
 

Maijs ir aktīvas rosības, jaunas iedvesmas un 

cerību laiks. Gan putniem, gan zvēriem tas ir brīdis, 

kad darba “pilnas rokas”, izrādot rūpes par saviem 

mazuļiem. Vieni guļ migās un ligzdās un gaida, kad 

atgriezīsies mamma un pabaros, citi jau mācās lidot 

un sākt patstāvīgu dzīvi. Arī paši atradīsim prieka 

brīžus, lai iegrimtu dabas krāsās, smaržās un skaņās. 

Bauskas 2. Vidusskolas avīze  NR.51 

 

talka 
intervija 

sports 
Panākumi 



 

  



Direktores vārds 
Strauji tuvojoties mācību gada noslēgumam  ir jāaktivizējas 

ikvienam skolēnam, lai sasniegtu savu talantu virsotnes. Īpaši 

vēlu panākumus 9.un 12.klašu skolēniem kārtojot valsts 

ieskaites un eksāmenus! 

Atgādinu, ka skolas teritorija joprojām atrodas būvniecības 

procesā, tāpēc lūdzu ikvienam ievērot drošības noteikumus 

un saudzēt sevi uzņemoties atbildību par savu rīcību! 

    Gada klase 
Sveicu mūsu skolas gada klasi 7.a klasi ar iegūto 3. vietu Bauskas 

un Rundāles novadu konkursā “Klase 2018”. 

 Paldies klases audzinātājai Valentīnai Rajevskai. 

 Gada skolēns 
Izsaku pateicību mūsu skolas gada skolēniem:  

  Monikai Paulai Šovgeņukai (9.a kl.) 
  Kevinam Markam Berlinskim (12.a kl.) 
  Artūram Stīpniekam (12.a kl.) 
par dalību novada konkursā “Gada skolēns 2018” ! 

Skolēni tiks godināti šā gada 10.maijā  konkursa noslēguma 
pasākumā Rundāles pilī. 

 koris 
Sveicu mūsu skolas 5.-12.klašu kori ar panākumiem konkursā 

“Dziesmai būt” Bauskas novadā un Zemgales reģionā: 

1.vieta Bauskas novada posmā; 

3. vieta Zemgales reģiona posmā! 

Matemātikas konkurss 
Izsaku pateicību 2.klases skolēniem par veiskmīgu dalību 
novada matemātikas konkursā: 

Aleksam Ivanovam – 1. vieta (sagatavoja Jeļena Mozgovaja) 

Elīzai Čunkai – Atzinība (sagatavoja Jeļena Mozgovaja) 

Artūram Seredickim – Atzinība (sagatavoja  Pārsla Akmeņlauka) 

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva. 

  



SasNIEGUMI 

  Olimpiāde 
13. aprīlī Griķu pamatskolā tika rīkotas 2. 

klašu skolēniem stafešu sacensības "2. 

klašu olimpiāde". Mūsu skolu pārstāvēja 

divas komandas. 1. komandai - 1. vieta! 2. 

komandai - 2. vieta! Izcils rezultāts! Malači 

otrklasnieki! 

  Dambrete 
Latvijas čempionātā dambretē Bauskas 2. 

vidusskolas  dažāda  vecuma grupu komandas 

ieguva trīs godalgotas vietas. U-11 1. vieta!!!  U-14  

3. vieta un U-9 3. vieta! 

 

  SACENSĪBAS 
4. aprīlī Codes pamatskolā mūsu skolas 4. klašu jauktā komanda startēja Zemgales reģiona stafešu sacensībās "Drošie un veiklie" un 

izcīnīja 1. vietu (13 komandas, 130 dalībnieki no dažādām Zemgales reģiona pilsētām). Super komanda!  

 Tikšanās ar Māru Zālīti 
    Mēs, 11.b klases skolēni, literatūras stundas laikā devāmies uz Bauskas kultūras centru, lai tiktos ar dzejnieci, rakstnieci Māru Zālīti. 

