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Dārgie skolēni, vecāki, pedagogi, darbinieki un, jo īpaši, 7.-12.klašu skolēni! 

Jūs esat lieli malači, ka izturējāt tik ilgu un saspringtu, bet radošu un inovatīvu ne tikai 

attālināto mācību procesu, bet arī klātienes mācību procesu tai skaitā. Vislielākais prieks, 

man kā skolas direktorei, būtu sagaidīt jūs visus 2.semestrī skolā, lai atsāktu mācības 

klātienē ar optimisma garu!  

Vēlos pateikties 1.-4.klašu skolēniem un skolotājiem par jēgpilnu mācīšanās procesu 

klātienē, jūs bijāt īstie saimnieki un pratāt nopietni un aizraujoši piepildīt skolas telpas ar 

muzikālām skaņām, priekpilniem smiekliem, gudrības atklājumiem, sportisko azartu un 

centību mācībās, kā arī radīt smaidu skolotāju sejās. 

Mīļie kolēģi no visas sirds vēlos pateikt mīļu paldies jums par pašaizliedzīgo, veiksmīgi ieguldīto un 

padarīto darbu! Vēlu mierpilnus un gaišus svētkus! 

Direktores padomi kā vislabāk sagaidīt Ziemassvētkus! 

Ziemassvētki ir dāvināšanas un piedošanas laiks. Šis ir arī brīnumu laiks, kad 

viens otram sejā varam radīt smaidu. Turklāt, platāku smaidu spēj radīt tikko 

krāsnī gatavoti silti un gardi svētku cepumi un dažādi našķi. 

Galvenais esat radoši un atceraties, ka Ziemassvētki ir ģimenes kopā būšanas 

laiks, kad visi kopā, rotājot eglīti, varat vēlēt veiksmi viens otram un ievēlēties 

vēlēšanos paši sev. 

Pajautājiet vecākiem un vecvecākiem, kā viņi pirms gadiem pavadījuši 

Ziemassvētkus, kādas dāvanas viņi saņēmuši un dāvinājuši. Noskaidrojiet viņu 

agrākās svētku tradīcijas un atjaunojiet tās, tieši šajos Ziemassvētkos. Tas nekas, 

ja tās šķiet muļķīgas vai mazliet neparastas, tas ir veids, kā visai ģimenei kopīgi 

izsmieties un gūt pozitīvas emocijas. 

 Diemžēl, lielai daļai ģimeņu šie svētki ir kļuvuši ļoti ikdienišķi, iespējams, tāpēc šī svētku sajūta arī vairs 

nepārņem. Uzvelc savu skaistāko svētku kleitu vai kreklu, tas piešķirs ģimeniskajiem svētkiem krāšņumu 

un īpašu gaisotni. 

Neskatoties uz situāciju valstī, mums ir jāturas un jārūpējas par mūsu tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem, mūsu 

un apkārtesošo cilvēku veselību un jālūdz, lai mēs visi izturētu šo saspringto laiku. Taču tas neļauj mums 

ģimeniski svinēt gada visgaidītākos svētkus – 

Ziemassvētkus – un sagaidīt cerību pilnu Jauno gadu, 

lai viss būtu citādāk – labāk! Novēlam Jums sirsnīgus 

un ar svētību piepildītus Ziemassvētkus, kā arī 

veselības, veiksmes, bagātības un mīlestības pilnu 

Jauno gadu! 

Cerīgu, gaišu, idejām bagātu 2021. gadu! 

Cieņā, Vera Grigorjeva 

IENĀC SKOLĀ 
2020.gada 17.decembra 

Bauskas 2.vidusskolas ceturkšņa informatīvais izdevums 

 

Skolas devīze: “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” 
(Plūdons) 
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2020./2021.m.g. 1.semestra aktualitātes 

Skolas lieliskās skolotājas pretendējot Gada skolotāja titulam! 

Skolas direktore V.Grigorjeva raksturo skolotājus:  

Par  Jutu Gaiķi 

Skolotāja Juta ir augsti kvalificēta pedagoģe, kompetenta savā jomā. Skolotāja Juta labi pārzina savu 

priekšmetu un ir atvērta novitātēm aktīvi darbojās pilotskolas komandā “Skola 2030” projektā “Kompetenču 

pieeja mācību saturā”, labprāt izmanto jaunākās tehnoloģijas.  

Skolotāja aktīvi iesaistījās projektos, ar lielu atbildības izjūtu vada Eiropas Sociālā fonda projektu 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un Eiropas Sociālā fonda projektu  “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.  

Būdama pedagoģe mentore labprāt konsultē un palīdz kolēģiem dažādos pedagoģijas, metodikas 

jautājumos, ir vadījusi praksi pedagoģijas studentiem.  

Juta Gaiķe veicina  labvēlīgas mācību vides un komunikācijas  veidošanu, ar savu labestību,  inteliģenci 

un spēju, nezaudējot savu “Es”, atrod kompromisu ar kolēģiem un respektē  katru personību.  

Par Larisu Sidorčiku 

Larisa Sidorčika Bauskas 2. vidusskolā strādā no 2000.gada. 

Skolotāja ir inovatīva un radoša sava mācību priekšmeta pasniegšanā un veiksmīgu mācību metožu 

izmantošanā.  

Skolotāja Larisa ir 7.c klases audzinātāja, skolotājai  šī ir ceturtā audzināmā klase.  Kā klases audzinātāju 

viņu raksturo elastīgums, prasme veidot klasē pozitīvu vidi un saliedēt kā skolēnu, tā arī vecāku kolektīvu. 

Larisa skatās uz dzīvi pozitīvi un mudina arī audzēkņus ar optimismu pārvarēt dzīves grūtības.        

Skolotāja Larisa ir izglītības iestādes padomes locekle, pedagogu arodbiedrības priekšsēdētāja, viņai ir 

plaša sadarbība ar kolēģiem skolā un ārpus tās. 

Skolotāja Larisa  Sidorčika ir atsaucīga, korekta, inteliģenta, atvērta, daudzpusīga personība. 

Par Anitu Zibolu, kura ieguva nomināciju “Gada skolotājs vidusskolā”.  Apsveicam! 

Skolotāja Anita ir augsti kvalificēta speciāliste savā priekšmetā ar augstu kompetenču 

izpratni par jomu, un vairākus gadus vada dabaszinību metodisko jomu skolā. Latvijas Ķīmijas un 

farmācijas uzņēmēju asociācijas rīkotajā konkursā ”Ideālā ķīmijas stunda” tika izveidotas četras 

īsfilmas – Elektroni; Oksīši; Atomi un Mācāmies spēlējoties.  Filma” Oksīši” ieguva filmu konkursā 

3. vietu un saņēma “zelta” kausu – “Ideālā ķīmijas stunda”. Skolotāja piedalījās pedagogu konkursā , 

kur LAĶĪFA skolotājai izteica pateicību par atsaucību un jauniešu motivēšanu dalībai LAĶĪFA 

aktivitātēs un ķīmijas priekšmeta popularizēšanā vairāku gadu garumā. RTU Materiālzinātņu un 

lietišķās ķīmijas fakultāte skolotājai Anitai piešķīra balvu “Ķīmija kā prioritāte”. 

Skolotāja ir atsaucīga kolēģe, pretimnākoša, viņai ir plaša sadarbība ar kolēģiem skolā un 

ārpus tās.  

Neliels apkopojums par tikšanos ar prezidentu 

Š.g. 12.oktobrī mūsu skolai bija liels pagodinājums uzņemt Valsts 

prezidentu Egilu Levitu. Prezidents, apmeklējot mūsu skolu, piedalījās 

nozīmīgā diskusijā ar vidusskolēniem. Tika uzdoti mums, jauniešiem, 

aktuāli jautājumi par politiku, nodokļiem, izglītību un vēlēšanām. 

Prezidents plaši izklāstīja savu redzējumu, nostāju un viedokli. Lika 

aizdomāties par jauniešu iesaisti politikā un aktualizēja to, ka tieši mēs, 

jaunieši, esam valsts nākotne. Iedvesmoja piedalīties vēlēšanās un nebūt 

vienaldzīgiem pret savu valsti, aicināja būt savas valsts patriotiem. Šādas 

tikšanās ir ļoti nepieciešamas un vajadzīgas, jo tas motivē jauniešus, 

skolēnus nepalikt malā, bet domāt plašāk un darīt vairāk. Ļoti novērtēju 

prezidenta apmeklējumu un iesaisti diskusijā! 

Emīls Upenieks, 11.a 
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Latvijas Valsts prezidents Bauskas 2.vidusskolā 

Bauskas un Rundāles novada pašvaldības 

12.oktobrī vizītē apmeklēja Latvijas Valsts 

prezidents Egils Levits. Viņš iepazinās ar 

pašvaldībās paveikto, bet galveno uzmanību 

veltīja Bauskas novada jauniešiem.  

Pulksten 11.00 prezidents ieradās Bauskas 

2.vidusskolā. E.Levitu pie skolas sagaidīja 

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds 

Jātnieks, izpilddirektore Ineta Ruhocka un 

Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva. 

Ar dziesmu uzstājās folkloras kopa «Urdziņa» kopā ar skolas pedagogiem, skolēni pasniedza 

ziedus. 

Notika arī skolas vadības un skolas padomes pārstāvju tikšanās ar prezidentu. 

V.Grigorjeva pastāstīja par skolas darbu. «Mēs esam pagodināti, ka atbraucāt šodien pie 

mums šajā brīnišķīgajā dienā. Vēlos savā stāstījumā akcentēt kultūru mijiedarbību un 

integrācijas procesu Bauskas 2.vidusskolā.» 

Skolas vadītāja slavēja gan izglītības iestādes absolventus, gan pašreizējos audzēkņus. 

Skolas pašpārvaldes priekšsēdētāja Katrīna Velta Ūdre par sevi pastāstīja: 

«Vidusskolas gados sāku atklāt, ka mani interesē sabiedriskā darbība. Mani iekustināja 

ekonomikas skolotāja, kas piedāvāja daudz attīstības programmu un iesaistīja procesos.» 

Uz tikšanos ar prezidentu bija ieradušies 12. un 11.klašu skolēni. Diskusiju vadīja  

K.V.Ūdre un Emīls Upenieks. Uz jautājumu, kā vairāk jauniešus iesaistīt politikā, prezidents 

atbildēja, ka pirmais solis jau ir iesaistīšanās skolas pašpārvaldes darbā. Viņš minēja, ka 

jauniešiem, kam ir 18 gadi, noteikti ir vērts piedalīties nākamgad pašvaldību vēlēšanās, tādā 

veidā gūstot politisko pieredzi.  

Dāvi Rimševicu interesēja, vai 

tiešām valstī nepieciešams tik daudz 

ierēdņu.  E. Levits skaidroja, ka ierēdņi 

pilda tos uzdevumus, ko pilsoņi prasa no 

valsts. 

Krišjāni Ķikuru interesēja, kāpēc 

Latvijā prezidentu ievēl nevis tauta, bet 

gan Saeima. Prezidents skaidroja, ka tas 

atkarīgs no valsts demokrātijas sistēmas 

– vai tā ir prezidentāla, vai 

parlamentāra. Pirmajā gadījumā 

prezidents ir arī valdības galva. Otrajā gadījumā parlaments ieceļ Ministru prezidentu un 

prezidentu ievēl atsevišķi. Prezidents pilda valsts pārstāvniecības funkcijas. 
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Monika Šovgeņuka norādīja, ka tiem 

studentiem, kas mācās augstskolās par valsts 

līdzekļiem, vajadzētu kādu laiku nostrādāt savā 

profesijā Latvijā. «Es piekrītu, ka tas būtu 

taisnīgi,» pauda E.Levits. 

Jaunieši interesējās arī par jaunajiem 

nodokļiem automašīnām un pievienotās vērtības 

nodokļa diferencēšanu, un prezidents labprāt 

iesaistījās šajā diskusijā. 

