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Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” 
(Plūdons) 

IENĀC SKOLĀ 
Bauskas 2.vidusskolas ceturkšņa informatīvais izdevums  

2019.gada 18.decembrī 
 

  

 
Smaidām un dāvājam prieku sev 

un saviem tuviniekiem, mīlam cits 
citu un priecājamies par dzīvi! 

Iveta Jabločkina 
Direktores vietniece izglītības jomā 

vidusskolā 

Mierpilnus 
Ziemassvētkus, 
panākumiem un 
idejām bagātu 
Jauno 2020.gadu! 
 
“Nav jācenšas darīt 
lielas lietas, 
galvenais – mazās 
paveikt ar lielu 
mīlestību.” 

(Mātes Terēzes 
vārdi) 

Vera Grigorjeva, 
skolas direktore 

Sagaidot Ziemassvētkus un 
Jauno 2020.gadu, visiem novēlu 
– lai Jaunais gads paver durvis 

jaunām virsotnēm, lieliem 
izaicinājumiem, drosmīgām 
idejām un labiem darbiem! 

Inga Golovčanska – direktores 

vietniece izglītības jomā 

sākumskolā 

Lai stipra veselība, dzīvesprieks, 
lai siltums un miers ienāk jūsu 

mājā! 
Priecīgus un sniegotus 

Ziemassvētkus!!! 

Valērijs Jurčenoks 
Direktores vietnieks izglītības 

jomā vidusskolā 

 
Lai Ziemassvētku 
mirdzums ienes 

mieru Jūsu mājās, 
dāvājot veiksmi 
un daudz gaišu 

notikumu Jaunajā 
2020.gadā! 

 
Natālija 

Grigorjeva, 
Kristīne Hutornaja 

- bibliotekāres 

 

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas 
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz, 

Vien mazliet pretī jāpasteidzas, 
Lai labestību mūsu sirdīs redz... 

Vēlu gaišus un mīlestības pilnus 
Ziemassvētkus, un lai Jaunais gads nāk ar 

lieliem sapņiem un nezūd apņēmība 
ikdienā radīt brīnumus! 

Natālija Matulēviča – direktores vietniece 
audzināšanas jomā 

 
Sirds siltumu katrs jau domās 
Mēs šodien cits citam jau vēlam. 
Un ceram, ka piepildīsies 
Kaut puse, ko vēlamies paši. 
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi 
Un vietu dod sirdsmieram rāmam; 
Lai piepildās pašiem it viss, 
Ko labu mēs citiem vēlam. 

Juta Gaiķe – direktores vietniece 
izglītības jomā 

 

DIREKTORES VĀRDS 

Lai mēs spētu runāt, 
sarunāties, norunāt, 
aizrunāt, pierunāt, 

izrunāt... un dzirdēt viens 
otru!  

Lai mūsu labās īpašības 
un labi padarītie darbi 
nes labumu visiem un 

katram! 
Mieru un spēku Jaunajā 

2020. gadā! 

Logopēde - Selga 

Ziemassvētkos -  
Cerībām - zaļas egles sīkstumu, 

Darbiem - dvēseles mūžību, 
Domām - Ziemassvētku sniega baltumu. 

Jaunajā gadā -  
Tie, kas dzīvo ar cerību - redz tālāk... 

Tie, kas dzīvo ar mīlestību - redz dziļāk... 
Tie, kas dzīvo ar ticību - redz citādāk... 

Novēlu jums ticību, cerību un mīlestību! 

Sociālā pedagoģe Jadviga Anduža 

Ziemassvētki ir patiesi īpašs un gaidīts laiks, manuprāt, ikvienam. Egļu 

un piparkūku smarža, dāvanas no sirds, laba vēlējumi un prieks bērnu 

acīs dara to jo īpašāku. Lai mums visiem gaiši un svētīgi Ziemassvētki 

savu mīļo lokā un lai veiksme, panākumi darbos un milzum daudz 

radošas enerģijas Jaunajā gadā! 

Irēna Kalniņa, angļu valodas skolotāja 

 

Ziemassvētkos katram skolas 
bērnam, katram kolēģim 
gribu novēlēt mīlestību, tādu 
gaišu, mīļu un siltu. 
Mīlestību, kas ļauj justies 
drošam un pārliecinātam. Lai 
Jūsu ceļi ir balti, gaišām 
domām piepildīti. Lai sirds 
siltums, atvērtība, sapratne ir 
labākie pavadoņi Jūsu 
ikdienas gaitās. 

Ilze Naguraviča, skolas 
psiholoģe 
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Mūsu skolas lepnumi – Gada skolotāji 2019! 

Bauskas 2.vidusskolas kolektīvs ar 

direktori un skolas vadību Bauskas 

novada domes konkursam “Bauskas 

novada Gada skolotājs” virzīja 

sākumskolas skolotāju un bibliotekāri 

Natāliju Grigorjevu, pamatskolas 

skolotāju Ēriku Mercs, kuras tika 

apbalvotas ar uzslavas rakstu, savukārt 

vidusskolas posmā tika izvirzīta 

skolotāja Iveta Leitlante, kura ieguva    

nomināciju Gada skolotājs vidusskolā. 

Apsveicam! 

 

Ne tikai lieliski skolotāji, bet arī lieliski un sportiski skolēni!  

Bauskas 2.vidusskola ieguvusi - 

Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēļu 2.vietu 
kopvērtējumā vidusskolas grupā 2018./2019.mācību 

gadā – sporta inventāra iegādei mācību procesa 
nodrošināšanai 400 EURO 

un 
Bauskas un Rundāles novadu skolēnu sporta spēļu 2.vietu 
kopvērtējumā 1.skolu  grupā 2018./2019.mācību gadā – 
sporta inventāra iegādei mācību procesa nodrošināšanai 

500 EURO 

 
 

 

“Sporta laureāts 2019” 

VIEGLATLĒTIKA: 

1.ŅIKITA KOZLOVS 
2.ADRIANS HILDEBRANTS 

3.AMANDA SAVICKA 
4.KITIJA FROLOVA 

DAMBRETE: 

5.DENIJS VILHELMS KRAUKLIS 
6.ELĪNA ARĀJA 

7.NIKS ĒĶIS 

GALDA TENISS: 

8.DANIELA KUČINSKA 
9.ELĪZA PAULA KUČINSKA 

10.ELĪZA MANAVICKA 

BASKETBOLS: 

11.ROBERTS SMILGA 

BRĪVĀ CĪŅA: 

12.ANDREJS MASLOBOJEVS 
13.LINDA SAKNE 

14.EDGARS KOZLOVSKIS 
15.DĀVIS RIMŠEVICS 

16.KRISTIĀNS ALEKSEJEVS 
17.KRIŠJĀNIS ĶIKURS 

18.JĒKABS ĶIKURS 
19.EDIJS RUTKA 

FLORBOLS: 

20.ROBERTS ENIŅŠ 

21.NIKS DANIELS BOSAKOVS 

22.KRISTIĀNS ŠUTKA 

23.KRISTIANS BĒRZIŅŠ 

24.TOMASS PĪRĀGS 

25.DENISS AFANASJEVS 

26.ARKĀDIJS PAŠIŠŅAKS 

27.RIHARDS JOVAIŠS 

28.NIKS NAIDŽELS ZELTIŅŠ 

29.ARTŪRS DAVIDONIS 

30.IVIS KARJA 

31.JĀNIS SMANS 

32.RAINERS BODNIEKS 

33.IVO KARJA 

34.EMĪLS ČEIKA 

Sakām lielu paldies sporta darba koordinātoram Aleksejam 

Grigorjevam, sporta skolotājai Jeļenai Vederņikovai un 

sporta skolotājam Elvim Simanovičam. Kā arī izcilo 

sportistu treneriem. 
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Mārtiņdienas tirgus – kad pārdevēji un 
pircēji smaida 

     Rudens – ražas laiks. Piektdien, 8.novembrī, Bauskas 
2.vidusskolā čakli rosījās sākumklašu skolēni. Klāt ilgi gaidītais 
Mārtiņdienas tirgus. Iespēja katram iejusties tirgotāja lomā. Ar 
vecāku palīdzību prece bija sarūpēta ļoti daudzveidīga: gan 
pašcepti kēksi, cepumi, vafeles, gan pašaudzēti āboli, gan medus, 
sulas un saldējums, gan pašu rokām gatavotas rotas lietas. 

Par cenām un noformējumu īpaši padomājuši ceturtās klases 
skolēni. 

 
Pirmklasniekiem šī bija 
īpaša pieredze – prast 
atbildēt uz pircēju 
jautājumiem nav nemaz tik 
viegli. Drošāk, ja līdzās ir 
vecāki. 
      

 

 

Šoreiz matemātikā gūtās zināšanas noderēja katram – 

gan pircējam, gan pārdevējam. 

     Nākamais 2020.gads ir žurkas gads, un Ziemassvētki vairs nav 

aiz kalniem, tad pelītes bija īpaši pieprasītas un tika ātri izpirktas.  

Liels paldies visiem tirgus apmeklētājiem un dalībniekiem 

par iesaistīšanos skolas pasākumā.  

Sagatavoja Inga Golovčanska 
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Svētku koncerts „Latvijai 101” 

Valsts svētku priekšvakarā 15.11.2019. skolas aktu zālē 
skanēja koncerts par godu Latvijas simt pirmajai gadadienai. 

Skolas direktore Vera Grigorjeva uzrunāja klātesošos un sveica valsts svētkos.  

Goda viesis koncertā bija Bauskas mērs Arnolds Jātnieks, kurš sveica skolotājas Viju 
Vīgupu un Ritu Skorodihinu ar Atzinības rakstiem. 

 11. klases skolēni pastāstīja par Latvijas simboliem un 
vēsturi. Paldies vēstures skolotājai Ivetai Jabločkinai par 
skolēnu sagatavošanu. 

Mazie pirmklasnieki lepojas, ka dzīvo vietā, kur Gauja 
viļņus uz jūru nes, kur māju logos uguns deg, kur miglas 
vāli tik balti, kur ābeļdārzos āboli smaržo, kur ceriņos 
meklējam laimi, kur dārzos visskaistākās puķes zied, jo 
dzīvo zemē, ko par Latviju sauc. 

 

 

 

3.klašu skolēni izpildīja dziesmu 
„Daudz laimes, Latvija!” 

1.-4.klašu skolēnu koris priecēja ar 
dziesmām par Latvijas skaistumu. 
Paldies skolotājai Diānai Siliņai par skolēnu sagatavošanu 
koncertam! 

Jautrā dejas solī 1.-2.klašu skolēni savu apsveikumu izsacīja  dejā. 
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4.klašu meitenes 

tautasdziesmā slavināja 

Rīgu. 

Mūsu Latvijas nākotne ir 

brašie 4.klases zēni. 

 

Koncertam īpaši atbildīgi 

gatavojās 4.a un 4.b klases 

meitenes. 

 

 

„Tu esi tik maza, tu būsi tik liela, 

Cik lielu mēs tevi ar savām rokām, 

Cik lielu mēs tevi ar savām domām un sirdi 

Pasaulē audzēsim.”     

                                                              (L.Brīdaka) 

 

Apkopoja Inga Golovčanska 

Lieliskā Ķirbēna nodomi 

Es, Emīls Upenieks (10.a), esmu Junior Achievement Latvia 

programmas Skolēnu mācību uzņēmums ietvaros nodibinājis 

uzņēmumu «Ķirbēns», kas ražo un piedāvā dažādus ķirbju produktus. 

«Ķirbēns» parūpēsies par to, lai patērētājiem būtu lieliska iespēja 

pagaršot, izbaudīt un lietot ikdienā ķirbju produktus. Sākot no 

gardām sulām, beidzot ar sukādēm un pat gardiem smūtijiem. Un 

pats galvenais, nodrošināsim to, lai tie būtu ērti pieejami 

patērētājiem.  

Skolēnu mācību uzņēmumā (SMU) «Ķirbēns» darbojos kopā 

ar brāli Arvīdu Upenieku (6.a) un klasesbiedru Emīlu Čeiku (10.a). 

Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ķirbju sulas, sukādu  gatavošanu,  

taču, plānojam savu biznesu attīstīt un veidot arī ķirbju smūtijus un džemus. 

          Ar šo biznesa ideju piedalījāmies Biznesa konkursā “Biznesa Skices", ko vidusskolēniem rīko AS 
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„Swedbank” sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JA Latvia) un kolektīvā 

finansējuma platformu Projektu banka. 

Kopumā no 90 komandām un viņu biznesa idejām, iekļuvām pusfinālā (20 

labākās komandas/uzņēmumi), izveidojām videoklipu mūsu biznesa idejai un iekļuvām finālā jeb starp 

labākajām 10 biznesa idejām. Konkursa fināla ietvaros realizējām balsu un finansējuma piesaistes kampaņu. 

Darbojoties SMU, var ielūkoties uzņēmējdarbības pasaulē un gūt vērtīgu pieredzi un zināšanas. Arī 

piedaloties konkursā ieguvām ļoti vērtīgu pieredzi, kontaktus, zināšanas. Konkursa ietvaros padziļināti 

analizējām savu biznesa ideju, rūpīgi to pētījām, apzinājāmies plusus un mīnusus. Izveidojām arī videoklipu 

par ķirbju produktiem. Nenožēlojam ne mirkli, piesakoties konkursam, jo ieguvumu ir ļoti daudz. Paldies 

mūsu ekonomikas skolotājai Ivetai Leitlantei par pamudinājumu piedalīties un par lielo atbalstu konkursa 

laikā. Kā arī liels paldies Bauskas 2. vidusskolai un direktorei Verai Grigorjevai par to, ka skola izmanto 

Junior Achievement Latvia mācību metodi- Skolēnu mācību uzņēmums. Lieliska iespēja pelnīt jau skolas 

laikā! 

Emīls Upenieks 

Riga Business School pārstāvju vieslekcija 
 

Pēc ekonomikas skolotājas Ivetas Leitlantes iniciatīvas 12. novembrī uz divām mācību stundām 

Baltajā zālē pie 11.a klases viesojās Riga Business School viena no mentorēm Leila un mūsu skolas 

absolvents Kevins Berlinskis. Šīs lekcijas laikā ieguvām plašākas 

zināšanas un ieskatu, kā patiesībā darbojas inovatīvu ideju 

ieviešana un realizēšana ikdienas dzīvē, pielietojot to 

uzņēmējdarbības veicināšanā un pašizaugsmes palielināšanā. 

Veicām radošus darbus, kuri mums kā klasei lika sadarboties un 

iziet no komforta zonas. Šķita ļoti noderīgi uzzināt, cik svarīgi ir 

domāt ārpus ierastajiem rāmjiem, veidojot dažu minūšu laikā 

prezentācijas, sadarbojoties ar komandas biedriem. Novērtējām 

šīs radošās stundas un mentori, kura aktīvi mūs iesaistīja darbā. 

Labprāt priecātos, ja šādas stundas notiktu biežāk!  

Katrīna Velta Ūdre 11.a 

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference „Uzdrīksties 

uzvarēt” 

Konference  pulcēja vairāk nekā 5000 motivētu un radošu jauniešu, un mums bija tā iespēja kopā ar 

ekonomikas skolotāju Ivetu Leitlanti apmeklēt šo iedvesmojošo uzņēmējdarbības pasākumu Ķīpsalā. 

Ieguvām  lielisku motivācijas devu, kura viennozīmīgi liek uzdrošināties un nebaidīties izcīnīt ceļu līdz 

panākumiem. Jauno uzņēmēju pieredzes stāsti aicināja sapņot, būt aktīvām un izmantot plašās biznesa 

atbalsta iespējas Latvijā. 

Mūsuprāt, šī konference ļauj apjaust ne tikai veidus un iespējas, kā vairot un īstenot savu biznesa 

ideju, bet tā  arī ir lieliska iespēja iepazīties un gūt pieredzes apmaiņu ar līdzīgi domājošiem jauniešiem. Pēc 

šīs konferences radās vēl lielāka vēlme uzdrīkstēties sākt darīt lietas, kuras nekad neesam veikuši.  
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Uzklausījām ļoti daudz  padomu  no šīs dienas mentoriem, kas izmainīja skatījumu uz 

uzņēmējdarbību kā iespēju attīstīt mums savu pašizaugsmi. Viena no konferences 

mentorēm  Ieva Vīgante  teica: ,,Veidojiet kontaktus ar cilvēkiem!”   Mēs ieguvām  

jaunus draugus, ar kuriem varējām dalīties savā pieredzē un iedvesmot cits citu. 

  Katrīna Velta Ūdre un Elānija Anna Berlinska 11.a 

Šogad man tika sniegta iespēja doties uz uzdrīkstēšanās konferenci. Ieguvu un uzzināju jaunus 

padomus par uzņēmējdarbību. Šīs zināšanas varēšu izmantot turpmākajās sociālo zinību stundās. Dzīvē es 

šos padomus varētu izmantot nākotnes biznesam. Ja tiks dota iespēja, labprāt dotos arī nākamgad uz šo 

konferenci. 

Līva Vītola 8.c 

Šī konference bija ļoti iedvesmojoša un interesanta. Varējām smelties daudz jaunu ideju un 

ieteikumus biznesa uzsākšanai. Noteikti, ka tas, ko es vislabāk atcerēšos un ievērošu, ka nevajag padoties 

un apstāties pie katras sīkas problēmas, kas mūs piemeklē. Labāk turpināt savus plānus un atrast šīm 

problēmām risinājumu. Nākotnē man šī pieredze noderēs, ja es vēlēšos uzsākt veiksmīgu biznesu. 

Annija Druseika 8.c 

Nākotnes profesijas un mans ceļš 

2019. gada 25.novembrī ESF projekta ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros notika nākotnes karjeras iespēju nodarbība - karjeras attīstības atbalsta pasākums - 
„Nākotnes profesijas un mans ceļš” 11.a un 12.ab klasei. Nodarbību vadīja kompetenti lektori. Lekcijas 
mērķis bija mudināt mūs uzdrīkstēties iziet no ,,komforta zonas’’, 
palīdzēt skolēniem apzināties personīgos resursus un noteikt sava 
rakstura stiprās puses un talantus, iegūt izpratni, kā profesijas un darba 
izvēlē var orientēties uz savu talantu un rakstura pozitīvo iezīmju 
izmantošanu. 

