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Sasniegums 
Skolēna 

vārds, uzvārds 
Klase Mācību priekšmets 

Skolotāja vārds 
uzvārds 

2.vieta 
Samanta Viktorija 

Čikste 
7.b 

Vizuālās mākslas konkurss 
“Mana Latvija ir…” 

Natālija Matulēviča 

3.vieta Artūrs Stīpnieks 12.a Angļu valoda Anita Avotiņa 

Atzinība Ērika Sudarkina 11.a Angļu valoda Anita Avotiņa 

Atzinība Marika Čehoviča 11.a Angļu valoda Anita Avotiņa 

Atzinība Sintija Dūriņa 9.a 
Vizuālās mākslas konkurss 

“Mana Latvija ir…” 
Natālija Matulēviča 

Skolas direktore Vera Grigorjeva 

DIREKTORES VĀRDS 

„Bauskas novada Gada izglītības iestādes vadītāja vietnieks” - Natālija Matulēviča 
Natālija Matulēviča ir direktores vietniece audzināšanas darbā, kā arī vizuālās mākslas skolotāja un 

12.b klases audzinātāja. 
 

„Bauskas novada Gada skolotājs pamatskolā” – Inga Grišule 
Inga Grišule ir angļu valodas skolotāja pamatskolā, kā arī 8.a klases audzinātāja 

 

„Bauskas novada Gada skolotājs sākumskolā” – Inga Golovčanska 
Inga Golovčanska ir 1.a klases audzinātāja. 

 

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni, skolotāji un skolas padome akceptēja skolas 
vadības izvirzītās kandidatūras  un apbalvojumus nominācijā 

Bauskas novada “Gada skolotājs” sekojošus mūsu skolas pedagogus: 

No 08.01.2018. līdz 12.01.2018. mūsu skolā notiks projektu nedēļa, kura tiks veltīta Latvijas 100. gadadienai. Projektu 
nedēļas akcents būs vērsts uz Latvijas 100 gadu izzināšanu caur skolotāju un skolēnu sadarbību, kā arī prezentēšanas 
prasmju pilnveidošanu.  

 
Projektu nedēļā skolotāju pāris vadīs nodarbību jauktai skolēnu grupai. Dažādu jomu pedagogi izstrādā aktīvas 

nodarbības, kura pamatskolas un vidusskolas posmā būs piemērotas trīs dažādu vecumu skolēnu grupai – 5.-6.klašu 
grupai, 7.-9. klašu grupai, kā arī 10.-12.klašu grupai. Katra lielā skolēnu grupa tiks sadalīta piecās mazākās grupas, 
paredzot, ka katrā mazajā grupā kopā strādās ne vairāk kā 4-5 vienas klases skolēni. Skolēnu saraksts jau ir sastādīts un 
pieejams pie audzinātāja. Sākumskolas skolēnu strādās savā klašu grupā pie klases audzinātājas. 

Dažādās jomās pedagogi gatavo nodarbības sekojošos tematos: 
Matemātikas un dabaszinību jomas pedagogi  - “Latvijas zinātnes sasniegumiem Latvijas 100 gados”. 
Kultūras un pašizpausmes mākslā, kā arī valodu joma  - “Esi radošs Latvijai!” 
Sociālā un pilsoniskā joma, veselības un fizisko aktivitāšu, kā arī tehnoloģiju joma – “Bauska Latvijas 100 gados”. 
Sākumskolas joma -  “Skaista mana tēvu zeme”. 
 

Projektu nedēļas noslēgumā skolēni veidos un prezentēs plakātus par projektu nedēļa izzinātajām lietām par Latviju 
aizvadītajos 100 gados! 
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1.b klase. 19 skolēnu. Klases audzinātāja Jeļena Šmite. 
    1.b klases mazulīši ir veiksmīgi adaptējušies skolā. Novembris bija pārpildīts ar 

notikumiem un svētkiem. Vispirms  gatavojāmies Mārtiņdienai: veidojām gaiļus no plastilīna, 
zīmējām un krāsojām ķekatniekus un reizē gatavojām maskas. Vislielākais gandarījums bija 
piedalīties Mārtiņdienas tirdziņā, kad bērni kopā ar vecākiem varēja tirgot sarūpēto preci. 
Liels paldies šiem vecākiem! 

