
MARTS Karjeras 

mēnesis 
 

 

Karjeras izvēle mūsdienās ir ļoti sarežģīta. ir grūti 

izvēlēties to vienu vienīgo un sev vispiemērotāko, tādēļ ir 

ļoti rūpīgi jāizlemj – kas būs tas, kas sagādās ne tikai 

prieku, bet nesīs arī peļņu. ŠajĀ avīzes numurā par to un 

ne tikai. 

Bauskas 2. Vidusskolas avīze  NR.49 

 

SKOLA 2018 APTAUJA 
Krustvārdu 

mīkla 



Skolas direktore 

Vera Grigorjeva 

Direktores Vārds 
        Vēršu Jūsu uzmanību Skolas padomes lēmuma, no 27.02.2018., izpildei par grozījumiem 

Bauskas 2.vidusskolas „Iekšējās kārtības noteikumos”:  

 Mācību stundu un nodarbību laikā mobilām ierīcēm, CD/DVD u.c. portatīviem un 

plaukstdatoriem, fotoaparātiem aizliegts atrasties uz darba galda. Tām jābūt ar atslēgtu 

skaņu. (noteikumu 25.28. punktu redakcija) 

 Pie nosacījumu neievērošanas skolotājam ir tiesības lūgt novietot ierīces klasē 

paredzētā vietā. (papildināta noteikumu ar 25.28.1. punktu redakcija) 

 Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot ieročus, alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes, pirotehniku, spēlēt 

azartspēles. (noteikumu 25.30. punktu redakcija)   



 

Ko  cilvēks  iegūst  mācoties? 

Bauskas 2. vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta karjeras 

izglītībai. Nepārtraukti tiek organizēti pasākumi, kas veicina skolēnu 

izpratni par karjeras iespējām, izaugsmes nepieciešamību un lietderību.  

Šoreiz, 2018. gada 6. februārī pie mums viesojās Mg.edu 

Mārtiņš Geida, karjeras konsultants. Vizītes ietvaros tika lasīta lekcija 

„Mācīšanās slēptie faktori – tiešie un netiešie mērķi” 8.a, 8.b un 9.a 

klašu skolēniem. Lektors sākumā pastāstīja par savu izaugsmes ceļu. Ar 

savu piemēru pierādīja, ka skolas laikā ir ļoti svarīgi mācoties, audzināt 

sevī atbildības, mērķtiecības un gribasspēku. Šo mērķu sasniegšanu 

ietekmē virkne faktoru, sākot ar sēdēšanas pozu pie skolas sola. M. 

Geida izklāstīja cilvēku motīvus un stimulus darbības veikšanai. Ar 

interesantu piemēru ilustrēja, ka visu var nopirkt un visu var pārdot, 

nopelnot naudu. Šis piemērs izraisīja lielu skolēnu interesi.  

Vēlos teikt paldies mūsu direktorei par atbalstu karjeras pasākumos. 

Melānija Antonoviča  /  pedagoģe – karjeras konsultante 

SKOLA  2018 
 Katru gadu izstāžu centrā Ķīpsalā norisinās Karjeras 

dienas izstāde, kur skolēniem ir iespēja iepazīties ar nākotnes 

karjeras iespējām. Arī šogad izstāžu centru apmeklēja mūsu 

skolas skolēni. Tajā piedalījās vairāki uzņēmumi un organizācijas, 

kas pārstāvēja dažādas nozares. Šie uzņēmumi izstādes laikā 

prezentēja savus piedāvājumus topošajiem studentiem. Katram 

bija iespēja iepazīties ar dažādām universitātēm un koledžām. 

Daži no piedāvātajiem uzņēmumiem atrodas arī ārpus Latvijas 

robežām, tādējādi piedāvājot studentiem apgūt citas valodas un 

iegūt pieredzi par studijām ārzemēs.  

Šo izstādi daži apmeklē pirmo reizi, bet citi - katru gadu. Šī 

izstāde ļauj mums, skolēniem, izvēlēties sev pareizo ceļu un 

veidot savu nākotni. Mēs satikām cilvēkus, kuri šobrīd mācās 

universitātēs, un viņi pastāstīja mums par saviem iespaidiem un 

piedzīvojumiem par dzīvi universitātē.  

Šī izstāde mums lika aizdomāties par ceļu, kas atrodas mūsu priekšā. Mūsuprāt, šī pieredze ir ļoti noderīga un 

izglītojoša.                                                                                                             Monika Paula Šovgeņuka 



100  dienas  pirmklasnieku  somā 

     Pavisam nesen zvans iezvanīja pirmo septembri, bet jau 

8.februārī pirmklasnieki svinēja savu 100.dienu skolā. Skolas zālē 

tika aicināti sākumskolas skolēni, skolotāji un vecāki. 

     Pēdējās nedēļas pirmklasnieki cītīgi gatavojās savam 

pasākumam, mācoties dziesmas, dzejoļus par skolu un skolas 

somu, kā arī dejas. Lielu paldies skolēnu vecāki saka skolotājiem 

par ieguldīto darbu priekšnesumu sagatavošanā. 

     Savā svētku pasākumā mazie pirmklasnieki bija ļoti 

uztraukušies, jo zālē sēdēja ne tikai māsas, brāļi un draugi no 

citām klasēm, bet arī viņu vecāki. Dzejoļi skanēja droši, bet 

dziesmās skolēnu balsis skanēja pārliecinoši. Apgūto ritmikas 

stundās prezentēja 1.a klases skolēni ar savu deju. Aplausi 

piepildīja zāli un iedrošināja pirmklasniekus. 

     Mazos pirmklasniekus atbalstīja arī pārējie sākumskolas klašu 

skolēni un skolotājas, kuri apsveikumam bija sagatavojuši dažādus pārbaudījumus un dāvaniņas. 

     Mīļi sveikt pirmās klases skolēnus bija ieradusies direktores vietniece izglītības jomā Juta Gaiķe, kura skolas 

direktores vārdā pasniedza dāvaniņas pirmklasniekiem. 

     Īpašu paldies par sagādātajām dāvanām pirmo klašu kolektīvi saka skolas direktorei Verai Grigorjevai.  

     Pasākuma nobeigumā katrs pirmklasnieks saņēma apliecinājumu, ka kļuvis par īstu pirmklasnieku Bauskas 

2.vidusskolā. 

Skolotājas Līga Jonase, Inga Golovčanska 

 

  



 

Svinam  valodas  svētkus 

 

    Svinot valodas svētkus, 2017.gada 26.septembrī Latviešu valodas aģentūra izsludināja radošo 

darbu konkursu skolu jaunatnei “Kas manu tautu dara stipru?” . Mērķis bija atklāt Latvijas spēka 

un stipruma avotu. Konkursā piedalījās skolēni ne tikai no dažādiem Latvijas novadiem, bet arī 

Losandželosas latviešu skolas, Mineapoles sv. Paulas latviešu skolas, Eiropas skolas Frankfurtē,  

Upsalas valodu skolas, Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskolas Ņūdžersijā, Briseles 2.Eiropas 

skolas, latviešu valodas tālmācības skolas Turcijā. 

    Darbu skaits - 885. 10.-12.klašu grupā uzvaru guva 9 skolēni. Arī es esmu uzaicināta 21.februārī 

Rīgā Latviešu biedrības nama Zelta zālē un apbalvošanas ceremoniju. 

   Radošo darbu konkursā “Kas manu tautu dara stipru” ievada daļā rakstīju šādi: 

,,Ja arī daudzkārt plānāks/ Man maizes rieciens būtu,/ Ja, iemērot man prieku,/Daudz skopāka tu 

kļūtu,/ Nekad pret vieglām dienām/ Es tevi nemainītu,/ Tāpat kā māti savu/ Sirds nemaina pret 

citu...” 

“Manuprāt, šīs Ārijas Elksnes dzejoļa ,,Dzimtene” rindas ļoti precīzi un skaisti atklāj noslēpumu 

par manas tautas stipruma atslēgu. Stiprs ir vārds “tauta”. Tas vieno sevī ne tikai kopīgu 

teritoriju, valodu, vēsturi, bet arī emocijas un jūtas. Dzejolī paustā mīlestība pret Latviju ir 

salīdzināta ar katram cilvēkam iedzimto, nepieciešamo, svarīgo un visspēcīgāko mīlestību- 

mīlestību pret savu māti. Ikviena māte mīl un rūpējas par savu bērnu, negaidot pretī nekādu 

pateicību vai atlīdzību par daudzos gados ieguldīto darbu. Šāda mīlestība, nesavtīga un īsta, 

nebeidzas nekad. Kopš dzimšanas māte nodrošina aizsardzību, atbalstu, palīdzību un labvēlīgu 

vidi maza cilvēka attīstībai. Šīs rūpes ir nepārtrauktas un mūžīgas. Domāju, ka tieši mātes 

mīlestība ir tautas stipruma pamatā.”  

Man prieks par panākumu šajā konkursā. Esmu pateicīga skolotājai Dainai Burcevai. Tieši viņa 

iedvesmoja piedalīties konkursā un palīdzēja izveidot interesantu un radošu darbu. 

Ina Jajus, 12.b klase  

 

 

 

 

  



  

Kā ir - dzīvot laukos? 
 

    Ir noslēdzies eseju konkurss, ko atbalstīja laikraksts “Bauskas Dzīve” projektā “Lauki: par un pret, priekšrocība 

vai neveiksme?” Skolotājas Ivetas Leitlantes atbalstīta, konkursā piedalījās arī mūsu skolas 12.a klases skolniece 

Amanda Bernharde un ieguva godalgotu vietu, saņemot redakcijas balvu. Žūrijas komisija uzsvēra, ka Amandas 

darbs ir gatavs biznesa plāns. Savu darbu Amanda nosauca – “Mani lauki - pagātne un nākotne”.  