Lektori vairākkārt uzsvēra, ka galvenais uzdevums pašizaugsmē ir 
,,iziešana no komforta zonas’’, tas ir, darīt ikdienā vairāk lietu, kuras mēs 
neesam raduši veikt, lai mūsu komforta zonas loks tiktu paplašināts un 
mēs varētu vairāk uzdrīkstēties savas nākotnes labā. 

Lekcijas laikā mēs veicām dažādus uzdevumus ar mērķi noteikt 
uzdevuma patieso rezultātu un pielīdzināt to reālajai dzīvei. Nodarbības 
laikā mūs mudināja domāt par jauniešu koncentrēšanās spējām, uztveri 
un atmiņu, kā arī galveno elementu – māku klausīties un saprast, par ko 
ir runa. Mūsdienās cilvēku uzmanība tiek novērsta ar jaunākajām 
tehnoloģijām, un arvien mazāk protam uzklausīt otru cilvēku, apstrādāt 
informāciju un, sekojot tai, arī uzturēt sarunu. Lektori runāja par trim 
dažādiem klausīšanās līmeņiem, sākot no ,,pa vienu ausi iekšā, pa otru – 
ārā’’ un beidzot ar to, ka informācija tiek veiksmīgi uztverta un 
apstrādāta. 

Nodarbība bija ļoti interesanta, un noteikti katrs uzzināja daudz ko jaunu.  

Monika Šovgeņuka 11.a klases skolniece un  

Melānija Antonoviča, pedagoģe – karjeras konsultante 
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Sporto visa klase – atklāšanas pasākums 

Šī gada 1.novembrī jau piecas mūsu skolas 

klases ar klases audzinātājām Ingu Golovčansku, 

Larisu Čehoviču, Jeļenu Šmiti, Jeļenu Mozgovaju, 

Aiju Jurgelāni un sporta skolotājiem Alekseju 

Grigorjevu un Jeļenu Vederņikovu devās uz 

atklāšanas pasākumu „Sporto visa klase” Arēnā 

Rīga. Programma jau darbojas 6.sezonu, un šogad 

uz atklāšanas pasākumu pulcējās gandrīz 8000 

dalībnieku no visas Latvijas. Bija ļoti plaša un 

aizraujoša atklāšanas ceremonija. 

Atklāšanas sākumā skolēniem tika nolasīta 

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita apsveikuma 

vēstule, kurā tika uzsvērts, ka projekts “Sporto visa 

klase” ir nozīmīgs visai Latvijai: tas rosina jauniešus būt aktīviem, mērķtiecīgiem, līdzdarboties un jau no 

mazotnes izvēlēties veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Programmas jaunie dalībnieki (2.a, 2.b un 3.a klases) 

saņēma oficiālo programmas piederības zīmi – karogu, kā arī kopā ar Latvijas vieniem no labākajiem 

sportistiem – Anastasiju Kravčenoku, Aļonu Ostapenko, Jāni Blūmu, Reini Nitišu un Sindiju Bukšu – nodeva 

programmas “Sporto visa klase” svinīgo 

zvērestu. 

Arēnā Rīga atklāšanas pasākumā 

dalībniekus priecēja dažādi izklaidējoši 

elementi – talismanu parāde ar programmas 

“Sporto visa klase” talismaniem Klasīte un 

Klasēns priekšgalā, gaismu izrāde, 

priekšnesumi no “Green trial” un “Moto 

trial” dalībniekiem, kurus paspilgtināja mūziķi 

no grupas “Sub Scriptum”, bet izklaides 

programmas noslēgumā ar lielām ovācijām 

Arēnā Rīga tika sagaidīta grupa “Bermudu 

divstūris”. 

Sagatavoja Jeļena Šmite 
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”Kino pasaulē” 

Novembris tradicionāli tiek saukts par Latvijas 

mēnesi, tādēļ 27.novembrī Bauskas 2.vidusskolas 

3. un 4.klašu skolēni, kā arī Griķu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni 

piedalījās karjeras izglītības atbalsta 

pasākumā „Kino pasaulē”, kur iepazinās ar 

Latvijas kino industrijas pārstāvjiem un 

viņu darbu. Šajā pasākumā  filmu studijas 

„Animācijas  brigāde” režisore Dace Rīdūze 

un animators  Māris Brinkmanis 

interesantā un uzskatāmā veidā pastāstīja 

par savu darba ikdienu, uzsverot, ka kino radīšana ir smalks  process, kurš 

prasa milzu pacietību. Piemēram, lai izveidotu 10 minūšu garu multfilmu, 

ir jāstrādā vismaz pusgads, kā arī darba procesā jāiesaista  15 profesiju 

pārstāvji. Skolēniem tika demonstrētas arī multfilmas no iepriekšējo gadu 

veikuma, kā arī pati jaunākā  - „Puteklis”. Pasākuma beigās vadītāji bērniem uzdeva jautājumus 

par dzirdēto, pie balvām tika visuzmanīgākie klausītāji. 

Mārīte Aleksandrova, pedagoģe - karjeras konsultante 

Teātris kā izzinošais mākslas veids 

2019.gada 30.oktobrī akcijas ,,Skolas soma” ietvaros vidusskolēniem bija iespēja apmeklēt 
režisora Elmāra Seņkova teātra izrādi ,,Arī vaļiem ir bail” Latvijas Nacionālajā teātrī. 

Šajā teātra izrādē bija atspoguļota kāda jauna vīrieša Jāņa Bērziņa ikdienas dzīve. Tā kā Jānis 
bija dzimis 80.gados, viņš vairāk uzmanības pievērsa savam iekšējam ,,Es”. Lugā bija atainotas 
precīzas sadzīviskas problēmas, asprātīgi dialogi varoņu starpā un sava patiesā ,,Es”atrašana. 
Varoņu dzīvēs ievītas 21.gadsimta problēmas, kā, piemēram, ,,zero waste”, māmiņu blogs, 
instagram, vegānisms, eko domāšana. Skanēja citāti no Imanta Ziedoņa dzejām.  

