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Skolas infrastruktūras sakārtošana 
2018.-2023. gadā tiks īstenots projekts Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts 

ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”, kura 
ietvaros notiks Bauskas Valsts ģimnāzijas telpu remonti,  aprīkojuma un 

mēbeļu iegāde. 

Ieguvumi: 
• Izremontētas, ugunsdrošības prasībām atbilstošas 

telpas;
• