
 

Ziedoņa bērni 

Līganā šūpulī laižas. 

Latvija līgo. 

Medainās liepās gaidas, 

Ceriņos jaunības prieks. 
Ruta Dābola 
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Izsaku pateicību skolēniem, kuriem šis 

mācību gads bijis īpaši veiksmīgs! 

Novēlu visiem saulainu vasaru, saudzējiet 

sevi un gaidīšu Jūs pozitīvas enerģijas 

pilnus atpakaļ skolā 1.septembrī! 

 

Interešu izglītība 
Izsaku pateicību mūsu skolas 3.-4.klašu deju kolektīvam par 

iegūto I pakāpi Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu skatē. Paldies skolotājai Lidijai Dāvidei. 

Izsaku pateicību folkloras kopai “Urdziņa”  
 Par dalību  34. Bērnu un jauniešu folkloras festivālā „Pulkā 
eimu, pulkā teku”. Festivālā piedalījās vairāk nekā 1000 
dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Pasākuma mērķis ir 
saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu 
vietējo tradīciju daudzveidību, dot bērniem iespēju piedzīvot 
prieku dziesmās un rotaļās. Paldies folkloras kopas vadītājai 
Dailai Simsonei. 
 

Sports  
Izsaku pateicību mūsu skolas vidusskolēniem par sniegumu Zemgales 

reģiona “Vidusskolas kausā” vieglatlētikā.  

 100 m/ barjerskriešana 

o Katrīna Ļizaņeca (11.a) 2.vieta 

o Ketlīna Kupča (11.b) 3.vieta 

800 m skriešana 

o Elizabete Briede (9.b) 3.vieta 

Lodes grūšana 

o Amandai Bernhardei (12.a) 1. vieta 

o Samanta Bosakova (11.a ) 3.vieta 

Diska mešanā 

o Amanda Bernharde (12.a) 1.vieta 

o Adrians Aļijevs (11.a) 3.vieta 

 

100 m skriešana 

o Gvido Seļiverstovs (12.a) 

3.vieta 

400 m skriešana 

o Ivo Jarmaļuks (11.a) 

 3. vieta 

4x100m stafete 

o Adrians Aļijevs  (11.a) 

o Ivo Jarmaļuks (11.a ) 

o Gvido Seļiverstovs (12.a) 

o Didzis Jonāns (12.a) 

 
Izsaku pateicību mūsu skolas skolēniem par sniegumu Bauskas un Rundāles 

novadu “9. Jaunatnes olimpiādē”. 

 Lodes grūšana 

 Viesturs Švikulis (9.a) 3.vieta 

60 m skrējiens 

 Nikola Maižus (4.a) 1.vieta 

 Ņikita Kozlovs (4.a) 1.vieta 

 Kevins Sasokins (4.a) 3.vieta 

60 m/ barjerskrējiens  

 Sanija Ūdre (4.b ) 3.vieta 

80 m/ barjerskrējiens 

 Adrians Hildebrants (5.c) 

2.vieta 

200 m skrējiens 

 Kitija Barkovska (4.b) 3.vieta 

600 m skrējiens 

 Edgars Tihonovs (4.c) 2.vieta 

800 m skrējiens 

 Edgars Kozvovskis (6.a) 

3.vieta 

Tāllēkšana 

 Ņikita Kozlovs (4.a) 1.vieta 

 Adrians Hildebrants (5.c) 

2.vieta 

 Eva Grīvalde (6.b) 3.vieta 

 

Bumbiņas mešana 

 Kevins Sasokins (4.a) 3.vieta 

Lodes grūšana 

 Edgars Kozlovskis (6.a) 

3.vieta 

Pretstafete 

 Nikola Maižus (4.a) 1.vieta 

 Sabīne Eiklone ( 3.b) 1.vieta 

 Ņikita Kozlovs (4.a) 1.vieta 

 Edgars Tihonovs (4.c) 1.vieta 

 Eldars Mališevs (4.c) 1.vieta 

Stafete 6x60 m 

 Aleksis Bahvalovs (5.a) 