Režisors lieliski pārvērta lugu mūsdienām atbilstošu, satikās dažādas paaudzes, kuras šķir ne 
tikai laiks, bet arī uzskati un domāšana. 

 Nikola Dana Freimane 

Viesojāmies 1985.gadā 

6.decembrī akcijas ,,Skolas soma” ietvaros sestajām klasēm bija iespēja 
noskatīties Dailes teātra izrādi  ,,Planēta 89”. Lugas personāžs aizveda skatītājus 
pagājušā gadsimta 1985.gadā, kad PSRS vadītājs bija ģenerālsekretārs Leonīds 
Brežņevs. Vēsture savijās ar literatūru, mūziku, dejām, mīlestību, sadzīvi. 

6.c klases skolniecei Kintijai Eiklonei patika lugas scenārijs, jo izrāde bija 
pamācoša un interesanta. Ja būtu iespēja, lugu skatītos vēlreiz. 
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Evelīnai Ronetai Tarasēvičai smieklīgs likās aktieris, kurš runāja krieviski dziļā, 
dobjā balsī. Patika arī sieviete brūnās drānās, kura komentēja, kā jādara Padomju 
savienībā. 

Eldaram Mališevam šī luga likās patiesi smieklīga, bijis interesanti paskatīties, kā 
kādreiz dzīvoja Latvijā. 

Justīnei Budrēvičus patika galvenā varoņa Krišjāņa dzīve un tas, kā viņš glāba savus vecākus. 

Daniilam Novikovam patika, ka tajos laikos nebija mobilo telefonu, patika, kā spēlēja Leonīda 
Brežņeva lomas atveidotājs. Viņš iesaka visiem šo izrādi noskatīties. 

Ruta Dābola 

Sudraba slidas – ne tikai skaisti, bet arī smiekelīgi 

Cik laba tradīcija -  Ziemassvētkos rīkotas sacensības  ātrslidošanā, un balvā labākais saņem sudraba 
slidas. Bet šis notikums risinājās 19.gadsimtā Holandē, un mēs, ceturto,piekto, sesptīto klašu skolēni, 
noskatījāmies šo Mērijas Meipsas-Dodžas ģimenes pasaku ,,Sudraba slidas”  Rīgā Nacionālajā teātrī. Arī  
luga, tāpat kā ,,Planēta 89”, ieguvusi Spēlmaņu nakts laureātes nosaukumu.  

Lugas sižets, tuvojoties Ziemassvētkiem, rosināja uz labdarību, palīdzību gan bagātībā, gan nabadzībā.  
Katram dzīvē var gan veikties, gan neveikties, bet tamdēļ saņemt nicinošus vārdus neviens nav pelnījis. 
Aktieru spēle bija spīdoša, skolēnu acis visvairāk iemirdzējās, kad uznāca aktieri un patiesi slidoja ar īstām 
slidām.  

Paldies skolas vadībai par iespēju bez maksas noskatīties šīs izrādes, jo tā ir milzīga labdarība, kas nav 
izmērojama naudā! 

Ruta Dābola  

Ziemassvētki- labdarības un mīlestības laiks 

    Mums bija audzināšanas stunda un skolotāja Larisa Sidorčika iepazīstināja ar labdarības pasākumu- 

palīdzēt smagi slimiem bērniem, kuri ārstējas P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas  Onkoloģijas 

klīnikā bērnu nodaļā. Mēs sapratām, ka Ziemassvētkos arī mēs, 6.c klases skolēni, varam viņiem palīdzēt, 

iepriecinot ar dāvaniņām. Nolēmām izgatavot rokassprādzes, kopā sanāca 20 rotas, arī piecas matu lentas 

un  krāsojamās grāmatiņas. Priecāsimies, kad tās nogādās mazajiem, slimajiem pacientiem. 

Evelīna Logvina, Kintija Eiklone 6.c klasē 

Ministrs Tālis Linkaits viesojas pie mums 

 

6.decembrī Bauskas 2.vidusskolas telpās viesojās 

satiksmes ministrs Tālis Linkaits, ar kuru kopā baušķeniekiem tika 

dota iespēja diskutēt par tik aktuālām tēmām kā maģistrāli A7, 

apvedceļu. Viņš esot sacījis – būs, tas ir tikai laika jautājums. 

Samanta Bosakova
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Mums ir ar ko lepoties! 

12.decembrī Kristiāna Jasureviča, Bauskas 

2.vidusskolas 9.b klases skolniece, piedalījās televīzijas 

spēlē „Gudrs vēl gudrāks”. 

Kristiāna stāsta: “Spēles filmēšana norisinājās Latvijas televīzijā. Turp es 

devos kopā ar saviem vecākiem un pašiem labākajiem atbalstītājiem. 

Spēlējot spēli, bija jūtams neliels uztraukums, taču tas bija daudz 

mazāks nekā pagājušajā gadā. Ļoti patika tur atrasties, bija patiesi 

patīkama gaisotne, un mājās devos ar fantastiskām emocijām. 

Raidījumu varēsiet redzēt 2020. gada 10.janvārī plkst. 19.10 LTV1, tur 

arī varēsiet redzēt, kā man veicās un cik tālu tiku.” 

Kristiāna Jasureviča 

Labdarības koncerts „Sirsniņām cerību sniedzot” 

12. decembrī Bauskas 2. vidusskolā notika Ziemassvētku labdarības koncerts 
„Sirsniņām cerību sniedzot”. To organizējām mēs, 11.a klases skolnieces Elānija 
Berlinska, Katrīna Ūdre un Una Filipoviča. Koncerta mērķis bija savākt ziedojumus 
bērnu ciematam „Graši”, lai par saziedotajiem līdzekļiem iegādātos nepieciešamās 
lietas un sagādātu bērniem prieku. Šo koncertu plānojām 2 mēnešus, tajā laikā mēs 
uzrunājām Latvijā pazīstamus mūziķus, kā Andri Ērgli, Miku 
Dukuru, Līgu Rīderi, Mārtiņu Jātnieku, grupu „Carnelian” un 
vokālo studiju „Miljons”, kuri nesavtīgi un ar prieku ieradās 
un lieliski papildināja koncerta programmu. Svarīga bija 
vietējo uzņēmumu iesaistīšanās, atbalstot mūsu labdarības 
pasākumu gan finansiāli, gan materiāli.  