Izmantoti materiāli no laikraksta «Bauskas Dzīve». 

Ekskursija uz Siguldu 

Akcijas «Skolas soma» ietvaros piekto klašu skolēni vēl pirms rudens brīvlaika devās 

ekskursijā uz Siguldu, zeltaino, zaļo, brūno un zilo. Tādās krāsās skolēni uzzīmēja savu 

ekskursiju, visi uzrakstīja vēstījumu par redzēto braucienā. Ennija Līza Zaumane pastāstīja, 

ka esot aizbraukuši uz mazo brīnumzemi, kur gids Edmunds parādījis skaistu maketu, ko viņš 

veidojis sešus gadus. Tā esot bijusi Cēsu pils. Nu bērni esot apmainījušies vietām ar 5.a klasi 

un gides Kristīnes vadībā taisījuši maketus, atveidojot Latviju, kāda tā varētu izskatīties pēc 

48 gadiem. Gabriela Anna Šmite pastāstīja, ka visi skolēni pēc tam esot gājuši pa Gaujas 

dabas taku, redzējuši Velna alu, savvaļas govis, bobsleja trasi. Daniels Roze varēja atstāstīt 

Siguldā dzirdēto teiku par Velna alu un nostāstu, kā radās Gauja. Kerija Šata bija priecīga 

bobsleja trasē redzēt sportistus brāļus Dukurus.  

Skolēni atzina, ka ekskursija bija jautra, gara, tās noslēgumā bijuši laimīgi, lai arī 

krietni noguruši.  

Vēstījumu apkopoja R.Dābola 

Skolotāju diena vienmēr 

ir mīlestības pilna 

Tika aizvadīta skaista un pozitīvām emocijām 

piepildīta Skolotāju diena arī mūsu skolā! Šī 

Skolotāju diena bija tikpat īpaša kā visas 

citas, taču to palīdzēja padarīt vēl 

neaizmirstamākuPasakuParadīzesballīte 

Bauskā, kura nodrošināja iespēju mūsu 

skolotājus sagaidīt daudz neierastākā 

veidolā! Paldies Jums! Ir taču tik skaisti 

dāvāt no sirds un novērtēt citam citu! 
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Deju izaicinājums 
Šī gada 16. oktobrī Bauskas 2. 

vidusskolas sporta laukumā sapulcējās  

5.- 12. klašu skolēni, lai pēdējo reizi 

pirms rudens brīvlaika izjustu kopā 

būšanas prieku un uz brīdi aizmirstu 

par elektroniskajām iekārtām. Šī ideja 

man radās tā, ka sociālajos tīklos ļoti 

aktīvi cilvēki no visas Latvijas dalījās 

ar video, kur visi kopā dejo pie 

Jeruzālemes dziesmas.  

Man pašai bija iespēja piedalīties 

Bauskas Kultūras centra rīkotajā deju 

izaicinājumā. Atzīšu, ka sajūtas patiesi 

ir neaprakstāmas, jo uz brīdi mēs visi 

vienojāmies kopīgā dejā, taču šķita, 

kāpēc gan mēs, savā skolā, nevarētu 

dejot pie kādas pazīstamas latviešu 

dziedātāja izpildītas dziesmas? Un šeit 

arī radās ideja, zināju, ka vēlētos mūsu 

skolā izveidot jauniešiem atmiņās 

paliekošu notikumu, un šis bija īstais laiks un vieta, kur īstenot deju izaicinājumu. 

Ideju ar prieku atbalstīja klases audzinātāja Natālija Matulēviča un skolas direktore 

Vera Grigorjeva, un kopš tā brīža arī viss sākās. Ļoti liels prieks bija, ka mana klase 

piekrita īstenot šo ideju un bija  priecīgi piedalīties organizēšanā. Un tad bija laiks 

uzrunāt deju skolotāju Tamāru Ļisovcovu, filmētāju Kristeru Čakānu un veidot plānu. 

