nolūkam. 

    Vadims nekad neatsaka, ja mēs, skolotājas, lūdzam palīdzēt kādā ķibelē, kas saistīta ar datortehniku. Jautāts, kādas īpašības 
cilvēkā Vadims vērtē visaugstāk, viņš atbildēja, ka godīgumu, punktualitāti, precizitāti, patīk cilvēki, kam var uzticēties. Apsolīji- izdari! 
Šīs īpašības ciena arī šo rindu autore  

Ruta Dābola. 

 
8.b klases skolēni vērtē skolotāju Vadimu Grigorjevu. 
Amanta Arbidāne: ,,Skolotājs man vienu gadu mācīja informātiku. Lai gan sākumā bija mazliet sarežģīti pierast, es ātri iejutos. 
Stundas temps bija ātrs, turklāt mums stāstīja interesantas lietas. Pirms tēmu izskaidroja, jautāja mūsu domas un priekšstatu. 
Nevienu īpaši nežēlo, bet palīdz, ja tikai ir patiesa gribēšana.” 
Elānija Anna Berlinska: ,,Skolotājs ar humora izjūtu. Man vienmēr ir bijis prieks doties uz viņa stundām. Pasniedzējs ir jauks, mierīgs, 
ļoti garš. Vienmēr sveicinoties galva jāpaceļ, viņš nepaiet garām, bet atņem sveicienu.” 
Kristians Aleksejevs: ,,Man patīk, kā skolotājs pasniedz stundas. Pēc katra darba mēs sākam jaunu ar dažādiem darbarīkiem, kā 
figūrzāģi, urbi u.c. Es raksturoju šādi: jauks, izpalīdzīgs, ar labu humora izjūtu.” 
Ģirts Kuzņecovs: ,,Man patīk, kā viņš māca, ir jautrs skolotājs, un man pie viņa ir labas atzīmes. Es pret viņu izturos labi, un viņš 
pret mani arī. Vienmēr palīdz, ja kaut ko nesaprotu.” 
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No 5.līdz 10.janvārim skolā noritēja projektu nedēļa. Tāds bija 2017.gada jaunā pusgada sākums. Viss ritēja pēc plāna. 
Skolotāji un skolēni bija raženi, noslogoti, izdomas bagāti. 

  5.a,b,c klase organizēja tikšanos ar vecāko medmāsu Ivetu Kārkliņu. Viņa stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāšu 
un ūdens lietošanas nepieciešamību cilvēka dzīvē. 6.a un 6.b klase devās mācību ekskursijā uz SIA ,,Karameļu darbnīca” Jelgavā. 
7.a klase uz skolu aicināja Lauras tēti Jāni Kirkilu,  z/s ,,Maizītes” īpašnieku. Viņš skolēnus pārsteidza, ka zemnieku saimniecības 
vadītājam jāprot vismaz septiņus amatus, kā ekonomista, grāmatveža, ķīmiķa u.c. Brīvāks laiks esot tikai decembrī. Tagad 
jāremontē tehnika, lai sējas laikā varētu strādāt pat līdz 14 stundām dienā. Viņa saimniecība salīdzinot ar sākuma gadiem augusi 
no 5 līdz 520 ha. Pēc tam skolēni karjeras stundas ietvaros tikās ar Iekšlietu ministrijas informācijas centra datorspeciālistu 
M.Avotiņu. 

7.b klase iepazinās ar friziera profesiju, un klases audzēkņu māmiņas Sintija Mangina, Jana Vecele safrizēja visus puišus un 
audzinātāju. 9.a un 9.b klase apmeklēja Bauskas poliklīnikas laboratoriju. Audzēkņi skolotājas K.Hutornajas vadībā viesojās 
ķīmiskās tīrītavas ražotnē. 9.a klase klausījās lekciju ,,Kas ir veterinārārsts?”. Vetārste Ginta Sirmane no SIA ,,Līga VET” ieinteresēti 
stāstīja, ko dara veterinārārsts, kur iegūt šo profesiju, kur ir iespējas strādāt.  

9.a klases skolniece Alise Lapsa līdzaudžiem stāstīja par savu un Nikolas Freimanes darbu labdarības organizācijā 
,,Palīdzēsim.lv”. Viņas strādā brīvprātīgi, godprātīgi, ar sirds degsmi. 9.a klases skolniece, sportiste Amanda Savicka skolēnu 
valodā izstāstīja, kas, viņasprāt, ir veselīgs dzīvesveids. Vidusskolas klašu audzēkņi devās ekskursijā uz ,,Bauskas alus” ražotni. 