3.vieta 

 Niks Daniels Bosakovs (5.a) 

3.vieta 

 Adrians Hidebrants (5.c) 

3.vieta 

 Keita Felicita Leģe (5.c) 

3.vieta 

 Eva Grīvalde (6.b) 3.vieta 

 Paula Aurēlija Žižņauska 

(6.a) 3.vieta 

*Skolēni “9. Jaunatnes olimpiādē” startēja 

atsevišķi par grupām B, C un D grupas, kur B 

grupa ( 2002-2004), C grupa (2005. un 2006. 

gadā dzimušie), un D grupa (2007.un 

2008.gadā dzimušie, un jaunāki) 

Paldies sporta skolotājiem Elvim 

Simanovičam, Jeļenai Vedernikovai un 

Aleksejam Grigorjevam. 

Ar cieņu, skolas direktore Vera Grigorjeva 

 



Intervija Ar Anitu zibolu 
Skolotāja Anita Zibola, meitene no Gaiziņa pakājes 
R.D.-Kāds ir jūsu  profesijas un personības noslēpums,  skolēniem 
ķīmijas stundas patīk, viņi ir izpildīgi, paklausīgi? 
A.Z.-Noslēpumu nav-ir tikai attieksme pret darbu. Pēc rakstura un 
attieksmes pret apkārtējo vidi esmu pedantiska. Neciešu 
haosu,slinkumu un nevīžību ikdienā.Tāpēc mācību stundās cenšos 
iemācīt ķīmijas likumsakarības, iesaistot mācību procesā visus skolēnus. 
Jaunieši  tagad, salīdzinot  ar pirmajiem darba gadiem (pirms 46 
gadiem) ir zinošāki , mērķtiecīgāki, atvērtāki jaunām zināšanām, tāpēc 
skolotājam ir vieglāk strādāt. Protams,nenovērtējams palīgs darbā ir  
tehnoloģijas- interaktīvā tāfele ir kā skolotāja asistents, kas paātrina 
,vizualizē un izmet papīrgrozā visu,ko kādreiz vajadzēja nomazgāt ar 
ūdeni un tāfeles sūkli. 
R.D.-Tātad lielas personības noslēpums ir... 
A.Z.-Nezinu, vai mani varētu dēvēt par lielu personību, drīzāk par 
darbaholiķi. Esmu skolotāja no 17, 5 gadu vecuma. Pēc vidusskolas 
iestājos Daugavpils Pedagoģiskā institūta Bioloģijas un ķīmijas fakultātē 
neklātienē. Toreiz bija atļauts strādāt skolā arī tad, ja studēja 1. kursā. 
Nekad neesmu nožēlojusi savas profesijas izvēli. Patīkami, ka klasēs 
sastopu savu bijušo skolēnu bērnus, kuri sūta vecāku sveicienus un 
saka, ka būs nopietni jāmācās , jo mamma vai tētis arī ir pie manis 
mācījušies ķīmiju. 
R.D.-Ar ko jūs, skolotāj, ieinteresējat skolēnus? 
A.Z.-Katrs cilvēks ir staigājoša ķīmijas laboratorija. Nezināt ķīmijas 
likumsakarības – ir pakļaut savu laboratoriju riskiem, kuri var novest pie 
letāla iznākuma. Tātad – gribi dzīvot ilgi un veselīgi ne tikai jaunībā, bet 
arī mūža novakarē- mācies ķīmiju. 
R.D.-Ļoti gribētos zināt meitenes Anitas izaugsmi no bērnības līdz 
skolotājai, līdz šodienai. 
A.Z.-Esmu dzimusi Madonas rajonā, netālu no Gaiziņkalna. Ģimenē 
bijām pieci bērni –esmu jaunākā. Brāļi un māsa, mamma un tētis  uz 
mani noraugās no mākoņa maliņas. Tētis kopš manas dzimšanas sešus 
gadus  bija daļēji paralizēts pēc smadzeņu insulta, mamma strādāja 
kolhoza lauku brigādē, kur mēnesī varēja nopelnīt 10 rubļus. Nekādu 
invaliditātes pabalstu nebija.Bija govs, kāds sivēns un vistas.  Skolā man 
bija piešķirtas  brīvpusdienas arī vidusskolas laikā. Vasarās strādāju 
Bauskas kolhozā,  kaplēju biešu vagas,tur māsa bija iecirkņa 
priekšniece. Taču bērnība bija labākā dzīves skola, kas iemācīja, ka 
darbs ir jāpaveic  līdz galam-arī 2 km garā biešu vaga jānokaplē  līdz 
pēdējam izdīgušajam stādam. Grāmata jāizlasa līdz galam, skolas 
uzdevumi jāizpilda visi, maizīte jāapēd, arī zupas šķīvis jānotiesā līdz 
pēdējai karotei. 
    Bauskas 2. vidusskolā sāku strādā pirms 11 gadiem kā skolotāja uz 
laiku. Mani pārliecināja skolas direktore Vera Grigorjeva. Piekritu 
strādāt pēc lielas pierunāšanas. Man bija darba pieredze Mežotnes 
lauksaimniecības skolā un internātvidusskolā. Tagad esmu pateicīga, ka 
ļāvos pierunāt sevi strādāt Bauskas 2. vidusskolā. Skolā ir laba mācību 
disciplīna, radošs pedagogu kolektīvs, atsaucīga administrācija un 
sirsnīgi, labestīgi skolēni. Te pagājuši mani labākie un radošākie 
pedagoga gadi. Par to paldies direktorei un maniem skolēniem. 
R.D.-Kādas ,,krāsas’’ iezīmējusi jaunība-dziesmas, dejas, teātris utt.? Jūs 
manās krāsainajās domās vispiemērotākā izskatā - tautas tērpā. 
A.Z.-Par tautas tērpu jautājums vietā. Attieksme veidojās bērnībā. 
Mammai skapī bija Vidzemes Liezēres novada tautas tērps. Viņa nekad 
to neuzvilka. Uz jautājumu, kāpēc tu nekad to nevelc –bija atbilde –to 
uzvilkšu tikai tad, kad savā sirdī jutīšos brīva un ar tīru sirdsapziņu. 

