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Minibasketbola 

            Festivāls 

              4. klašu  

          Skolēniem

Direktores vietniece izglītības jomā J.Gaiķe 

 
Zemgales 

reģiona 

tautas bumba 

05.02.2019. 

Dobelē 
Sīvā cīņā meiteņu 

komanda izcīnīja 2. vietu! 

Piedalījās 10 Zemgales 

reģiona meiteņu 

komandas, bet zēnu 12. 

 

 

Š. g. 15. februārī mūsu skolā bija 
rīkots Bauskas novada divu skolas 
grupu Minibasketbola festivāls. 2. 
vsk. audzēkņi uzrādīja izcilas 
basketbola iemaņas. Zēnu un 
meiteņu komandas izcīnīja pirmās 
vietas. Lieli malači. Komandas 
sagatavoja sporta skolotāji Jeļena 
Vederņikova un Elvis Simanovičs. 
 

Meiteņu komanda: 

• Sabīne Eiklone 4. b 

• Sandra Ginta Grīnvalde 4. c 

• Aleksandra Vereščuka 4. c 

• Beāte Anna Brence 4. b 

• Marta Purviņa 4. b 

• Elēna Marija Kabanova 4. C 
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Zēnu komanda: 

• Markuss Ābeltiņš 4. a 

• Alekss Ivanovs 3. a 

• Alekss Blažēvics 3. a 

• Juris Fjodorovs 4. a 

• Artūrs Turks 3. B 

• Roberts Ražavičus 3. a 
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‘      “Ēnu diena’’ Saeimas namā 
      2019.gada 13.februārī risinājās ikgadējais pasākums ‘’Ēnu 
diena’’, kura ietveros man radās lieliska iespēja apmeklēt 
Latvijas Republikas Saeimu. Pieteicos uz frakciju 
‘’Attīstībai/Par’’  ,,ēnot” Saeimas sekretāres biedres biroja 
vadītājas  Ievas Feldmanes – Volmslijas vietu . 

    Saeimas namā ierados plkst. 8.30, jo tad sākās reģistrācija, 

izdalot katram skolēnam ieejas kartes ar mapītēm. Es iepazinos 

ar šīs frakcijas ‘’AP’’ darba kārtību, kā arī  ielūkojos sekretāres 

pienākumos. Ekskursijā iepazinu Saeimas ēkas vēsturiskās 

zāles, kas ikdienā ir slēgtas. Saeimas sēžu zālē man bija iespēja 

iejusties deputāta vietā, noklausoties Saeimas priekšsēdētājas 

Ināras Mūrnieces uzrunu, kas deva plašāku ieskatu par valstiski 

nozīmīgiem notikumiem. Pozitīvus iespaidus radīja mana 

vecuma jaunieši, kuri ir mērķtiecīgi un ļoti zinoši, un savu 

nākotni saistīs ar politiku. Tas mani iedrošināja un radīja 

motivāciju mācīties, izzināt un nebaidīties uzdrīkstēties.  

       Pavadot vairāk laika ar šīs frakcijas deputātiem, 

darbiniekiem, sapratu, cik patiesi atklāti šie cilvēki ir, ka ir 

nepieciešams saliedēts, kompetents, enerģisks un stiprs 

komandas darbs, lai spētu cīnīties par frakcijas vērtībām. 

Piedaloties Saeimas komisijas sēdēs, man radās lielāka izpratne 

par likumu grozījumiem, pieņemšanu un izpildi. Viennozīmīgi 

guvu jaunu pieredzi, iesaistoties ‘’Attīstībai/Par’’ sēdē, kur 

spēju izteikt savu viedokli par izglītības sistēmu Latvijas skolās. 

Dienas beigās tradicionāli sekoja kopīgā fotografēšanās uz 

Saeimas lielajām marmora kāpnēm.  

      Pateicoties ‘’Ēnu dienai’’, es ieguvu jaunu pieredzi, 

informāciju, iespaidus, kā arī jaunus draugus. Šī ‘’Ēnu diena’’ 

deva man ieskatu, vai lūkojos pareizajā virzienā, izvēloties 

profesiju.  

Katrīna Velta Ūdre 

 

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 
2019. gada 4. februārī Bauskas 2. vidusskolas 11. ab 

klases skolēni aizstāvēja Zinātniski pētnieciskos darbus. 

Katram skolēnam tika dota iespēja aizstāvēt un 

iepazīstināt klausītājus ar savu izvēlēto tēmu. 