   Lāčplēša diena un Latvijas dzimšanas dienas svinības bija notikumiem piesātinātas. Mēs 
runājām par Latviju, valsts simboliku, Rīgu. Bijām pasākumā, kur iepazināmies ar robežsargu 
profesiju. Īpaši bērniem patika sunītis, kas rādīja savas spējas. Viņš bija ļoti paklausīgs. 
Vidusskolēni bija sagatavojuši un novadīja klases stundu par Latvijas valsts simboliku. 
Meitenes, kuras dzied korī, piedalījās lielajā skolas svētku koncertā, kas bija veltīts Latvijas 
99.dzimšanas dienai. 

   Protams, arī pirmklasnieki nevar iztikt bez kompetenču pieejas mācību procesā. Mēs 
mācāmies strādāt grupās. Pētām, veicam eksperimentus. Bērniem tas viss ļoti patīk. Viņi to 
uztver kā spēli un rotaļājoties mācās. 

 

1. KLAŠU SKOLNIEKU RADOŠAIS NOVEMBRIS 
 

1.c klase. 17 skolēnu. Klases audzinātāja Līga Jonase. 
   2.novembrī  Bauskas Kultūras centrā apmeklējām viesizrādi ,,Rotaļlietu stāsts”. Izrāde bija 
ļoti pamācoša, bērni saprata, ka pret savām rotaļlietām jāizturas saudzīgi. 
   9.novembrī ciemojāmies skolas muzejā. Skolotāja Valentīna Ļeontjeva stāstīja par skolas 
kādreizējo draudzību ar tankkuģa ,,Bauska” apkalpi. 
   10.novembrī, gatavojoties Mārtiņdienai, bērni cītīgi veidoja gaiļus no plastilīna. Visi bija 
laimīgi, ka varēja piedalīties tirdziņā un nopelnīt naudu, pārdodot sagatavotos kārumus. 
   14.novembrī 12.b klases skolniece Inga Jajus vadīja patriotisku stundu. Meitene runāja ar 
bērniem saprotamā valodā, uzklausīja katru, iesaistīja sarunās. Šī prezentācija bija skaidra un 
saprotama. Bērniem patika krāsot Latvijas ģerboni un klausīties dziesmas par Latviju. Katram 
skolēnam bija sagatavota dāvana, par ko mazie bija ļoti priecīgi. 
15.novembrī tikāmies ar robežsargiem. Bērni bija sajūsmā par robežsargu suņa gudrību un 
uzticību. 
   17.novembrī 1.c kopā ar 4.c klasi pasākumā ,,Latvijai 99” mācījās svinēt valsts dzimšanas 
dienu. Bērni bija sadalīti 6 jauktās komandās. Katra komanda atbildēja uz jautājumiem par 
Latviju, sagatavoja atbildi un tad uzstājās. Katrai grupai bija jāuzzīmē apsveikums Latvijai 
dzimšanas dienā. Bērni vēlēja mīlestību, daudz labu sportistu, saules siltuma, ziedu, 
smaidošus cilvēkus. Kopā visi nodziedājām himnu. Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma 
cienastu no direktores- ,,Laimas” konfektes ar uzrakstu ,,Rīga” un kēksus, ko sarūpējām mēs 
paši, 1.c klases skolēni. Pasākums beidzās ar rotaļu ,,Vilks un kaza”, visi gandarīti devās mājās, 
lai kopā ar ģimenēm atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu.  
   1.-23.novembrim piedalāmies ,,Labo darbu” pasākumā. Vācam dzīvnieku patversmei 
,,Mežavairogi” pārtiku u.c. mantas, ko uz patversmi nogādās Markusa mamma. 

 

1.a klase. 18 skolēnu. Audzinātāja Inga Golovčanska. 
   3.novembrī apmeklējām skolas muzeju. Gides, 9.klases skolnieces, pastāstīja par skolas 
simboliku un vēsturi. Skolēni ar lielu interesi un aizrautību pētīja spalvaskātus un mēģināja 
ar tiem uzrakstīt savu vārdu. Paldies jaukajām gidēm! 
   6.novembrī skolēniem piesprausti karodziņi, kas jānēsā līdz valsts svētkiem.Vizuālās 
mākslas stundā bērni veidoja svecītes, un kopīgā darbā tapa plakāts ,,Latvijai dzimšanas 
dienā”. 
   7.novembra rītā klasē valdīja neparasts satraukums, jo galdi bija novietoti grupās. Kas nu 
būs? Šodien bērni mācīsies grupās. Latviešu valodā viņi lika zilbes un veidoja vārdus, no tiem 
lika pirmos teikumus. Tas nebija viegli. Rokdarbu stundā grieza karodziņus un veidoja 
virtenes. Ceturtdien skolēni gatavojās lielajam notikumam- Mārtiņdienas tirdziņam. 
   10.novembris. Urā! Piektdiena- īsākā mācību diena. Ilgi gaidītais Mārtiņdienas tirgus. 
Tirgotāju daudz, arī pircēju netrūka. Par visu bija padomāts- gan par preci, gan par cenu 
zīmēm un noformējumu. Tāpēc  tirgotāji bija apmierināti, jo izdevās visu sagatavoto iztirgot. 
   Pirmdien, 13.novembrī,  pirmklasnieki  tikās ar Bauskas Ugunsdzēsības priekšnieku 
Kuzmiča kungu. Viņš pastāstīja, kā rīkoties nelaimes gadījumā, uzdāvināja grāmatas par 
drošību. 
   14.novembrī  klases stundu vadīja 12.b klases skolēns Ričards Ozols, viņš pastāstīja par 
Latvijas simboliku. 
   15.novembrī skolā viesojās robežsargi ar suņiem un kinologu, lai pastāstītu par robežsarga 
profesiju. Skolēni klausījās ar lielu uzmanību un interesi. Vislielākais pārsteigums bija suņu 
meitene, kura pildīja dažādas kinologa pavēles, meklēja patronas skolēnu somās un 
kabatās. 
17.novembrī klases stundā skolēni svinēja mūsu Latvijas dzimšanas dienu, visi priecājās par 
saldo dāvanu un teica lielu paldies direktorei. 
Kad skolēni devās mājās, Emīlija raudāja, jo nepavisam negribēja doties mājās. Viņa atzina, 
ka ļoti patīk mācīties skolā, un klasesbiedri ir tik mīļi. 
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KARJERAS DIENAS NOVEMBRĪ 
 

DZEJNIEKA EDUARDA VEIDENBAUMA JUBILEJĀ 
 

Novembris ir mēnesis, kurā svinam Latvijas dzimšanas 
dienu, Lāčplēša dienu, tradicionāli atzīmējam Mārtiņdienu. Arī 
karjeras izglītības atbalsta pasākumi bija izvēlēti tādi, kuros 
skolēni varēja uzzināt par dažādām profesijām, saistītām ar mūsu 
Latviju. 

  7.novembrī 3.klašu skolēni tikās ar „Mēmeles jāšanas 
sporta kluba” vadītāju Velgu Marčenkovu. Viņa aizraujoši stāstīja 
par savu profesiju- zirgu trenere, demonstrēja videofilmu un 
fotogrāfijas. Skolēni uzzināja daudz jauna par zirgu kopšanu, 
trenēšanu, sacensību norisi. Pasākuma beigu daļā bērni uzdeva 
interesantus jautājumus, uz kuriem trenere ar prieku atbildēja. 