Izveidoju afišu, lai mūsu skolas jaunieši redzētu, ka mums būs tāda iespēja 

iedejot rudens brīvlaiku uz tik pozitīvas nots. Uzstādījām vajadzīgo aparatūru, 

izveidojām stadiona izkārtojuma plānu, lai tiktu ievērota distance un nodrošināti 

vajadzīgie apstākļi, lai visi justos droši un komfortabli. Manuprāt, šī pasākuma 

organizēšana ļāva mums atkal strādāt kopā un izveidot lielisku komandu. Protams, 

pati skaistākā daļa bija, kad visi kopā roku rokā, soli solī bijām sapulcējušies vienotā 

apģērbā un lieliskā noskaņojumā mūsu skolas stadionā, lai izdejotos no sirds, un 

labāku dziesmu par Laura Reinika «Es skrienu»  nevarējām vēlēties. Tajā brīdī bija 

sajūta, ka ir tik skaisti būt kopā, veidojot kopīgas atmiņas! Un noteikti Laura Reinika 

atzinība un labie vārdi par mūsu izveidoto video bija ļoti patīkami. 

 

Katrīna Velta Ūdre 12.a klasē 
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Lāčplēša diena 

Trešdien, 11.novembra pēcpusdienā, 

atzīmējot Lāčplēša dienu, Bauskas 2. 

vidusskolas 3.b un 6.b klases delegācija 

pārstāvēja skolu atceres brīdī pie Bauskas 

Brīvības pieminekļa. Lasot dzejoļus, 

noliekot ziedus un aizdedzinot svecītes, 

skolēni izjuta patriotismu, vienotību un 

piederību savai Tēvzemei!  

Aija Jurgenāne, 3b klase 

Lepojamies! 

12.a klases skolnieces Katrīna Velta Ūdre un Una Filipoviča 

piedalījās un pārstāvēja mūsu skolu Zemgales reģiona skolēnu reklāmas 

konkursā “Radošā Zemgale” 2020, konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu 

radošumu un uzņēmējdarbības kompetences un sniegt skolēniem 

informāciju, praktiskas un noderīgas idejas par reklāmas veidošanas 

pamatprincipiem! Mēs priecājamies par aktīviem un zinātkāriem 

skolēniem, kuri vienmēr vēlas kāpt kalnā visaugstākā! 

Jaunības zīmes – kustības un sportošana 

Latgalē – zilo ezeru zemē – ir Riebiņu 

novads, tur šūpulis kārts mūsu skolas matemātikas 

skolotājai Tatjanai Kazačenokai. Viņa lepojas ar 

savu dzimto novadu, kur ir attīstīta rūpniecība, 

uzņēmējdarbība. Vidusskolā varējis iegūt augstu 

izglītības līmeni. Tatjana ģimenē bija mīlēta, 

vecāki strādāja atbildīgos amatos, viņu vairāk 

pieskatīja vecmāmiņa. Meitene bijusi aktīva un 

kustīga no bērnības. Skolas laikā piedalījusies 

dažādās vieglatlētikas sacensībās, ziemā – slēpošanā. 

  Skolā īpaši padevušies eksaktie mācību priekšmeti. Tā kā jaunības 

sapnis bija ceļot, tad Tatjanas nākotnes ieceres saistījās ar arheoloģiju, 

ģeoloģiju, tikai, draudzenes ietekmēta, iestājās Daugavpils Pedagoģiskajā 

institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē, ko beidza 1986.gadā. Pēc tā 

saucamās sadales kopā ar vīru izvēlējās dzīves un darba vietu tuvāk Rīgai. 

Bauskas 2.vidusskolai bija nepieciešami matemātikas skolotāji, tālab izvēle 

krita par labu Bauskai.  Pirms šī izšķirošā soļa vīrs bija iepazinies ar skolas 
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direktori, skolu, un te viss viņam patika. Direktore Vera Grigorjeva, domājot 

par jauno ģimeni, sarūpēja dzīvokli. Auga pirmā atvasīte Jūlija, kuras 

audzināšanu varēja apvienot ar darbu divu maiņu skolā. Ievirzīt skolotājas 

darbā palīdzēja mācību pārzine Iraīda Panovska. 