Lielākā daļa skolēnu izvēlējās tēmas, kuras bija saistītas ar 

psiholoģiju. Aigars Miķelsons un Alens Irmans izvēlējās 

tēmu ‘’Arhitektūras ietekme uz cilvēku’’, taču Edvīns 

Mučička un Emīls Toms Mālderis izvēlējās tēmu ar 

nosaukumu  ‘’Bēgļu ieplūde Eiropā no Ziemeļāfrikas un 

dienvidrietumiem un to sekas’’.  Šī tēma skolotājiem likās 

ļoti aktuāla mūsdienās. Līva Puriņa un Diāna Jaroško 

izvēlējās tēmu ‘’Latvijas sabiedrības iemaņas cilvēku melu 

pazīšanā’’, bet Nikola Dana Freimane pētīja- ‘’Bauskas 2. 

vidusskolas jauniešu emociju ietekme uz sapņu kvalitāti’’, 

kas, viņasprāt, likās ļoti interesanta tēma, ar ko cilvēks 

saskaras ikdienā.Īpaši atzīmēts bija Agates Neimanes 

darbs ar tēmas nosaukumu ‘’Bērnu/Jauniešu 

apmierinātība ar dzīvi Īslīces SOS bērnu ciematā’’ un 

Sibillas Annas Salgrāves darbs  ‘’ Sadzīves atkritumu 

ietekme uz vidi’’. Šie darbi tika izvirzīti uz tālāku konkursu 

Jelgavā, kas norisināsies š.g. 8. martā, kurā varēsim sekot 

līdzi skolnieču veiksmei.Vadoties pēc emocijām 

aizstāvēšanas laikā, skolēnu vidū valdīja stresa un 

spriedzes situācija, jo skolēni nebija droši par to, kā 

aizstāvēšana risināsies. Taču pēc pirmā ZPD aizstāvēšanas 

pārējiem klases skolēniem iestājās neliels miers, tāpēc ka 

aizstāvēšana un skolotāju uzdotie jautājumi skolēniem 

nešķita vairs tik grūti.Viens no galvenajiem jautājumiem, 

ko skolotāji uzdeva bija: ‘’Vai izvēlējies šo tēmu tāpēc, ka 

vēlies saistīt savu karjeru ar šo nozari?’’ Gandrīz visi 

skolēni norādīja, ka tik tiešām pētīja izvēlēto tēmu, jo 

vēlas to saistīt ar savu nākotnes karjeru. 

Nu skolēni var droši uzelpot, jo Zinātniski pētniecisko 

darbu aizstāvēšana ir noslēgusies. Skolēni droši var 

turpināt pievērsties atkal mācībām un pulciņu 

apmeklēšanai. 

Novēlam veiksmi topošajām 11. klasēm! 

Nikola Dana Freimane, Sibilla Anna Salgrāve, Alens Irmans 

un Aigars Miķelsons 
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Improvizācijas teātris 
    Skolas komanda, kura iesaistīta projektā „Dzīvot, mācīties un 

strādāt kopā”  skolas jauniešiem organizēja pasākumu, saistītu 

ar projekta mērķiem un uzdevumiem. Izmantojot ieteiktās 

darba formas, Monika Šovgeņuka un Una Filipoviča no 10.a 

klases kopā ar skolotājām Natāliju Matulēviču, Lāsmu Krastiņu 

un Kristīni Hutornaju  piedāvāja aktīvi iesaistīties improvizācijas 

teātrī. 

    21.februārī  Baltajā zālē 10.a klases un 8.b klases skolēni 

mācījās spēlēt improvizācijas teātri. Sākumā 10.a klases 

meitenes  demonstrēja, kā jāveido improvizācijas teātris. Visi 

skolēni izlozēja  kārtas numuru. Skolēni gāja pa četri grupās. 

Pirmajā mēģinājumā skolēniem veicās labi, bet nebija tik viegli 

izdomāt uz vietas, kas viņš būs. Otrais mēģinājums skolēniem 

padevās raiti, un nebija gandrīz neviena aizķeršanās. Trešajā 

reizē skolēni veidoja vienu lielu teātra ainu. Tur bija gan logs ar 

palodzi, gan siena ar plauktu, gan dīķis, bija pat zaglis, kas 

lauzās iekšā mājā pa logu. 10.a klases un 8.b klases skolēnus 

vēroja 7.a klase, kura nākamreiz arī noteikti piedalīsies. Kopā 

pasākumā piedalījās 74 skolēni un 5 skolotājas. 

    Skolēni bija priecīgi par padarīto un noteikti vēlas  atkārtot. 

Es domāju, ka šis jauniešu integrācijas un līdzdalības 

sekmēšanas projekts ir ļoti vērtīgs, un mēs lieliski tikām galā ar 

pirmo projekta uzdevumu. 

 Annija Tija Berņikova – Bondare, 10.a klase 

 

 

,,Skolas somas” dāvinājums 

    Projekta ,,Skolas soma” ietvaros 6.februārī mēs, 8.a un 8.b 

klases skolēni, apmeklējām slavenu Rīgas teātri- Latvijas 

Nacionālo operas un baleta teātra izrādi ,,Apburtā princese”. 

Daudzi no mums baleta izrādi un šo teātri apmeklēja pirmo 

reizi. 

    Mēs skatījāmies izrādi,  Pētera Čaikovska mūzikas valdzināti. 