Viņa iepazīstināja ar savu jaunāko bērnības atmiņu grāmatu ,,Paradīzes putni”. Uzzinājām, ka izcilā rakstniece tur  atainojusi vidi pēc 

atgriešanās no Sibīrijas, tēlojusi skolas gaitu sākumu un zīmējusi padomju laika reālās dzīves ainas galvenās varones Lauras (tas ir, 

autores) skatījumā. 

    M.Zālīte nolasīja pāris stāstu no savas grāmatas un skaidroja, cik  skolas laikā bijis sirdij tuvs  varoņa Pavļika Morozova dzīvesstāsts, jo 

viņa vārdā bija nosaukts pionieru pulciņš. Tolaik visi bērni tam svēti ticējuši. 

Everita Gobuža, 11.b klases skolniece 



Intervija 

Skolēniem veltītais mūžs 
    Kad uzrunāju intervijai skolotāju Pārslu Akmeņlauku, viņa 

atbildēja ar dzejas rindām par to, ka skolas sirdspuksti vispirms 

ir skolēni, bet skolas stiprums - skolotāji. Ja skola ir lukturis, kas 

dāvā gaismu, tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa. Apkopojot 

jautājumus, izveidojās intervija-apraksts par skolotāju, kas savu 

mūžu veltījusi bērniem. 

    Esmu dzimusi 1947.gada 19.maijā Jūrmalā. Mammas darba 

gaitas aizveda Jaunjelgavas virzienā. Jau no mazotnes zināju, ka 

gribu kļūt skolotāja. Līdz 7.klasei mācījos Valles septiņgadīgajā 

skolā. Lēmumu, ka būšu pedagoģe, veicināja latviešu valodas 

skolotāja Ilga Iskrova. Viņai bija pasakainas stundas, skaists 

rokraksts, bezgala jauka skolotāja.  

    Vēlāk mācījos Jaunjelgavas vidusskolā. Nolēmu kļūt par vācu 

valodas skolotāju. Startēju Universitātē, bet konkursu 

neizturēju lielā skolēnu pieplūduma dēļ (tas bija 

eksperimentālais gads, kad vidusskolu beidza 11.,10.klases). To 

gadu nostrādāju Valles skolā ar jaunāko klašu skolēniem, un 

man iepatikās darbs ar mazajiem bērniem. Tāpēc aizgāju studēt 

uz Liepājas Pedagoģiskā institūta 1.-4.klašu skolotāju fakultāti. 

Studiju laikā dziedāju tautas korī ,,Atbalss”. 

    Pēc institūta beigšanas 9 gadus strādāju Bauskas 

1.vidusskolā. Pēc tam sākās manas darba gaitas Izglītības 

nodaļā – biju 1.- 4.klašu metodiķe, vēlāk metodiskā kabineta 

vadītāja. Visplašākais darba lauks pavērās, kad Bauskas rajonā 

realizēja sešgadīgo bērnu apmācību, bet eksperiments ilgi 

nenoturējās, tāpēc ar skepsi skatos uz pašreizējo valdības 

lēmumu. Pēc tam darbu uzsāku jaunatvērtajā bērnu namā 

,,Annele”. Biju šiem bērniem māmiņas vietā, nebaidījos ielaist 

viņus savā mājā, ģimenē, mācīju svinēt svētkus, jubilejas. 

Gribēju, lai bērni redz pareizo ģimenes modeli. Savu grupu pat 

paņēmu vasarā uz laukiem, gatavojām ēst, gājām sēnēs, ogās. 

    Kopš 2002.gada strādāju Bauskas 2.vidusskolā. Šogad skolā 

rit 54.darba gads. Tā pamatā ielikta liela cilvēkmīlestība, cenšos 

dot bērniem vairāk, nekā prasa programma, pasniegt 

interesantas stundas. Labu rezultātu pamatā skolotājam ir 

ģimene. Man bija laimējies, jo vīrs mani atbalstīja un palīdzēja. 

Stipra ģimene nav tikai vīrs un sieva, tie ir bērni, mazbērni. Abas 

meitas beigušas augstākās mācību iestādes. No pieciem 

mazbērniem divas mazmeitas ieguvušas augstāko izglītību, ir 

labs darbs. Esmu laimīga un lepna par savu ģimeni, jo esam 

saticīgi un atbalstām viens otru. 

    Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas, darbs laukos. Esmu 

aizrāvusies ar krustvārdu mīklu minēšanu. Patīk pagatavot 

dažādus kulinārijas brīnumus, piepildu rudeņos pagrabu ar 

dažāda veida salātiem. 

    Labus darba rezultātus var gūt arī strādājot radošā kolektīvā. 

Gribu pateikt paldies saviem kolēģiem par kopā pavadītajiem 

gadiem. Darba laikā šajā kolektīvā esmu saņēmusi vairākus 

valdības apbalvojumus, esmu bijusi pasākumā ,,Paldies Tev, 

skolotāj!” Paldies par mana darba novērtējumu saku skolas 

vadībai un kolektīvam. 

    Novēlu skolai, skolotājiem pastāvēt ilgi, nemitīgi augt, mīlēt 

bērnus tā, lai viņi šeit atrod otrās mājas, nežēlot mīlestību, jo to 

nekad nevienam nevar iedot par daudz. Lai pietiek spēka, 

enerģijas katrai dienai un katram bērnam! 

    Sev šad tad uzdodu jautājumu, ja viss būtu jāsāk no jauna, vai 

es kaut ko mainītu savā dzīvē un darba izvēlē? Nē, es biju, esmu 

un būtu skolotāja. 

Skolotāju Pārslu Akmeņlauku uzklausīja Ruta Dābola 

 



Pavasara kalendārs piektajās klasēs 

5.a 
    Ērika Mercs, 5.a 

klases audzinātāja, 

savu klasi var 

raksturot kā spožu, 

jautru, bet  zēnus 

dzejnieka Raiņa 

vārdiem ,,zēni, ne 

lēni”. Mazo puišu 

acis dzirkstīja, kad 

8.martā devās 

sveikt 6.c klases 

meitenes. Paši 

gatavoja dāvanas 

un sumināja mazās 

dāmas.  

    Nopietni 5.a 

klases skolēni 

darbojās, piedaloties Labdarības akcijā. Viņi vājredzīgajiem 

cilvēkiem sagādāja un ziedoja 13 sienas kalendārus ar lieliem 

burtiem un cipariem.  

    Prieks par meiteņu skanīgajām balsīm. Sāra un Sanda dzied 

skolas korī, un viņu devums apsveicams, piedaloties koru skatē. 

    Nule 5a un 5.b klase atgriezusies no jautras ekskursijas Rīgā, 

kur skolēni apmeklēja bibliotēku-Gaismas pili un izklaides 

centru ,,Jumping space”. Tur viņi izlēkājās uz batuta, kas 

sagādāja jautrus brīžus. 

R. Dābola 

TALKA 
Talka bija pārdomāti organizēta. Katru skolēnu, skolotāju un 

skolas darbinieku vienoja kopīgs, cēls mērķis – sakopt dabu, 

kādu daļu no mūsu mīļās Bauskas. Laiks tika pavadīts ļoti 

produktīvi, paldies skolas saimei par organizēto pasākumu. 

 Amanda Bernharde 

Šī bija pēdējā talka man šajā skolā. Jūtos lepns, ka varēju 

atbalstīt savu skolu un sakopt dabu. 

Renārs Feldmanis 

 

5.b / Mācību ekskursija 
    19.aprīlī es ar savu klasi devos ekskursijā uz Latvijas Nacionālo 

bibliotēku un batutu parku ,,Jump Space” Rīgā. 

    Šajā mācību ekskursijā uzzināju ļoti daudz informācijas par 

bibliotēku. Tajā atrodas 4,1 miljons grāmatu un publikāciju. 

Bibliotēkā atrodas Dainu skapis, kurā glabājas latviešu 

folklorista Krišjāņa Barona apkopotās latviešu tautasdziesmas. 

Dainu skapis ir 160 cm augsts, 66 cm plats. Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā 7.stāvā atrodas bērnu daiļliteratūras centrs. No 

7.stāva paveras brīnumjauks skats uz Daugavu, daudzajām 

baznīcām, prezidenta pili un citām apbrīnojamām ēkām. 