Galvenais nav tas, kādu tērpu nēsā, bet cik tevī ir cilvēcīguma. Kāpēc 
tāda atbilde- paskaidrošu. Manas mammas brāļi viens 2. pasaules kara 
laikā karoja krievu armijā, bet otrs- vācu leģionā. Bet abi sirdīs 
tuviniekiem bija mīļi. Manas mājas atradās frontes ceļa malā. Mājas 
pagrabā mamma slēpa gan krievu, gan vācu ievainotos zaldātus. Un tā 
man iemācīja – tērps, kādu tu nēsā, un valodu, kādā tu runā, nedrīkst 
aizmirst, vispirms ir cilvēciskums un labestība. Jaunībā nedejoju, 
nedziedāju un teātri nespēlēju. Man tādu talantu nebija un nav arī 
šobrīd. 
R.D.-Kā vērtējat ģimenes pavarda spēku?  
A.Z.-Dzīvē ir divi svarīgi uzdevumi- izvēlēties profesiju un dzīvesbiedru 
visam mūžam. Man veiksme stāvēja blakus gan izvēloties darbu, gan 
iemīloties vīrietī, ar kuru kopā esmu jau no vidusskolas laikiem, bet 
laulībā jau 43 gadus. 
R.D.-Kā vērtējat tādas morālās īpašības kā taisnīgums, godīgums? 
A.Z.-Bez godīguma nebūs drošības sajūtas par rītdienu. Kāda velna pēc 
cilvēkiem ir jāblēdās  vai jāmelo, ja pēc tam jādzīvo stresā,kad pienāks 
atmaksas stunda par negodīgu rīcību. Dzīvē nekas nepaliek 
nesamaksāts, nekas netiek dots tāpat vien, tad kāpēc bojāt savus nervu, 
gaidot atmaksas stundu. Taisnīgums ir katram cilvēkam savs. Kas 
vienam pareizi, otram liekas  greizi. Man liekas, ka, piemēram,  jaunieša 
prasmes un iemaņas esmu novērtējusi pareizi, bet viņam liekas, ka nav 
taisnīgi. 
R.D.-Katrā cilvēkā dzīvo dzejnieks. Cik tas ir jūsos tiešā vai pārnestā 
nozīmē? Zinu-jums pēc vārda nav kabatā jāmeklē. 
A.Z.-Dzeju nerakstu, bet lasu brīžos, kad nevaru  atrast sirdsmieru pēc 
skumjiem mirkļiem savā dzīvē. 
R.D.-Kā vadāt savu brīvo laiku? 
A.Z.-Brīvais laiks arī relatīvs jēdziens.Ārpus mācību stundām daudz 
domāju par mācīšanas metodiku, kā mācīt, lai saprastu, kā 
vienkāršoti,izmantojot piemērus no ikdienas,  iemācīt saprast sarežģītas 
lietas. Vislabāk domas raisās mežā. Vismaz  divas reizes nedēļā, sākot 
no jūnija līdz oktobra vidum, braucu uz Bruknas un Bārbeles mežiem. 
Esmu izstaigājusi garus kilometrus, salasu meža zemenes, mellenes, 
brūklenes,dzērvenes, sēnes un, izdomājusi domu domas, kā  pilnveidot 
tādu mazu sīkumu kā mācību stundu, lai tā būtu saturīga un saprotama 
ne tikai man , bet arī skolēniem, dodos mājās. Lasu arī grāmatas. 
Detektīvi palīdz aizmirst ikdienas problēmas un atslogo nervu sistēmu. 
Daudz risinu krustvārdu 
mīklas. Pēc saspringtas 
darba dienas skolā 
pusstunda pie 
krustvārdu mīklas ir 
vienas  nervu tabletes 
vērtībā. Daudz rušinos 
pa dārzu pie mājas. 
Audzēju  gan 
ēdienkartes 
dažādošanai,  gan sirds 
priekam. Kopā ar vīru 
esam apceļojuši visu 
Eiropu.  Ceļojam arī pa 
Latviju.Izvēlamies 
vietas, kur vīrs var 
makšķerēt, bet es varu 
doties pārbaudīt 
tuvējos mežus. 

