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Valsts
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Kontaktinformācija:
• Uzvaras iela 10, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901
• gimnazija@bauska.lv
• Tālr. 639 60870; 2877 9553
• bauskasvg.lv

Mūsdienīga, radoša, sadarbībai atvērta
kvalitatīvas izglītības ieguves skola.
Bauskas Valsts ģimnāzija - skola
ikvienam, kas gatavs personīgai
izaugsmei un pārmaiņām.

Skola ar 100 gadu vēsturi
Skola dibināta 1919. gada 22.septembrī.

Esam skola, kas godina mūsu valsts un tautas
tradīcijas.

Fakti par skolas vēsturi
▪

1919. gada 22.septembrī tiek atklāta Bauskas pilsētas
vidusskola

▪

1929. gadā skolu pārdēvē par Valsts Bauskas ģimnāziju

▪

1951. gada 1. septembrī skolas nosaukums mainās –
Bauskas 1. vidusskola

▪

2011. gada 1. septembrī Bauskas 1. vidusskola tiek
reorganizēta – uz vidusskolas bāzes izveidota Bauskas
Valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola

▪

2019. gada septembrī ar plašu pasākumu ciklu skola atzīmē
100 gadu jubileju, tiek izdota grāmata “Mūsu skolas stāsti”

▪

Ar 2020. gada 1.janvāri Bauskas sākumskola ir pievienota
Bauskas Valsts ģimnāzijai, un abas sāk darbu kā viena
izglītības iestāde – Bauskas Valsts ģimnāzija

Skolas tradīcijas
• Zinību diena;
• Dzejas dienas;
• Skolas dzimšanas diena;
• Skolotāju diena;
• 10.klases iesvētības;
• Tautasdziesmu dziedāšanas pēcpusdiena;
• Mārtiņdienas gadatirgus;
• Lāčplēša diena;
• Latvijas gadadienai veltīts koncerts;
• Adventes ieskaņas pasākums;
• Ziemassvētku koncerti;
• Pieņemšana pie skolas vadības;
• Valentīndienas pasākumi;
• Zinātniskā konference;

• Lieldienas;
• Sporta dienas;
• Rakstnieku un dzejnieku atceres dienas;
• Mātes dienas koncerts;
• Žetona vakars;
• Absolventu zvans;
• Eiropas dienas pasākums;
• Izlaidumi;
• Absolventu salidojumi;
• Barikāžu aizstāvju atceres diena;
• Konkurss - Gada skolēns;
• Labdarības akcijas;
• Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņi.

Skola šodien
•

Lielākā Bauskas novada skola pēc skolēnu
skaita: mācās 780 skolēni

•

34 klašu komplekti, vidējais klašu piepildījums23 skolēni

•

Strādā 72 pedagogi

•

Skolai ir savs karogs, himna, logo

•

Ir skolas formas
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Īstenotās izglītības programmas 1.-6.klasēs
2020./2021.m.g.
1. un 4.klasēs piedāvā
programmu:
2020./2021.m.g.
2.,3., 5.,6. klasēs
piedāvā
programmas:

• Pamatizglītības programma

• Pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) humanitārā
un sociālā virziena programma
• Pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) matemātikas
un dabaszinību programma
• Pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase) programma
* Piedāvājam arī pamatizglītības 1.posma (1.-6. klase)
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Īstenotās izglītības programmas 7.-9.klasēs
2020./2021.m.g.
7.klasēs piedāvā
programmas
virzienus:

• matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens –
papildus matemātikas stundas;
• profesionāli orientētais virziens – papildus komerczinību
pamati;
• vispārizglītojošais virziens – papildus datorikas stundas

2020./2021.m.g.
8. un 9. klasēs
piedāvā
programmas:

• matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens –
papildus matemātikas stundas;
• profesionāli orientētais virziens – komerczinību pamati;
• vispārizglītojošais virziens

Īstenotās izglītības programmas 10.-12.klasēs
2020./2021.m.g.
10.klasēs piedāvā
programmas
virzienus:
2020./2021.m.g.
11. un 12. klasēs
piedāvā
programmas:

• Biznesa vadība, jurisprudence, žurnālistika – padziļināti angļu
valodu, latviešu valodu, sociālās zinātnes;
• Vides, veselības zinātnes un medicīna – padziļināti bioloģiju un vēl
2 kursus no piedāvātajiem- ķīmiju/angļu valodu/sociālās
zinātnes/fiziku/ latviešu valodu;
• Matemātika, inženierzinātnes, informāciju tehnoloģijas –
padziļināti matemātiku, fiziku un vēl 1 kursu no piedāvātajiemķīmiju/angļu valodu/sociālās zinātnes/bioloģiju.

• matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziens – papildus
matemātikas stundas, telpiskā modelēšana, elektronikas pamati;
• profesionāli orientēta virziens – komerczinības;
• vispārizglītojošā virziens – psiholoģija, tehniskā grafika;
• humanitārā un sociālā virziens – 3 svešvalodas, filozofija,
kulturoloģija.

Interešu izglītība
• Politikas klubs “Jaunie
eiropieši”
• Debates
• TDK “Odziņa”
• TDK “Taurenītis”
• Teātris
• Rokdarbi
• Sporta dejas
• Skolēnu mācību uzņēmumi
• Folklora
• Koris
• Mūzikas pašizpausme

Skolas īpašie
piedāvājumi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skola 2030 pilotskola
LOK projekts «Sporto visa klase» 1.-6.kl.
LVM Mammadaba projekti
eTwinning projekti
Sestdienas matemātikas skola 5.-12.kl.
skolēniem pie LU profesora A.Cibuļa
Mazā biznesa skola 1.-6.klasēm
Skolas padome un biedrība «Bauskas Valsts
ģimnāzijas padome»
Skolēnu pašpārvalde 7.-12.klasēm
Semestra stipendijas skolēniem ar augstiem
mācību sasniegumiem
Stipendijas «Gada absolvents»
Vidusskolas posmā – elektroniku, telpisko
modelēšanu, spāņu valodu

Vecāku iesaiste projektu īstenošanā
Biedrība „Bauskas sākumskolas padome” īstenojusi projektu
“Ejam DABĀ!”

Pateicoties finansējuma 50 000 euro ziedotājiem – R.Puteņa
bērniem Mārtiņam Putenim un Andrai Racibarskai (ASV)- sporta
namā “Mēmele” īstenots projekts- ieklāts grīdas segums Gerflor,
iekārtots atpūtas stūrītis.

Skolēnu
sasniegumi
mācību
priekšmetu
olimpiādēs
Mācību gads
2019./2020.m.g.
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Reģionālā konference

Valsts konference
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2

3

2

5

9
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Lepojamies
Draudzīgā aicinājuma fonds par nozīmīgu darbu ar talantīgajiem bērniem
2020.gada janvārī ar Draudzīgā aicinājuma medaļu un Goda rakstu apbalvoja
matemātikas pedagogus Johannu Adakovsku un Andreju Cibuli.
2020.gadā 5 pedagogi apbalvoti ar IZM Atzinības un pateicības rakstiem par
sasniegumiem mācību procesa organizēšanā un augstiem skolēnu
sasniegumiem konkursos un olimpiādēs.
Par veiksmīgi realizētu projektu 2020./2021.mācību gadā apbalvota
eTwinning vēstniece pedagoģe Līga Bajāre.

Pedagogi mācību jomu koordinatori (MJK)
Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novados
Daiga Telnere – Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore Bauskas un Rundāles novados;
Alda Baranova – Dabaszinātņu jomas koordinatore Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novados;
Sandra Ārmane – Matemātikas jomas koordinatore Bauskas un Rundāles novados;
Santa Nākmane – Sākumskolas jomas koordinatore Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novados;
Sanita Anspoka – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (teātra māksla mācību procesā)
jomas koordinatore Bauskas un Rundāles novados;
Evija Krišjāne – Atbalsta personāla jomas korrdinatore Bauskas un Rundāles novados
MJK :
1. organizē regulāras novada pedagogu tikšanās, lai diskutētu par mācību saturu un metodiku,
2. apzinās nepieciešamās tālākizglītības vajadzības;
3. organizē pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārus uz citiem novadiem.