    15. novembrī mūsu skolā ieradās Valsts Robežsardzes 
Rīgas pārvaldes Zemgales 2.kategorijas dienesta vecākā 
inspektore Ināra Šķirmante ar kolēģiem. Robežsargi sākumā 
pastāstīja par savu darbu, bet pasākuma otrajā daļā skolēniem 
bija sagatavots pārsteigums. Zālē ieradās beļģu –vācu šķirnes 
suņu meitene Choko, kura demonstrēja izcilas spējas 
„sprāgstvielu” meklēšanā. Sunīte bīstamos priekšmetus atrada 
gan 2.klases skolēna somā, gan 4.klases bērna kabatā.   

Tas, protams, pasākuma apmeklētājos izraisīja neviltotu sajūsmu. Visiem tika piedāvāts apskatīt un uzmērīt robežsargu ikdienas darba 
atribūtus. 

    Vēlos teikt sirsnīgu paldies mūsu direktorei par atbalstu šo pasākumu organizēšanā un norisē. 
Mārīte Aleksandrova, pedagoģe- karjeras konsultante 

 

    ,,Kā gulbji balti padebeši iet,/Tiem vēlētos es līdzi 

tālu skriet,” ar šādiem latviešu dzejnieka Eduarda 
Veidenbauma vārdiem latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Daina Burceva dzejas stundā uzrunāja 
vidusskolēnus. Šoruden latviešu tauta atzīmēja dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma, dramatisma un traģisma pilnā, 
150.gadadienu. Noklausījušies dzejnieka biogrāfijas 
pārstāstu, ielūkojušies fotogrāfijās, pakavējušies atmiņās, 
skolēni noskatījās 10.b un 12.b klases sagatavoto dzejas 
montāžu, bija ieradies arī pats dzejnieks, ko atveidoja 
skolēns Aigars Mūrnieks. Viņš polemizēja ar dzejas 
cienītājiem un noliedzējiem. 

    Vairākus Eduarda Veidenbauma dzejoļus komponējis 
Raimonds Pauls un Juris Kulakovs. Skolotājas Diānas Siliņas 
vadībā visiem bija iespēja dziedāt šīs skumīgās un reizē 
cerību pilnās dziesmas. D.Siliņa, 10.b klases audzinātāja, 
savu klasi iesaistīja šajā muzikālajā priekšnesumā, uz 
ekrāna dziesmu vārdi bija lasāmi visiem. 

R.Dābola 
 

     Sagaidot Latvijas 99.dzimšanas dienu, esam krietni pastrādājuši. 
Komerczinības  stundās veidojām māju konceptus un mācījāmies prezentēt 
savus uzņēmumus. 
    Audzināšanas stundās noskatījāmies 12.klašu gatavotu prezentāciju. Zīmējām 
un gleznojām savu klašu telpu. Ciemos pie mums skolotāja V.Vīgupa bija 
ataicinājusi  savu bijušo audzēkni  Mārtiņu Tomsonu, kurš Zemessardzē darbojas 
jau 9 gadus. No mūsu klases par šo profesiju jau ieinteresējušies divi zēni. Jānis  
jau apmeklē jaunsargu pulciņu. Paldies skolas direktorei par iespēju tikties ar 
robežsargiem un zemessargiem. Komerczinības stundās esam apņēmušies 
izdarīt 2 nopietnus darbiņus. Strādājam kopā ar savām ģimenēm, lai varētu 
sagaidīt Latvijas 100. dzimšanas dienu. Sanija apsolījusies kopā ar saviem 
vecvecākiem iestādīt koku.  
                                              4.b klases skolnieces Kitija  Barkovska un Sanija Ūdre 

 

APGŪTAIS KOMERCZINĪBĀS 
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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 2017.GADA NOGALĒ 
 