    Ekskursija turpinājās batutu parkā, kurā ļoti labi varēja 

pavadīt laiku un izklaidēties. Bija iespēja kārtīgi izlēkāties pa 

batutu un spēlēt dažādas galda spēles. 

    Kopumā šī ekskursija ļoti patika, jo es uzzināju ļoti daudz 

jaunas informācijas par 

Latvijas Nacionālo bibliotēku 

un ļoti jautri pavadīju laiku 

izklaides parkā. Ikvienam 

ieteiktu apmeklēt šīs vietas. 

Bibliotēkā pat ir iekārtots 

muzejs, tur notiek 

konferences, semināri. 

Bibliotēkā var uzzināt par 

pašas bibliotēkas 

pirmsākumiem un tās vēsturi. 

Ekskursija bija 

piedzīvojumiem bagāta. 

Kristans Bērziņš, 5.b klases skolēns 

 



Bauskas 2.vidusskolas koris 

starp labākajiem Zemgalē 
     Šogad Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku skolu koru 

skate notika 28.martā Bauskas kultūras centrā, bija 1.kārta 5.-

9., 5.-12.klašu koru konkursam „Dziesmai būt!”, kas risinājās 

pirmo reizi. Konkursa mērķis, citējot VISC, ir „motivēt 

iesaistīties Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un 

procesā, veicināt Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-

12.klašu koru māksliniecisko izaugsmi”. 

    Par konkursa „Dziesmai būt!” 1.kārtas uzvarētāju mūsu pusē 

kļuva Bauskas 2.vidusskolas 5.-12.klašu koris (vadītāja Diāna 

Siliņa). 1.pakāpes diplomu un ceļazīmi uz 2.kārtu saņēma arī 

Bauskas pamatskolas 5.-9.klašu koris. 

     Nu jau aiz muguras ir arī konkursa 2.un pēdējā kārta – 

Zemgales reģiona konkurss Jelgavā, kas notika 6.aprīlī. Abiem 

Bauskas koriem konkursā veicies ļoti labi – Bauskas 

pamatskolas koris saņēma 1.pakāpes diplomu ar 41,8 punktiem, 

bet Bauskas 2.vidusskolas koris iekļuva laureātu godā (3.vieta) 

ar 45,07 punktiem un saņēma arī naudas balvu – 100 eiro vērtu 

dāvanu karti mūzikas instrumentu iegādei. Žūrija abās konkursa 

kārtās uzteica kora skanējumu – vokālo kultūru,  samtaino 

tembru un intonatīvo tīrību, kas skolēnu kolektīviem parasti ir 

grūti sasniedzams. Koris konkursā izpildīja latviešu tautas 

dziesmu „Ar gailīti Rīgā braucu” A.Tuča apdarē, obligāto 

dziesmu „Saulīt’ gāja vakarā’i” A.Kontauta apdarē un 

S.Skrūzmanes „Saule danci ritināja”. Par Zemgales 

uzvarētājiem kļuva arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.-12.klašu 

meiteņu koris (1.vieta ar 46,0 punktiem) un Jelgavas 

4.vidusskolas meiteņu koris “Spīgo studija” (2.vieta ar 45,48 

punktiem). Mēs sakām paldies savai koncertmeistarei Evijai 

Bonātei un solistiem Katrīnai Siliņai, Diānai 

Semakai, Renātei Bartkevičai par atbildīgu darbu. 

Tāpat lielisks papildinājums mūsu priekšnesumam bija flautistes 

Klēra Kuļikauska un Megija Miļūne no Bauskas Mūzikas un 

mākslas skolas, kā arī drosmi vajadzēja Samantai Bosakovai un 

Diānai Georgijčukai, lai roka nenotrīc ar uzticētajām perkusijām.  

Paldies arī skolas direktorei par līdzjušanu un gardo kliņģeri, kas 

Jelgavas konkursa dienu vērta vēl jo priecīgāku. Es kā kora 

vadītāja vislielāko paldies saku savām ilggadējām koristēm, ar 

kurām piedzīvoti 2015.gada Dziesmu svētki un kuras nu jau pat 

7 gadu garumā dzied manā vadībā un saprot, ko nozīmē darīt 

kopā un atbildēt par rezultātu visiem kopā. Katru pavasari mēs 

kopā izdzīvojam satraukumu pirms kāpšanas uz skatuves un arī 

to brīnišķīgo dziesmas lidojumu, kas tam seko. Es ticu, ka 

cilvēks, kurš piedzīvo dziesmu, vairs nekad nav tas pats, kas 

pirms tam – dziesma veido viņa personību, emocionālo 

inteliģenci. Lai mums visiem kopā izdodas noturēt tik skaisto 

latviešu tradīciju – dziedāt koros, turklāt a cappella, par ko mūs 

tā apbrīno pārējā pasaule! 

Diāna Siliņa 

 

Koris no Izraēlas 
 

 

 

 

 

 

 

 

    3.aprīlī sēdējām un gaidījām skolas aktu zālē, kad pa baltajām 

durvīm ienāks koristes no Izraēlas. Wow, mēs bijām izbrīnītas 

un sajūsminātas jau par to, ka šīs meitenes bija tumšākā ādas 

krāsā nekā mēs, par viņu skaisto un savdabīgo balsi! Tās bija ļoti 

izteiksmīgas un baudāmas, par viņu manierēm, viņas bija tik 

jaukas kā baltas pūciņas, par viņu komunikāciju ar mums un to, 

ko viņas vēlējās uzzināt par mūsu kori. Šīs meitenes ir ļoti 

jaukas, mums ir prieks, ka viņas brauca pie mums ciemos. Arī 

mēs gribētu doties uz Izraēlu ciemos pie meitenēm.  

Protams, arī mēs šīm meitenēm un viesiem devām ausīm 

baudāmu priekšnesumu, dziedot divas skates dziesmas, viņas 

mūs vēroja ar lielām un prieka pilnām acīm. Nokāpjot no 

skatuves, mums viņas izteica komplimentu, ka mēs ļoti skaisti 

nodziedājām. Direktore arī bija sajūsmā, un mēs katrai meitenei 

pasniedzām skolas bukletu un pildspalvu, un arī šokolādes 

kastes. 

Samanta Bosakova, 11.a klasē 



Afiša                                                                                                                                                                                               

Dzejas dzīsla 
Pavasaris 

 

Mežmalā 

Kokos acis, pļavās acis, 

Tur, kur kurmis racis, 

Mazas, brūnas acis. 

Birzmalā 

Zaros sārta, mežā sārta, 

Laikam pavasara kārta, 

Zaķu acīs saule sārta. 

Upmalā 

Niedru zeltā, saules zeltā, 

Tumšās ūdens straumes dzeltā, 

Pārsvētīta zeltā. 

*** 

Nedomā par rudeni, 

Ja tu vēl pavasaris. 

Mugursomā ieliksim 

Savu bērnību. 

Tikko bērziem lapas plaukst, 

Tikko ledus kusa. 

Vēl mēs miglā baltosim, 

Vēl ar stārķiem skriesim, 

Sildīsimies vasarā, 

Izsmiesimies priekā. 

-Ruta Dābola 

Ticība kas plauka 

 

Bira dzirksteles uz zāles 

Tur deg uguntiņa spoža 

Tur aiz mežiem tur aiz tāles 

Lietū varavīksne koša 

 

Zeme tur koši zāle zaļa 

Apskaties un saule arī spīd 

Ticam mēs un tā ir mūsu daļa 

Mums spoža horizontā spīd 

 

Mūs zābaki dubļos slīka 

Tai mežā kur diži koki auga 

Priede veca nošķiebusies līka 

Cauri gadiem zaļoja un plauka 

 

Bet gaismai pakausi mēs pagriezuši 

Kas tumsai droši pretī soli sper 

Ar cirvi priedi veikli nocirtuši  

Lai uguns koksnes spēkus dzer 

-Kristians Kuzmins 

Konkursa REZultāti 
Par aprīļa avīzes konkursa uzvaŗētāju 

tiek atzīta Amanda Bileja. Apsveicam! 
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