 Pašā koncerta dienā virmoja liels satraukums, jo uz 
mūsu pleciem bija liela atbildība par organizatoriskajiem 
jautājumiem un to izpildi. Mūsuprāt, ir svarīgi radīt pozitīvu 
pirmo iespaidu un draudzīgu atmosfēru. Iesaistot klases 
šarmantos zēnus, bijām parūpējušās par to, lai ikkatrs 
koncerta apmeklētājs tiktu mīļi sagaidīts ar siltu smaidu un 
jaukiem vārdiem. Bija ne tikai smaidi, bet arī silts kakao un 
cepumi, kurus varēja nobaudīt koncerta apmeklētāji. Daļu 
no savāktās ziedojumu summas veidoja arī pašu Bauskas 
2.vidusskolas skolēnu radītā produkcija, kuru varēja iegādāties koncerta labdarības 
tirdziņā. Koncerta laikā, neskatoties uz mazajām tehniskajām kļūmēm, mūziķi spēja 
radīt brīvu, sirsnīgu un ģimenisku atmosfēru, izpildot lieliskas dziesmas un iesaistot 

publiku. Cerot, ka tiks saziedoti daži simti eiro, mums par izbrīnu tika 
saziedoti 1249.39 eiro. 

Pēc divu mēneša ilgās plānošanas un darbošanās 12. decembris 
bija diena, kad īstenojās mūsu ideja. Šis labdarības koncerts nebūtu 
realizējies, ja nebūtu saņemts tik liels atbalsts no līdzcilvēkiem. Lielu 
paldies sakām Bauskas 2. vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai un 
skolotājām Natāliju Matulēviču, Ivetu Leitlanti un Ēriku Mercs, kā arī mūsu 
klases kolektīvam, kurš sniedza palīdzību koncerta izveidē. Lielu paldies arī 

sakām Bauskas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuri noticēja mūsu mērķim un idejai. Milzīgu paldies sakām 
mūsu ģimenēm par ticību mūsu spēkiem un par lielo atbalstu šim cēlajam mērķim. 
 

Katrīna Velta Ūdre, Elānija Anna Berlinska, Una Filipoviča, 11.a. 
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Amanta Arbidāne - labākā 

Otrdien, 29.novembrī, notika novada posma angļu valodas olimpiāde, kur 
piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi.  

11.a klases skolniece Amanta Arbidāne angļu valodas olimpiādē ieguva godalgoto 1.vietu. Savu 
nākotni Amanta vēlas saistīt ar humanitāro novirzienu. Amantu interesē ģeogrāfija, vēsture, svešvalodas, 
tāpēc arī guva tik labu rezultātu angļu valodas olimpiādē. Amanta ir arī piedalījusies novada vēstures 
olimpiādē, kur ieguva 4.vietu jeb atzinību. 

Pērn notikušajā angļu valodas olimpiādē Amanta ieguva 75 punktus no 105 jeb 71%, kas ir pat ļoti 
labs rezultāts. Lai palīdzētu citiem skolēniem un iedvesmotu viņus piedalīties kādā turpmākajā olimpiādē, 
Amanta atbildēja uz pāris ar olimpiādi saistošiem jautājumiem. 

 Kuru vietu tu ieguvi novada angļu valodas olimpiādē? 

- Angļu valodas olimpiādē ieguvu 1.vietu, kas, godīgi sakot, bija mazliet negaidīti. 

 Kā tu vērtē savu sniegumu olimpiādē? 

- Skatoties uz to, ka ieguvu 1.vietu, sniegums bija labs, bet uzskatu, ka vienmēr var izdarīt vēl labāk. 

 Kā tu gatavojies olimpiādei? (Piemēram, lasot grāmatu, meklējot pirms tam informāciju 
internetā.) 

- Lai varētu piedalīties olimpiādē un izpildīt dotos uzdevumus, visiem dalībniekiem vajadzēja izlasīt 
grāmatu, kuru noteica olimpiādes veidotājs. Šogad vajadzēja lasīt Natenjela Hortona grāmatu „Sarkanais 
burts”. Visi uzdevumi arī bija saistīti ar šo grāmatu. 

Vai olimpiādes darbs tev šķita grūts? 

- Manuprāt, nebija tik grūti izpildīt pašu darbu, cik izlasīt noteikto grāmatu, jo tā bija rakstīta 19.gadsimtā. 
Sekojoši tur lietotā angļu valoda bija nedaudz citādāka par mūsdienu un arī rakstīšanas stils bija 
sarežģītāks. 

 Vai tu pirmo reizi piedalies angļu valodas olimpiādē? 

- Jā, šī bija mana pirmā reize, kaut gan esmu vēlējusies piedalīties arī iepriekšējos gados, bet apstākļi 
sakrita tā, ka vienu gadu bija klases ekskursija, bet otrā biju slima. Tāpēc esmu priecīga, ka beidzot vispār 
piedalījos. 

Kas, tavuprāt, bija grūtākais olimpiādes darbā? 

- Man personīgi grūtākais šķita pirmais uzdevums – diktāts. Mums atskaņoja grāmatas fragmentu, kur 
mums vajadzēja uzrakstīt dzirdēto. Atzīstos, ka pareizrakstība angļu valodā nav mana stiprā puse, it īpaši, 
ja jāraksta bija tādi senvārdi, kādi bija grāmatā. 

 Kas bija interesantākais, piedaloties olimpiādē? 

- Bez šaubām, man interesantākais bija tiešām pārbaudīt un arī attīstīt savas zināšanas un saprašanu par 
angļu valodu. Man tā bija ļoti interesanta pieredze. 

 

 Kādas ir tavas sajūtas par savu sniegumu? 