17.11.2017.g. tika rīkotas Bauskas novada sacensības galda tenisā. 
Piedalījās 51 dalībnieks. Skolēnus trenē galda tenisa treneri Modris 
Indriksons un mūsu skolas absolvents Aleksandrs Šutka. 2. vidusskolas 
skolēni izcīnīja godalgas: 

Ģirts Mucenieks 11.cn - 1.vieta 
Pāvels Seredickis 6.b - 1.vieta 
Deniss Afanasjevs 6.c - 3.vieta 
Daniela Kučinska 6.c - 1.vieta 
Elīza Kučinska 1.c - 2.vieta 
Elīza Manavicka 2.a - 3.vieta 

24. novembrī Bauskas pamatskolā bija rīkotas projekta "Prāta laiks 
2017" 1. klašu finālsacensības dambretē "Dambretes laiks 2017". 
Bauskas 2. vidusskolu pārstāvēja 6 pirmklasnieki un izcīnīja 2. vietu 
novadā.  
Komandas sastāvs: 

Renāte Noste 1.a 
Kārlis Šāberts 1.a 
Elīna Arāja 1.b 
Viktorija Tjuha 1.b 
Janeks Roze 1.c 
Linards Puzurs 1.c 

 

29. novembrī ir noslēgusies Bauskas novada prāta spēļu olimpiāde 
"Bauska - 2017", kura risinājās no 27. septembra 2017.gada. Divu 
mēnešu garumā mūsu skolas dambretisti deviņos čempionātos 
parādīja savu meistarību dambretē un šahā. Kopvērtējumā 
pārliecinoši 1. vieta! Malači. 

  Mūsu skola jau vairākus gadus ir ‘JA Latvija’  dalībskola. Šī iespēja dod lieliskas 
iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs skolēniem un tālākizglītības programmās 
skolotājiem. Veiksmīga un izglītojoša programma ir SMU (skolēnu mācību 
uzņēmumi). Tā ir fantastiska iespēja ražot produktu, sniegt pakalpojumu, pretī 
saņemot samaksu par pārdoto. Skolai ir vairāki veiksmes stāsti, kas ir novērtēti 
konkursos. Katru mācību gadu oktobrī apmeklējam radošo  iedvesmas 
konferenci „Uzdrīksties uzvarēt!”.  Tajā pulcējas 2500 skolēnu no visas Latvijas, 
lai saņemtu uzmundrinājumu, apliecinājumu, ka vajag izmēģināt spēkus 
uzņēmējdarbībā. Ļoti iedvesmojošu stāstu radīja finanšu ministre D. Reizniece - 
Ozola, kā arī citi uzņēmēji. Šajā reizē konferencē piedalījās arī 4. b klases skolēni.  
          Komerczinību stundās 4. klašu skolēni mācās uzņēmējdarbības pašus 
pamatus un aktīvi veido dažādus sadarbības projektus. Liels paldies viņiem, 
vecākiem un audzinātājām par atbalstu! 
Aktīvs skolēns ir Marks Kevins Berlinskis , ko esmu izvirzījusi Bauskas novada 
konkursam „Gada uzņēmums” – kategorijā SMU. Aicinu apmeklēt 9. decembrī 
Rīgas Ziemassvētku gadatirgu ”Cits Bazārs”,kas risināsies Domina Shopping 
centrā , kā arī 15. decembrī  Bauskas autoostā, kur sabrauks tuvāko reģionu 
SMU. Uzskatu, ka, tikai praktiski darbojoties, spējam apgūt finanšu pratību, kā 
to paredz 21. gadsimta vajadzības! 
    Kevins uzskata, ka SMU ir reāla iespēja pelnīt pašam gan naudu, gan iegūt fantastisku pieredzi! Šādu iespēju vajag izmantot katram. Viss, kas 
nepieciešams – ideja un nedaudz darba! Slinkums nav attaisnojums... 

Iveta Leitlante 

 

UZDRĪKSTIES VAIRĀK SAVĀ DZĪVĒ! 