Ruta Dābola 



Pavasara kalendārs sestajās klasēs 

6.a klase  
Katram sava klase ir 
vislabākā, mīļākā, 
draudzīgākā un 
jautrākā. Arī mums 
mūsu klase liekas 
vislabākā, labākie 
joki, spēles un 
pavadītais laiks. Kā 
katrā klasē notiek - 
mēs dažkārt 
strīdamies, gadās domstarpības, bet mēs mācāmies no kļūdām, ejam 
tām pāri, sagaidot jaunus piedzīvojumus kopā. 
Šajā mācību gadā mēs visi kopā esam izgājuši grūtu ceļu, bet tas mūs 
padarīja gudrākus un vēl labākus! Mūsu, 6.a klasei bija sniegta iespēja 
apmeklēt Eiropas māju, tur mēs uzzinājām par pareizo uzturu un 
pildījām vingrinājumus. Kā arī dažus intervēja un pēc tam rādīja TV3 
Bez tabu. Tā bija sporta nedēļa Latvijā. 
Mēs apmeklējām Karameļu darbnīcu, kur nogaršojām daudz gardumu 
un uzzinājām, kā top mūsu iecienītās karameles. Apmeklējām arī 
Piparmētru namiņu kur uzzinājām daudz jaunas informācijas par 
piparmētru. Mums bija sniegta iespēja pašiem veidot piparmētras 
ziepes, katram tās iznāca dažādas, bet visas tās bija burvīgas. Mēs visi 
kopā izlēmām izmēģināt laimi, piedaloties ZZ čempionātā. Lai tiktu 
pusfinālā, mums bija nepieciešams daudz spēka, katrs no mums 
strādāja pilnā sparā. Visi mēs bijām ļoti priecīgi, tiekot pusfinālā, bet 
laika līksmot nebija, mūs gaidīja jauni un sarežģīti uzdevumi, kuri 
mums bija jāveic. Visa klase ļoti centās un izmantoja spēkus, lai tiktu 
finālā. Karogs, eksperiments, lauvas attēlošana, ceļš uz finālu tas viss 
mums padevās ar grūtībām, jo gribējām, lai mūsu uzdevumu izpilde 
būtu augstākajā līmenī. Bijām patīkami pārsteigti par ziņām, ka 6.a 
klase no Bauskas 2. vidusskolas ir tikusi finālā. 
Mūsu priekam nebija robežu, priekšā vēl bija galvenais pasākums- 
fināls 24.05.18. Sporta kompleksā 333, ZZ čempionāta pasākumu vadīs 
BERMUDU DIVSTŪRIS  
Šogad mēs izdarījām daudz labu darbu, izveidojām saldumu paciņas 
pansionātam, bijām dzīvnieku patversmē, kurai ziedojām naudu un 
izvedām pastaigā suņus. Mēs apmeklējām Aviācijas muzeju kur 
redzējām dažādus lidaparātus. Apmeklējām Drifta halli, kur katrs no 
mums ieguva savu adrenalīna devu. Mums bija sniegta iespēja izbraukt 
ar velokartingiem.  
Visi kopā 9.maijā piedalījāmies orientēšanās sacensībās (PĒTĪJĀM 
ŪDENS DZĪVI) Jaunmoku pilī – DABAS DIENA. Zem lupas – ŪDENS, 
kur guvām daudz pozitīvu emociju un labu garastāvokli, kā arī ieguvām 
daudz jaunu zināšanu par dzeramo ūdeni un pasaules jūras ūdeņiem. 
   Katrs no mums ir spēcīgs dažādās jomās, klasesbiedri izcīnīja 
godalgotās vietas dažādu veidu sacensībās.  
Tas ir basketbols, dejas, dambrete, šahs, mūsdienu dejas, sporta dejas, 
bokss, zīmēšanas konkurss, valodniecības konkurss un pat 
velosacensības. Klases bērni uzstājās koncertos ar kori, dejām, spēlēja 
mūzikas instrumentus, teātri un dzied folkloras kopā. 
Mūsu klasei ir savs karogs. 
Šis gads ir izdevies par simt procentiem!  

Kristīne Hutornaja 

6.c klase 
        Vēstot par notikumiem klasē, 6.c klases ,,zvaigznīte” Denijs 
Vilhelms Krauklis droši stāsta par saviem sasniegumiem sportā. Lūk, 
kādi tie ir! 
    Pagājušā gada vasarā pirmo reizi piedalījos starptautiskajās 
sacensībās dambretē. No 22.jūlija līdz 30.jūlijam Sanktpēterburgā 
notika Pasaules kausa 3.posms, un savā vecuma grupā ieguvu 6.vietu. 
    Šādi ir mani labākie sasniegumi 2017./2018.mācību gadā: 
21.oktobrī 17.prāta sporta spēles Dobelē. 64 lauciņu dambretē 2.vieta 
un 100 lauciņu dambretē-2.vieta. 
1.novembrī –Prāta spēļu olimpiāde ,,Bauska 2017”-skolas komandai 
1.vieta, man 2.vieta.29.novembrī-prāta spēļu olimpiāde ,,Bauska 
2017”, 100 lauciņu dambretē skolas komandai 1.vieta, man 2.vieta. 
29.decembrī bērnu un jauniešu DAB čempionāts 64 lauciņu dambretē 
,,Albatross”-2.vieta. 
20.janvārī Latvijas 71.skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē, 
komandu vērtējumā U-13 grupā 2.vieta. 
17.februārī Latvijas komandu čempionāts 64 lauciņu dambretē, U-13 
komanda ,,Mēmele” 1.vieta.24.februārī saņemts Latvijas Dambretes 
savienības dambretista sertifikāts, man piešķirta 1.sporta klase. 
3.martā Latvijas 71. skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē-3.vieta 
klasiskajā un 3.vieta ātrajā spēlē. 7.martā Zemgales reģiona sporta 
spēles-komandai 2.vieta. 11.martā 100 lauciņu turnīrs ,,Simts gudrie”-
1.vieta U-13 grupā. 30.martā Lieldienu kauss dambretē. 3.vieta tempo 
turnīrā, 2.vieta ātrspēlē. 
7.aprīlī Latvijas Skolēnu 71.spartakiādes finālsacensības dambretē U-14 
grupā 3.vieta skolas komandai. 14.aprīlī-Latvijas čempionāts 100 
lauciņu dambretē. U-13 vecuma grupā 2.vieta Bauskas komandai. 
22.aprīlī-Rīgas atklātais skolu komandu čempionāts ,,Vāvere 2018”. 
2.vieta U-16 grupā Bauskai. 
    Šajā mācību gadā esmu piedalījies 33 sacensībās dambretē. Vienas 
sacensības ietvaros var notikt vairāki turnīri, tā kā kopā esmu 
piedalījies 44 turnīros. 
16.februārī piedalījos matemātikas olimpiādē novada mērogā un 
6.klašu grupā ieguvu 4.vietu. No 2011.gada cītīgi trenējos Taekvando. 
Esmu izcīnījis 16 medaļas un 6 kausus. Aktīvi darbojos skolas folkloras 
kopā ,,Urdziņa” un teātra pulciņā, kā arī 2 reizes nedēļā apmeklēju 
Bauskas peldbaseinu. 
6.c klases skolniece Daniela Kučinska arī ir sportiste, tenisiste  Viņa 
stāsta, ka piedalījusies ļoti daudzās sacensībās un guvusi ievērojamus 

rezultātus. 
 
Denijs Vilhems 
Krauklis 



6.b klase radoši sveica māmiņas 
Mana māmiņa! 
Māmiņa mana sagaidīja manus pirmos solīšus. 
Māmiņai nobira asaras par maniem pirmajiem soļiem. 
Māmiņa dažkārt palika barga par manām blēņām. 
Lai ko es darītu, māmiņa mani mīlēs vienmēr! 

Megija Zariņa 

Vismīļākajai personai, kura vispār ir,  
Tā ir mīļā māmiņa, kura mani mīl. 
Viņa ir vissvarīgākā manā dzīvē 
Un neviens nespēs aizstāt viņu nekad. 
Tētis arī ir mīļš, bet tad, kad ir grūti, māmiņa vienmēr ir klāt. 