- Kad uzzināju, ka ieguvu pirmo vietu, jutos neizsakāmi gandarīta un priecīga, kā arī pārsteigta. Daudzās 
vietās kaut ko uzrakstīju, lai pēc tam to atkal pārrakstītu, nezināju, vai uz labu, vai ļaunu, bet laikam tomēr 
bija uz labu. 
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Kas būs tālāk? Vai piedalīsies angļu valodas olimpiādē valsts posmā? 

- Diemžēl ar pirmo vietu nepietiek, lai piedalītos valsts mēroga olimpiādē, tāpēc arī 
uzskatu, ka varēju labāk. 

 Ko tu iesaki darīt citiem, kas arī piedalīsies kādā olimpiādē? 

- Negribētu atkārtot to, ko visi jau ir pateikuši, ka galvenais ir piedalīties, bet tas tā ir. Jebkurā gadījumā tā 
ir pieredze, kas tevi pārbaudīs un attīstīs, jo olimpiāžu uzdevumi nav tādi, kādi mums ir pārbaudes darbos 
skolā. Tur vajag kripatiņas vairāk radošuma un spēju darboties nestandarta situācijās ar nestandarta 
uzdevumiem, kas visiem dzīvē noder. 

Dalība olimpiādē ir vērtīga pieredze, ar kuras palīdzību tu pārbaudi savas zināšanas, kā arī tas 
palīdz izprast savas vājās puses konkrētajos uzdevumos, kuras tu vari vēlāk labāk apgūt. Lieliskie 
sasniegumi olimpiādēs nāk par labu gan pašam skolēnam, gan skolas reputācijai un reitingam. Liels 
paldies Amantai par sniegto interviju, kā arī vēlam veiksmi nākamajā angļu valodas olimpiādē! 

Monika Šovgeņuka 11.a klasē 

Melānija Antonoviča - kopsolī ar dabu 
 

Visa dzīve, viss darba mūžs skolotājai Melānijai Antonovičai saistās ar Bauskas 2.vidusskolu. Viņa 
izstaro mieru un labestību. Acīmredzamais nav ilūzija. Liekas, ka Melānija 
neprot dusmoties, gan tikai negludumus nolīdzina ar smaidu. Lūk, 
Melānijas stāsts par to, kā radās sapnis kļūt par bioloģijas skolotāju. 

 
- Ar Bauskas 2. vidusskolu dzīve saistīta kopš bērnības. Var teikt, ka 

šī ir mana dzimtā skola. Mācījos Bauskas 2. vidusskolā no pirmās klases, 
tolaik gan sākumskola atradās Rūpniecības ielā. Bērnībā biju ļoti tuva dabai. 
Dzīvoju privātmājā un daudz palīdzēju mammai dārzā, patika izzināt 
dzīvnieku un augu pasauli. Skolas laikā apbrīnoju savu zinošo bioloģijas 
skolotāju Juriju Mamontovu par ārkārtīgi aizraujošu, interesantu un 
saprotamu vielas pasniegšanu. Tā arī radās sapnis saistīt savu dzīvi ar 
profesiju – bioloģijas skolotāja. Pēc skolas absolvēšanas tolaik direktors Jurijs 
Vasiļjevs piedāvāja strādāt par sekretāra palīdzi skolā. Piekritu, līdz ar to 
skolas dzīve man turpinājās. Paralēli studēju Latvijas Universitātē Bioloģijas 
fakultātē neklātienes nodaļā. Par sekretāra palīdzi nostrādāju vienu gadu, pēc tam kļuvu par skolas 
bibliotekāri. Trīs gadus vēlāk jau sāku papildus vadīt stundas, sākumā kā skolotāja – aizvietotāja.  

  
Būtu interesanti salīdzināt pagājušā gadsimta skolu, mācības ar šodienas aktualitātēm. Vai strādāt ir 
grūtāk? 
 

- Savas dzīves laikā vēroju skolas attīstību un modernizēšanu. Mūsdienu skola krasi atšķiras ar 
plašu tehnoloģijas jauninājumu ieviešanu – datori, projektori, internets, video un interaktīvās tāfeles. 
Pagājušā gadsimta skolā skolotājs daudz veidoja paštaisītus izdales materiālus, kas arī bija ļoti informatīvi, 
bet citādāki. Agrāk video rādīja, izmantojot speciālu kino projektoru. Mūsdienu tehnoloģijas ir kompaktākas 
un ar plašākām iespējām.  
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Skolotājai, klases audzinātājai jābūt mātišķai, visi audzēkņi viņai ir vienādi, bet 
katram pedagogam ir sava ģimene, kas ir vistuvākā. 
 

- Esmu precējusies, man ir meita un dēls. Dzīve ārpus skolas ir saistīta ar 
ģimeni, mazbērniem. Ar viņiem kopā pavadu daudz laika, esmu tuva dabai, braucam pie jūras, ejam uz 
dažādiem parkiem, zooloģisko dārzu, izklaidēm. Tīkamas ir pastaigas pa mežu. Mana ģimene ir ļoti 
muzikāla. Vīrs daudz muzicē, un arī bērni ir absolvējuši Bauskas Mūzikas skolu. Mazdēls sācis apgūt 
ģitārspēli. Man arī patīk mūzika. 

- Es lepojos, ka mani bērni sasniedz savus dzīves mērķus. Arī par saviem „skolas bērniem” – skolēniem 
vienmēr esmu gandarīta. Satiekot skolas absolventus, prieks dzirdēt viņu panākumu stāstus un viņu 
pateicību man par ieguldīto darbu. Esmu laimīga, ka savā dzīves un darba ceļā esmu satikusi ļoti daudz labu, 
pretimnākošu un pozitīvu cilvēku. 

- Savai skolai novēlu arī turpmāk augt un attīstīties, izaudzināt un izskolot daudz spožu personību un labu 
cilvēku.  

  
Ruta Dābola 

Inga Grišule - skolotāja profesijas priekšrocības 

No 1996.gada Inga Grišule ir  angļu valodas skolotāja Bauskas 2.vidusskolā. Tas ir interesanti, ka 

viņa nav meklējusi savā dzīvē citu skolu kā tikai šo. Šeit aizritējuši arī visi skolas gadi. Kas ir šīs 

izvēles pamatā? 