Paldies Tatjana Kazačenoka vispirms saka vecākiem, kas veicinājuši 

vispusīgu attīstību. Gādājuši izglītojošus žurnālus, kas saistīti ar zinātni, 

ceļojumiem. Atbalstījuši, lai meita piepilda savus dzīves  mērķus.  

Paldies Tatjana saka skolas direktorei Verai Grigorjevai, kas mudinājusi 

mācīties, iegūt maģistra diplomu, metodiķes kvalifikāciju. Un tā Tatjana 

Kazačenoka ir mācījusies visu mūžu. Arī klases audzinātājas pienākumus viņa 

veikusi,  piecas reizes bijusi izlaiduma klases audzinātāja. 

Izaudzinātas meitas Jūlija un Alīna, kas pēc Latvijas Universitātes 

beigšanas strādā prestižos amatos. Jautāta, kas skolā sniedz gandarījumu, 

Tatjana atbild, ka tie ir skolēni, kas pēc gadiem atnāk un pasaka mīļu paldies. 

Arī tas, ja kāds no skolēniem matemātikas olimpiādēs ir guvis ievērojamus 

panākumus. 

Par vaļaspriekiem ārpus skolas Tatjana stāsta labprāt. Vecmāmiņa 

iemācījusi adīt, un arī tagad stresa «noņemšanā» palīdz kāda adījuma 

darināšana. Ceļošana kopā ar ģimeni  – tas dod vislielāko gandarījumu. 

Apceļota vai visa Eiropa. Cik iespējams, lasa publicistiku, zinātnisku, vēsturisku 

literatūru, arī tāda pat satura filmas ir saistošas. 

Mans devums skolai ir tāds, ka daru savu darbu, mācu matemātiku tā, kā 

es to protu. Matemātika kā mācību priekšmets attīsta jebko, ne tikai prātu. 

Esmu laimīga, ja bērni ir iemācījušies mīlēt savu skolu, tā par savu devumu 

mācību iestādei saka T.Kazačenoka. 

Novēlu skolai saglabāt savu vēsturisko virzienu un to nepazaudēt. Gaidu 

skolā zinātkārus bērnus, novēlu visiem veselību. Pēc dabas esmu optimiste un 

jūtos labi, ja ģimenē viss ir kārtībā. 

Ruta Dābola 
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Matemātiķa uzdevums – prast sakārtot domas 

un prātu 

Svetlanai Jurčenokai patīk pavasaris. Vārdā –Sveta – 

māmiņa, ielikdama šādu vārdu, redzējusi sauli, gaismu, 

gaišumu, pavasara atmodu. Svetlana priecājas savā dārziņā 

redzam plaukstošus krokusus, sniegpulkstenītes, tulpes, 

narcises. Vēlāk smaržo vasara gan margrietiņās, gan rozēs, 

tad gladiolās, asterēs... 

«Ziedi – tie ir mani,» saka Svetlana. «Kartupeļi, 

burkāni – tie vīra aprūpē. Tā esam sadalījuši darbus dārzā.» 

Ziedu kopšana, grāmatu lasīšana – tie ir viņas 

vaļasprieki. Ļoti patīk detektīvžanra darbi. Labprāt lasa 

Mišela Bisī romānus. Patīk, kā atrisinās lietas, kas saistītas 

ar noziegumu izmeklēšanu. Svetlana ir ne tikai skolotāja, mājās viņa ir mīļa sieva, 

mamma, vecmāmiņa. 

Svetlana dzimusi kaimiņu valstī Lietuvā, pilsētā Naujoji Akmene. Ģimenē bija trīs 

bērni: māsa, brālis un jaunākā Svetlana. Skolā mācījusies ļoti labi. Bijusi cītīga 

skolniece. Īpaši patikušas matemātikas stundas. Viņas skolotāja bijusi stingra, prasīga, 

un tas arī pamudinājis savu nākotni veltīt šim svarīgajam mācību priekšmetam. Lietuvā, 

šajā skaistajā pilsētiņā, skola, kurā meitene mācījusies, bija divplūsmu, pēc tam meitene 

mācījusies tikai krievu plūsmā. Matemātikā atzīmes bija teicamas, ko gan citu – jādodas 

studēt matemātiku. Būdama skolniece, meitene saviem brālēniem, kas apmeklēja 

bērnudārzu, bijusi gan pedagoģe, gan matemātikas skolotāja. 