Ar izrādes sižetu iepazināmies jau iepriekš. 

 Izrādījās, ka balets bija daudz interesantāks, nekā tas bija 

aprakstīts.  

    Protams, ka mēs vēlreiz brauktu uz šo brīnišķīgo vietu, kur 

sākas mūzika un māksla Latvijā. Paldies skolas vadībai par šo 

dāvāto iespēju! 

Diāna Semaka, 8.a klases skolniece 

 

Afiša 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Redaktors: Kristians kuzmins     Korektore: Ruta dābola 
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Baleta izrādes apmeklējums 

projekta “Skolas soma” ietvaros 

    Projekta “Skolas soma” ietvaros 8. klases skolēniem bija 

iespēja apmeklēt baleta izrādi “Apburtā princese”. Neviens no 

skolēniem līdz tam nebija apmeklējis baletu, un katram no 

viņiem bija jau radies priekšstats par šo mākslu – citam tas 

asociējās ar ko greznu un elegantu, bet citam ar ko garlaicīgu 

un nomācošu. Patiess prieks, ka mūsu, Bauskas 2.vidusskola, ir 

iesaistījusies projektā “Skolas soma”, kas ļauj skolēniem pašiem 

izbaudīt un veidot savus priekšstatus par kultūru nevis no 

dzirdētā, bet pašu piedzīvotā. 

8.b klases audzinātāja Lāsma Krastiņa 

   Ieejot zālē, tā izskatījās ļoti eleganta un skaista, īpaši griesti, 

kur attēloti raksti un cilvēku sejas. 

Šī izrāde bija ļoti skaista un pasakaina. Varēja redzēt, cik ilgi 

baleta dejotāji bija gatavojušies šai izrādei. Bija ļoti skaisti tērpi. 

Man visvairāk patika, kā viņi dejoja vairumā, tā izskatījās 

krāšņāk un skaistāk. 

Ļoti skaisti arī spēlēja orķestris. Visvairāk  dzirdēju vijoli. 

Manuprāt, jebkuram pirmajam baleta apmeklētājam varētu 

patikt gan pati zāle, gan izrāde. 

Keita Privalova 

   Es nevienu reizi nebiju apmeklējusi baletu, jo man pirms tam 

šķita, ka tā ir garlaicīga izrāde un vispār neinteresanta.  

  Pēc izrādes mani uzskati mainījās par baletu, jo man ļoti 

patika. Visu izrādi es skatījos ar aizrautību un emocijām, jo es 

nekad nebiju redzējusi ko brīnišķīgāku par šo. 

  Tērpi bija dažādi, katrā sižetā citādi. Dekorācijas un skatuve 

bija apbrīnojami skaistas. Es redzēju, kā dejoja īstas balerīnas, 

manuprāt, ka viņām grūti nostāvēt uz vienas vietas tik ilgi. Soļi, 

žesti, mīmika, tērpi, emocijas- šis viss mani pārsteidza, jo kaut 

ko tādu redzēju pirmo reizi. Man ļoti patika, kā viņi visi atbildīgi 

izturējās pret savām lomām.  

  Sākumā es domāju ka aizmigšu, bet izrādes laikā mani pat 

nemocīja nogurums garlaicības dēļ, jo viss bija interesanti, 

apbrīnojami skaisti, ka pat nevar izteikt savas emocijas, tas 

vienkārši ir jāredz! 

Anna Marija Smetaņina 

   Nacionālajā operā es biju pirmo reizi, tā ir tik grezna, ar 

interesantu stilu. Baletu arī noskatījos pirmo reizi. Pirmais 

iespaids par baletu ir pats  labākais. Skatoties baletu,  varēja 

izjust dejotāju emocijas un centienus, kā arī skatītāju izbrīnus. 

Man patika, ka ar deju  var parādīt kādu stāstu, bet to izprast ir 

diezgan grūti. Man ļoti patika izrāde, tās dekorācijas, pieeja. Es 

labprāt skatītos vēl kādu reizi citu izrādi.  

Kate Privalova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. diena skolā 
   22.februārī pirmo klašu audzēkņi piedalījās ikgadējā 

tradicionālā pasākumā ,,100.diena skolā” .Mazie pirmklasnieki 

uz pasākumu ieradās ar pašu darinātām maskām. Viņi iejutās 

dažādu pasaku un dzejoļu varoņu tēlos. Lepni pastaigājās 

ozoliņš un beka, runčuki, žagatas u.c. Bērni dejoja, dziedāja, 

deklamēja V.Plūdoņa un citu autoru dzejoļus. 

   Lielu paldies sakām direktorei par dāvanām, vecākiem par 

atbalstu, lai pasākums veidotos daudzpusīgs. Esam pateicīgi 

citiem sākumskolas audzinātājiem un skolēniem par pašu 

darinātām dāvanām, kas priecēja pirmklasniekus. 

L.Čehoviča, A.Jurgelāne, V.Vīgupa 
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