Rihards Fokins 

Mūsu absolventi 2018. gadā 
Bieži saka- skola ir kā otrās mājas. Tad par ko mēs varam pateikties?  
Par visu. Ja vēlētos uzskaitīt visas  lietas, par ko būt pateicīgiem, 
saraksts būtu bezgalīgs. 
    Skola kā mājas nav tikai kaut kāda ēka. Tie ir cilvēki. Šajā gadījumā- 
skolotāji. Mūsu skolas ainava tik tiešām ir skaista, bet vislielāko 
pateicību vēlētos izteikt skolotājiem. Viņi mūs atbalsta, māca, audzina, 
dažreiz arī norāj. Skolotāju uzdevums ir piedāvāt zināšanas, un tā ir 
mūsu izvēle tās pieņemt. Viņiem nav mums jāskraida pakaļ jāpierunā 
un jāuzrunā, bet tomēr viņi to dara. Viņi arī cenšas mūsu labā, par ko 
vajadzētu būt bezgala pateicīgam, neskatoties ne uz ko. Skolā mēs 
esam piedzīvojuši gan priecīgus, gan ne tik priecīgus brīžus, bet viens ir 
skaidrs- šie brīži ir neatkārtojami. Paldies par visu! 

Amanta Arbidāne, 9.b klases skolniece 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gada skolēns 

Kevins marks berlinskis 
    Kevins Marks Berlinskis mācās Bauskas 2. vidusskolā, šogad 

viņš pabeigs 12. klasi un šajā īpašajā, pēdējā mācību gadā ir 

ieguvis Gada skolēna titulu Bauskas novadā.  

    Kevins pret mācībām izturas nopietni, izpilda nepieciešamos 

uzdevumus un cītīgi gatavojas eksāmeniem. Šādi viņš ir 

sasniedzis arī ļoti labu vidējo atzīmi un augstu vērtējumu katrā 

mācību priekšmetā. 

    Kevins ir arī talantīgs dziedātājs, ar savu solista prasmi viņš 

apbūra arī konkursa „Gada skolēns” žūriju un dalībniekus. 

Viņam ir arī mācību uzņēmums, kurā veiksmīgi pielieto savas 

kaligrāfijas prasmes. Aktīvi nodarbojas arī ar labdarību. 

Gada skolēna tituls Kevinam ir pelnīts, un Bauskas 2. vidusskola 

var ar viņu lepoties.  

Artūrs Stīpnieks 

Artūrs stīpnieks 
     Artūrs Stīpnieks ir 12. a klases skolēns. Artūru ļoti grūti 
pielīdzināt pelēkajai masai, jo ar daudzām interesēm izceļas un 
ir unikāls jaunietis.  
    Artūram no bērnības piemīt tieksme zināt, izpētīt un apgūt 
vairāk. Viņš ir neatlaidīgs un strādīgs jaunietis. Viņš to pierāda, 
vairākus gadus pārstāvot skolu konkursā “Gada skolēns”. Artūrs 
ir pārstāvējis skolu, piedaloties un uzvarot novada olimpiādēs - 
katru gadu jaunietis izaicina savas zināšanas! Artūru raksturo 
viņa aizraušanās ar mūziku - viņš klausās un pats arī raksta 
dziesmas. Savu mākslu spēlēt uz elektriskās ģitāras viņš ir 
parādījis vairākos pasākumos.  
Mūsu skolai ir liels gods, ka Artūrs mācās šeit! 

Kevins Marks Berlinskis 

Monika Šovgeņuka 
Monika – cilvēks, kas visus piesaista ar savu jautrību un 

optimismu.Viņa izstaro iekšēju mieru, kas cilvēkiem ļoti patīk. 

Viņa būs tā, kas visiem palīdzēs un sadraudzēsies ar ikvienu.         

Monika ir arī tā, kas tiecas vistālāk un visaugstāk.Viņa vienmēr 

cenšas sasniegt neiespējamo, un neskatoties uz to, viņai 

vienmēr tas arī izdodas. Monika, protams, ir ļoti gudra un 

centīga, un ne velti tapēc viņa tika nominēta konkursam  „Gada 

skolēns’’. Viņas sūrais darbs un mācības atmaksājās. Dāsna, 

talantīga, pacietīga un dzīvespriecīga – tāda ir mūsu Monika ! 