Tā kā Šauļos, kur varēja studēt, nebija krievu plūsmas, tad tuvāk mājām bija 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts. Svetlana iestājās Matemātikas un fizikas fakultātē 

un studijas beidza 1987.gadā. Studiju laiks bija gana smags, bet reizē romantisks. Tur, 

Daugavpilī, satikās četri jauni cilvēki – visi esošie un arī bijušie Bauskas 2.vidusskolas 

skolotāji. 

«Pēc mācībām satikāmies, muzicējām, runājām, sadraudzējāmies. Ja ko 

neizpratu, varēju puišiem pajautāt, jo viņi studēja gadu pirms, vecākā kursā.» 

Tur abi – Svetlana un Valērijs – satikās, jaunajiem vecākiem piedzima meitiņa. 

Līdzko studijas beidza, bija jāizvēlas darba vieta. Aleksandrs Kazačenoks pamudināja 

nākt uz Bauskas 2.vidusskolu, jo tur viņš jau strādāja. Tikko direktores gaitas bija 

uzsākusi Vera Grigorjeva, kas jaunos matemātiķus, fiziķus laipni sagaidīja. Tā šajā, 

Bauskas 2. vidusskolā, līdz šodienai, jau 33 gadus. 
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Ģeniālais krievu tautas zinātnieks M. Lomonosovs esot sacījis, ka matemātika 

jāmācās, tā palīdz «sakārtot prātu». Tāds ir arī Svetlanas Jurčenokas dzīves moto. Arī 

meita Nataļja pabeidza Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģiju fakultāti, bet 

maģistrantūrā beidza Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti. Pašlaik strādā un 

audzina meitiņu. 

Skolotāja Svetlana Jurčenoka, atminoties sākuma gadus skolā, ar labiem vārdiem 

piemin bijušo skolotāju, MK vadītāju Taisiju Krivenoku, kas bijusi laba padomdevēja, 

pratusi nevis komandēt, bet ievirzīt grūtajā pedagoģiskajā darbā. Pašlaik visi 

matemātiķi turoties kopā, risinot neskaidrus jautājumus, kas saistīti ar jaunajām 

mācīšanās metodēm. 

Ruta Dābola 

Ar dzīves sparu no bērnības 

Latgale, kultūrvēsturisks novads, veidojis 

cilvēkus ar tikai savu īpašu dzīvesveidu, tuvu 

dabai, tās pirmatnībai. Šodien tie ļaudis, kas nāk 

no Latgales, lepojas ar savām saknēm. Krāslava 

– pilsēta pie Daugavas – glabā vēstures liecības, 

kā grāfu Plāteru pili, pilskalnu, ezerus, kur 

dziļākais Drīdzis iekļāvies Latvijas ainavā. 

Pakāpjoties un vērojot pilsētu no augšas, skatam 

paveras Daugavas loki. Tas viss iegūlies katra 

krāslavieša, arī Valērija Jurčenoka atmiņās. 

Skolotājs Valērijs lepojas, ka dzimis, audzis 

Krāslavā. Bērnu dienas vadījis Krāslavas rajonā. 

No 1971. līdz 1981.gadam mācījies Krāslavas 

2.vidusskolā, ko absolvējis ar ļoti labām sekmēm. 

Beidzis Krāslavas Mūzikas skolas pūšamo 

instrumentu klasi, apguvis trompetes spēli. 

Dzīves skolu zēns no Latgales, zilo ezeru zemes, guvis no sava vistuvākā 

cilvēka – tēva. Viņš pratis visus vīru darbus lauksaimniecībā, celtniecībā, 

zemkopībā. Tētim nekas nebija svešs, to visu ierādīja mazajam Valērijam. Tēva 

darba spars ir paņemts par ceļa maizi turpmākajā dzīvē. Tagad Valērijs visus 

amatus, apgūtos no tēva, izmanto savā dzīvē – dārzkopībā, celtniecībā, 

realizējot iecerētos mazos un lielos  sapņus.  