Diezgan ilgi nevarēju izlemt par savu topošo profesiju. 11.klasē manas 
klasesbiedres ierosināja stāties Rīgas Pedagoģiskajā institūtā (tagad RPIVA). 
Nokārtoju iestājeksāmenus augstskolā un studēju. Praksē, kas risinājās 
Bauskas 2.vidusskolā un Rīgas Matemātikas licejā, sapratu, ka darbs ar 
bērniem gandarī. Esmu no sirds pateicīga direktorei Verai Grigorjevai par 
piedāvāto pedagoģes vakanci mūsu skolā. Lepojos, ka tagad varu strādāt 
savā dzimtajā Bauskas 2.vidusskolā, jo šeit patiešām jūtos kā savās mājās. 

Pamato, kas ietekmēja tavu izvēli kļūt par skolotāju!  

Pedagoga profesijai ir daudz priekšrocību, piemēram, ja cilvēks ir atvērts 
savam darbam un visam, kas notiek apkārt, pedagoga profesija ir zelta bedre 
pašattīstībai. Tā ir profesija, kurā apvienojas viss – komunikācija, spēja 
risināt konfliktus (diemžēl ne vienmēr sanāk), organizatoriskās prasmes, mākslinieciskais un radošais gars 
un daudz kas cits. Profesijas plašais kokteilis sniedz daudz iespēju. Mūsdienu bērni un pusaudži attīstās 
ļoti strauji, un tas palīdz skolotājam uzturēt možu garu un nenovecot. Manuprāt, tā ir būtiska profesijas 
priekšrocība. 

Kālab izvēlējies par savu mācību priekšmetu svešvalodu? Kas pamudināja? 

Savu karjeru sāku kā sākumskolas skolotāja, jo šī ir mana pirmā kvalifikācija. Vēlme apgūt angļu 
valodu vienmēr ir bijusi. Ap 1 500 000 000 cilvēku visā pasaulē runā angļu valodā. Vēl 1 000 000 000 
apgūst to. Nodomāju: tad kāpēc es nevarētu kļūt par 1 000 000 001.? Iestājos LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātē, lai iegūtu angļu valodas skolotājas kvalifikāciju. Sirdi silda doma, ka zināt angļu 
valodu – nozīmē būt pārliecinātākam un laimīgākam cilvēkam, jo tu vari sazināties ar vairākumu cilvēku no 
citām valstīm. Šo es vienmēr esmu teikusi saviem skolēniem. 
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Par kuru skolotāju varētu teikt - viņš mācīja ne tikai mācību priekšmetu, bet 

dzīvi? 

Vissiltākās atmiņas saglabājušās par manu pirmo klases audzinātāju Jekaterinu Ofmani. Viņa mācīja 
glītrakstīšanu, kas tajā laikā bija ļoti svarīgi. Klasē bijām 33 skolēni, un katram skolotāja prata atrast 
individuālu pieeju, palīdzēja, interesējās par mūsu panākumiem. Viņa pret mums visiem izturējās vienlīdz 
jauki. Skolotājas galvenā vēlēšanās bija, lai mēs taptu par cilvēcīgām un atbildīgām personībām. 

Skolotāji ir čakli ceļotāji. Kādēļ tu ceļo? 

Uzskatu, ka neesmu čakla ceļotāja. Ceļojums piešķir dzīvei jaunas emocijas un spilgtākas 
krāsas. Bērnībā ar ģimeni apceļojām Latviju, Lietuvu un Krieviju, bet šodien priecājos, ka esmu 
apmeklējusi dažas Eiropas valstis, galvenokārt atkal pateicoties skolai un direktorei, kura iedvesmo 
pedagogus un skolēnus piedalīties starptautiskajos projektos. Tā sadarbībā ar skolotāju I. Leitlanti pirms 
11 gadiem devāmies uz Spānijas pilsētu Badahosu, lai iesaistītos Comenius projektā „Europe for Young 
People ” kopā ar IES SAN FERNANDO vidussskolu. Tā bija brīnišķīga iespēja mūsu 10 vidusskolēniem 
iepazīties ar vienaudžu interesēm, citas Eiropas valsts kultūru. Arī spāņu kolēģi un skolēni  bijā 
sajūsmināti, apciemojot mūsu skolu un Bausku. Pateicoties I. Kalniņas vadītiem projektiem: Grundtvig 
“Mācāmies pozitīvu disciplinēšanu” un ERASMUS+ ,,Grāmatu „treileri” un video stāstu stāstīšana: kā mācīt 
un mācīties novērtēt lasīšanu” es ar saviem kolēģiem un skolēniem veiksmīgi sadarbojos ar pedagogiem 
un skolēniem no Itālijas, Apvienotās Karalistes, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas. Apmeklējot iepriekš 
minētās valsts skolas, esmu pārliecināta un lepna: mūsu Bauskas 2. vidusskola ir visbrīnišķīgākā vieta 
pasaulē, kur skolēni un pedagogi var justies ērti, droši un gandarīti. Par to mums visiem vēl un vēlreiz 
jāpateicas direktorei V. Grigorjevai, kura dara visu iespējamo un  reizēm neiespējamo, veidojot šo vidi. 

Kādas ir tavas dzīves prioritātes? 

Ir jāuzņemas atbildība par saviem vārdiem un darbiem. Ir jāmācās dzīvot tā, lai katrs rīts, kad 
mostamies, tiek uztverts kā iespēja sava potenciāla realizēšanai. Reizēm tas ir ļoti grūti. 

Kāds ir tavs novēlējums skolai? 

Novēlu, lai vienmēr motivēti skolēni un zinoši skolotāji, kas piepilda skolas telpas ar prieku, labām 
domām un radošu gaisotni! Lai skola vienmēr ir mājas, kur gribas atgriezties! Skolotājiem -  pacietību, 
strādājot ar skolēniem! Varam droši saukt mūsu skolu par nākotnes skolu. Bet gribētos, lai vairāk  
uzmanības tiktu pievērsta katra bērna atšķirībām, vien viņam piemītošajām unikālajām īpašībām un tiem 
mērķiem, ko viņš pats izvirzījis. 

Ruta Dābola 
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