5.un 6.janvāris skolā bija īsta viesu diena, jo ieradās pansionāta ,,Derpele”sociālā darbiniece I.Vītola. Ieinteresēta tikšanās 
piektās klases skolēniem bija ar A.Muduru, muitas policijas darbinieku. Šīs skolas absolvente Irina Pašišņaka stāstīja, kur var apgūt 
fizioterapeita specialitāti, kā norit studijas Stradiņa Universitātē. Absolvente Ļena Lukinska iepazīstināja ar prokurora 
pienākumiem, likumu ievērošanu, atbildību sabiedrībā. Piekto klašu skolēni varēja iepazīties ar konditora profesiju. Ar to 
iepazīstināja Marina Pašišņaka. Ļoti interesanti Amandas tētis Raimonds Savickis stāstīja par karavīra drosmi, fizisko 
sagatavotību. 8.-9.klašu skolēni priecīgi sagaidīja Alises mammu Lieni Lapsu, sociālo darbinieci. Vēl skolēniem bija iespēja iepazīt 
šādas profesijas: sporta treneris, policists, dizainers, ugunsdzēsējs un glābējs. 

9.janvārī skolotāji savās mācību stundās karjeras izglītības ietvaros vēstīja un prezentēja savu mācību priekšmetu dažādos 
tā variantos- dzejoja, tulkoja, stāstīja, rādīja filmas, intervēja, veica laboratorijas darbus u.tml. 

10.janvāris-projektu nedēļas atskaite, darbu aizstāvēšana. 
Profesiju vēsturi pētīja 4. c klases skolēni. Bauskas pils mākslas zinātniece Vineta Skalberga stāstīja par vēsturnieka, pētnieka 

un restauratora profesiju un darba pienākumiem. Skolēni apmeklēja Bauskas novadpētniecības un vēstures muzejā izstādi par 
profesijām pirms 100 gadiem. 

    Mācību ekskursijās devās arī 3. c klases un 4. a klases skolēni. Uz uzņēmumu „Klipan Saule” gāja 3. c klases skolēni, lai 
iepazītu vilnas ceļu līdz dzijas pavedienam, bet 4 a klases skolēni ciemojās Bauskas bērnu bibliotēkā, lai iztaujātu bibliotēkas 
vadītāju par bibliotekāra profesiju un mācību iespējām profesijas apguvē. 

    Vairākās klasēs viesojās skolēnu vecāki un skolas absolventi. 3. a klasē viesojās fizioterapeite, kura mācīja skolēniem, kā 
pareizi sēdēt skolas solā, un stāstīja par muguras problēmām, kā arī par mobilā telefona ietekmi uz skolēnu stāju un mugurkaulu. 

    Pie 4.a klases skolēniem viesojās skolas absolvents, kurš Anglijā jau strādā 6 gadus. Viņš stāstīja par super vaizera profesiju. 
Skolēnus pārsteidza un iedvesmoja ciemiņa prezentācija par darba vietu un stāstījums par piedzīvoto karjeras veidošanā angļu 
valodā. 

Neparastas profesijas pārstāve – aerodizainere - viesojās 4. b klasē. Viņa pastāstīja, ka nodarbojas ar telpu noformēšanu 
svētkiem, izmantojot balonus. Māmiņa rādīja skolēniem katalogus un praktiski darbojās ar skolēniem, veidojot pamatfigūras no 
baloniem. 

Inga Golovčanska, Ruta Dābola 
 

 

 

PROJEKTU NEDĒĻAS DIENASGRĀMATA 
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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/ 

SPORTA JAUNUMI JANVĀRĪ 
 

Pasaules Sniega dienas ietvaros mūsu skola piedalījās Bauskas novada Sniega dienā Codē. Startēja 9 komandas 4.-8.klašu audzēkņi. 
Stafetes un uzdevumi bija ļoti interesanti, bet nebija viegli. Sacensību programmā bija paredzēti 6 posmi: stafete ar kamanām 
"Lāsteku virpulis", biatlona stafete "Sniega bumbas lidojums", slēpošana divatā "Ziemas duets", orientēšanās apvidū 
"Sniegputenis", erudīcijas spēle "Ziema jau klāt" un nobrauciens no kalna "Veiklais ledlauzis". Bērni priecājās par paveikto!  

20.01.2017.g. mūsu skolas 5. - 4. klases piedalījās Bauskas novada 
Tautas bumbas sacensības.  

Meiteņu komanda izcīnīja 5. vietu, bet zēnu komanda 1. vietu. 
Malači! 

Komandas sastāvs: 
1. Pāvels Seredickis 5.b 
2. Niks Naidžels Zeltiņš 5.b 
3. Jānis Smans 5.b 
4. Ivis Karja 5.b 
5. Edgars Kozlovskis 5.a 
6. Rihards Jovaišs 5.c 
7. Denuss Afanasjevs 5.c 
8. Denijs Vilhelms Krauklis 5.c 

 

 