Skolotāja profesija jaunos gados kļuva it kā par nejaušību. Ja zēnam tuvākie 

mācību priekšmeti skolā bija fizika, matemātika, ķīmija, ja tajos atzīmes bija 

tikai teicamas, tad likumsakarīgi šos priekšmetus jāapgūst padziļināti. Jauniem 

ļaudīm Latgalē mājām vistuvākā augstskola bija Daugavpils Pedagoģiskais 
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institūts. Valērijs augstskolā iestājās 1981. gadā un pabeidza 1986. gadā, 

iegūstot fizikas un matemātikas skolotāja vidusskolā kvalifikāciju. 

Tā kā Bauskas 2.vidusskolā studiju biedrs un draugs Aleksandrs Kazačenoks 

jau strādāja, tad, sagaidījis, līdz studijas pabeidz sieva, 1987.gadā devās uz 

Zemgali, Bauskas 2.vidusskolu. Šī skola tā arī kļuva par Valērija Jurčenoka 

otrajām mājām. Tā aizritējuši 35 darba gadi vienā skolā. Mācīties nekad nav 

par vēlu. Dzīve prasa korekcijas, un no 2003. līdz 2005.gadam V.Jurčenoks 

Latvijas Universitātē ieguva informātikas skolotāja vidusskolā kvalifikāciju. 

Apsviedīgs, veikls, izdarīgs – tie nav vienīgie vārdi, kas raksturo skolotāju 

Valēriju. Ja viņš ko dara, tad paveic pēc iespējas labāk, precīzāk. Tās ir 

matemātiķa raksturojošās īpašības. Par sevi viņš stāsta nelabprāt. Lai vēsta 

darbi, ko cilvēks veicis. Vērtību skalā V.Jurčenoks ir šādi sarindojis rakstura 

īpašības, ko viņš ciena. Pirmajā vietā visaugstāk vērtē darba sparu, tad 

godīgumu. Valērijs necieš skaudību, kas ir ļauna un nomelno. 

Minēju, ka no bērnības Valērijs pārmantojis tēva darba sparu, prasmi 

savām rokām būvēt, mūrēt, rakt, zāģēt. Tēvam bija zelta rokas. Īstam vīram 

jāprot viss, tā tēvs. To mantojis arī dēls. Pašlaik viņa aizraušanās vijas ap 

dārzkopību. Jākopj dārza mājiņa Likvertenos, sakņu dārzs. Daugavas ūdeņu 

vilinājums, kas ir makšķernieku paradīze, Valēriju saista joprojām. Par šīm 

aizraušanām Valērijam Jurčenokam ir daudz kā interesanta ko pastāstīt.  

Valērija Jurčenoka novēlējums Bauskas 2.vidusskolai: «No visas sirds vēlu 

skolai izdzīvot un attīstīties sarežģītajā mūsdienu pasaulē!»    

Direktores vietniece Juta Gaiķe Valēriju Jurčenoku raksturo šādi: 

Valērijs – kolēģis ar augstu atbildības sajūtu, kolēģis, kuru ikdienas ritumā 

redzam ļoti nopietnu. Iepazīstot tuvāk, izrādās, ka Valērijs mīl humoru, viņam 

vienmēr krājumā kāda piemērota anekdote vai pastāsts. Viens no Valērija 

vaļaspriekiem  un aizraušanās ir makšķerēšana,  nakšņošana  un laika 

pavadīšana pie dabas, lielisku zupu vārīšana uz ugunskura. Un lomi Valērijam 

tik tiešām iespaidīgi, fotogrāfijās atrādītie brekši gandrīz jau rekordos 

ieskaitāmi.  

Valērijs ir vīrietis, kurš veiks jebkuru remontu  mājās, ja nepieciešams, dos 

padomu citiem, kā rīkoties.  

Ruta Dābola 
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