Una Filipoviča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras pasākumi skolā 
Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku 
iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās 
padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un 
tehnoloģiju centra komandu, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu 
jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.  
   22.maija otrdiena Bauskas 2. vidusskolas 3. klašu skolēniem atšķīrās 
no ierastā ritma, viņi kopā ar Mazās Brīnumzemes meistari 2h darbojās 
tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī 
cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D 
maketu būves darbnīcā.  
   Meistari iepazīstināja skolēnus ar profesijām un prasmēm, bez 
kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss 
ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā 
dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā 
arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu 
profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan 
tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja, kādas 
īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši 
augošā uzņēmumā. 
      Karjeras pasākuma otrajā daļā katram skolēnam tika dota iespēja 
iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi 
apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja 
paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem tika dots uzdevums - atainot 
vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. Darboties ar 
dažādiem telpiskiem un taktiliem materiāliem patika visiem, un 
izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties 
mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma 
celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.  
   Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai 

piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz 

miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos. 

15.maijā skolā viesojās retas profesijas pārstāvji - stikla pūtēji Andrejs 
un Artūrs Virbuļi, lai 1.-6.klašu skolēnus iepazīstinātu ar šo profesiju 
demonstrētu savas prasmes stikla figūriņu veidošanā.   Jautājumiem un 
atbildēm mijoties, tika uzzināta interesanta informācija par stikla 
apstrādi  un stikla pūtēja profesiju, pareizo atbilžu 
autoriem  tika  balviņas. Dažiem drosmīgajiem tika dota iespēja 
izmēģināt savus spēkus stikla burbuļu pūšanā. 
    Skolēni uzzināja, ka Latvijā nemaz nav tādas stikla pūtēju skolas. Lai 
iegūtu atbilstošas zināšanas un prasmes, Andrejs Virbulis devies 3 gadus 
garās mācībās uz Krieviju, bet atzīst, ka stikla pūšana ir profesija, kura 
jāmācās visu mūžu. Galvenā īpašība šajā profesijā ir pacietība, un Latvijā 
ir tikai 3 vietas, kur nodarbojas ar stikla izstrādājumu  radīšanu – 
Ventspilī, Jūrmalā un Līvanos. Meistars ļoti lepojas ar savu mācekli 
Artūru, kas pusotra gada laikā jau ir kļuvis par īstu stikla pūtēju. Par 
Artūra meistarību  mēs varējām pārliecināties klātienē, jo 10 minūšu 
laikā visu acu priekšā tapa mākslas darbs - mīļš sunītis. 
 Karjeras konsultantes I.Golovčanska un M.Aleksandrova 

 

 

 

Mūsu akmens –Likteņdārzā 
    Pēc Latvijas sakopšanas talkas čaklākie -9.a un 10.a klases skolēni- 
nopelnīja īpašu dāvanu- mācību ekskursiju uz Likteņdārzu sevišķā 
uzdevumā, lai turp nogādātu laukakmeni no Zemgales līdzenuma. 
    2.maijā mēs, iemūžinot Bauskas 2.vidusskolas vārdu, aizvedām 
laukakmeni amfiteātra būvei. Aplūkojām, kā aug mūsu absolventu 
2012.gadā stādītā goba. 
    Tā katrs no mums veido savas dzimtenes likteni, realizē lielo ideju- 
,,Mūsu labie darbi Latvijai”. Gan talka, gan radošais darbs stundās un 
brauciens uz Likteņdārzu stiprināja mūsu patriotisko garu, sagaidot 
Latvijas 100.gadadienu. 
    Realizējot projekta ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”caurviju 
,,Domāšana un radošums”, mēs piedāvājām savus variantus Mēmeles 
krasta nogāzes labiekārtošanai. Radošā darbā tapa tādi projekti kā  
,,Dzīves takas’, ,,Skeitparks”, ,,Pilsētas pludmale”, ,,Filozofu kalns”. 

Skolotājas I.Korčevaja, L.Sidorčika 
M.Šovgeņuka, 9.a klases skolniece 

Afiša 
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