 

    Jauniete uzsver, ka dzīve laukos ir daudzpusīga un tās pamatā ir neatlaidīgs darbs un organizācija. Viņa uzsver, 

ka jau no 10.klases, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā, apgūst gan 

teorētiskos biznesa pamatus, gan praksi. Amanda stāsta, ka viņa audzē trušus un arī nākotnē apsvērusi turpināt šo 

nodarbošanos, saprotot, ka trušu gaļa ir kvalitatīva, pieprasīta, bagāta minerālvielām. Savu nākotni prognozējot, 

Amanda domā paplašināt saimniecību vēl citās jomās- audzēt zirgus un papildināt zināšanas reitterapijā. 

 

    Pēc dažiem mēnešiem ceram ieraudzīt Amandu Latvijas Lauksaimniecības 

universitātē, kur mūsu nākamā absolvente nolēmusi izglītoties 

uzņēmējdarbībā. Lai Amandai veicas! 

Ruta Dābola  

 

“Šis konkurss bija ļoti lietderīgs, bija patīkami izteikt viedokli par sev tik tuvu 

tēmu - laukiem. Darbs nebija viegls, jo tas viss bija jāsaista ar ekonomiku. 

Paldies skolotājai Ivetai Leitlantei, kura man pamācīja kā šo eseju padarīt 

kvalitatīvāku.” 

 Amanda Bernharde 

  



 

Socioloģija 
 

Šī gada 15.februāri vidusskolēni apmeklēja lekciju Bauskas centrālajā bibliotēkā. Tur viņi tika iepazīstināti ar 

Latvijas Universitātes Socioloģijas fakultātes piedāvātajām studijām. Pēc šīs lekcijas jaunieši secināja, ka šī 

fakultāte ir radīta daudzpusīgiem cilvēkiem. Visiem, kam interesē - komunikācija, politika, socioloģija ir īstā vietā, 

kur iegūt izglītību. 

 

“Manuprāt, bija interesanti dzirdēt viedokli par fakultāti no paša direktora, kā arī no studentiem, kuri ar savu 

aizraujošo stāstīšanu centās mūs ieinteresēt tieši šajā fakultātē, lai mēs beidzot 12. klasi dotos uz socioloģijas 

fakultāti. Pieredze bija interesanta!”  

Samanta Bosakova 

 

“Ļoti patika, ka pārstāvji bija studenti no dažādiem kursiem, kas pastāstīja par savu pieredzi. Viņi ļoti labi zināja 

kādi jautājumi mums interesē un varēja sniegt kvalitatīvas atbildes”  

Zane Sergejenkova 

 

APTAUJA 
 

Bauskas 2. vidusskolas pašpārvalde izveidoja 

aptauju par skolas avīzi un karjeru. Aptauja 

bija pieejama Bauskas 2. vidusskolas Facebook 

kontā. Aptaujā piedalījās 74 respondenti. 

 Aptauja tika veikta, lai uzzināt, ko skolēni 

vēlas redzēt avīzē. 

  



 

Komerczinības 
 

4.a klases skolēni sekmīgi apgūst komerczinībās jaunas zināšanas. Bieži vien tās ir pirmoreiz dzirdētas, piemēram 

– kas ir pabalsts, pensijas un tādi nopietni vārdi, kā arhitekts, mājas sānskats un citi. 

Visas ceturtās klases šobrīd ir iesaistījušās projektā, kur pirmais konkurss ir “Mans uzņēmums”. Veiksmīgākie 

konkursa dalībnieki piedalīsies biznesa pēcpusdienā aprīļa mēnesī. Pasākumā būs aicināti vecāki. Ielūgumus 

skolēni izstrādās atbilstoši biznesa vides etiķetei. 

 Skolotāja Iveta Leitlante 

 

 

  



 

  



 

Krustvārdu mīkla 
 

1. Kāda bija vēstures skolotājas I. Jabločkinas bērnības sapņu profesija? 

2. Cilvēka vārds, kurš pirmais uzkāpa uz Mēness?  

3. Ir ticējums , ka jāpieskaras pogai, ieraugot tās profesijas pārstāvi? Kas ir šī  profesija?  

4. Kas atbild par cilvēka veselību?  

5. Kas jāmāk zvejniekam?  

6. Kas sastāda tavu horoskopu ?  

7. Gribēju jaunībā kļūt par j....... - 
Kāpēc nekļuvāt ? Esmu ļoti 
izklaidīgs. Velns viņu zina, ko es 
uz kuģa varētu sadarīt. - Bet par 
ko tad kļuvāt ? - Esmu aptiekārs . 

8. Kāpēc tava māsa izlēma kļūt 
par z....... ? - Viņai patīk, ka vīrieši 
uz viņu skatās ar atvērtu muti un 
izbolītām acīm.  

9. Cilvēks ,kas labi pārzina 
sadzīves tehniku? 

Minibasketbola festivāls 
9. februārī Bauskas sporta namā Mēmele notika "Minibasketbola festivāls" 4.klašu audzēkņiem, kur bērni sacentās 

basketbola prasmēs. Mūsu skola parādīja lieliskus rezultātus: meiteņu komandai - 1. vieta, zēnu komandai - 2. 

vieta. 
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