Pedagogu labās prakses piemēri 2020./2021.m.g
• 2020.gada 3.augusts profesionālās kvalifikācijas pilnveides 18 h kursi “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu,
tehnoloģiju mācību jomās” II (turpinājums). Pedagoģe Lāsma Krastiņa
• 2020.gada 18.augusts projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas procesa noslēguma konferencē “Mūsu
skola katram bērnam” apaļā galda diskusija “Pāri robežām – pāreja no viena izglītības posma uz nākamo: pamatskola –
vidusskola”. Direktores vietniece Inita Nagņibeda, metodiķe Lāsma Krastiņa
• 2020.gada 20.augusts DZM konference «Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā. Efektīvi un
radoši». Ideju tirgus/ skolēnu savstarpējās sadarbības organizēšana modelējot šūnu. Pedagoģe Lāsma Krastiņa.
• 2021.gada 25.novembris. Emociju viesistaba pedagogiem un vecākiem: attālinātās mācības. Pedagogs Dmitrijs Jemeļjanovs
• 2020.gada 21., 28.decembris pedagogu profesionālas pilnveides 12 h kursi «Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite
skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai», Pedagoģes Santa Nākmane, Sanita Anspoka
• 2020.gada 28.,29.decembris profesionālās kvalifikācijas pilnveides 6 h kursi “Microsoft Teams lietošana mācību procesā”.
Pedagogs Dmitrijs Jemeļjanovs

• 2021.gada 5.februāris. Publikācija žurnālā «Skolas vārds». «Latvijas un pasaules vēsture 7. klasēs. Grupu darbs MS Teams.»
Pedagoģe Daiga Telnere
• 2021.gada 19.februāris. Konkursa balva no žurnāla «Skolas vārds» par labās prakses piemēru «Mana interesantā mācību
stunda» un teātra mākslā «Mana mācību stunda saskaņā ar jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu» . Pedagoģe
Sanita Anspoka

Plānotie pedagogu labās prakses piemēri 2020./2021.m.g.
• 2021.gada 1.marts RIIMC pieredzes semināru Rīgas skolu ķīmijas skolotājiem. «Izaicinājumi
vadot ķīmijas mācību stundas tiešsaistē» Pedagogs Gints Kaspars
• 2021.gada 9.marts. Skola2030 konsultācija skolotājiem. Bioloģija (pamatskola/modelēšanas
prasme un citi jautājumi. Pedagoģe, Skola2030 eksperte Lāsma Krastiņa
• 2021.gada 15.marts. Dalīšanās labajā praksē E-prasmju dienā. «Atgriezeniskās saites
platformas sākumskolā». Pedagoģe Līga Bajāre
• 2021.gada 15.marts. Dalīšanās labajā praksē E-prasmju dienā. «IT rīku izmantošana latviešu
valodas stundās 4.klasei». Pedagoģe Sanita Anspoka
• 2021.gada 15.marts. Dalīšanās labajā praksē E-prasmju dienā. «IT rīku izmantošana
mūsdienīgā mācību stundā- matemātika 3. klasei». Pedagoģe Santa Nākmane

• 2021.gada 15.marts LĶSA konference «Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un
līdzekļi» «Skolotāja pieredze praktiskā darba plānošanā un
video formāta izstrādē attālināto mācību laikā» Pedagogs Gints Kaspars
• 2021.gada 16.marts LU 79. starptautiskā zinātniskā konference. Sekcija «Pārmaiņas un
aktualitātes izglītības sistēmā novados». Tēma «Pārmaiņas izglītībā – iespēju laiks sadarbībai».
Metodiķe Lāsma Krastiņa

Izaicinājumi
2020./2021.m.g.

• Organizēt mācību procesu, pielāgojot mācību
plānu un procesu atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai valstī un skolēnu vajadzībām.
• Īstenot jauno pamatizglītības standartu 1., 4.,
7.klasēs un vidējās vispārējās izglītības
standartu 10.klasēs, ieviešot uz skolēnu
lietpratību vērstu mācību procesu.
• Infrastruktūras sakārtošana, ERAF projekta
SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” realizācija
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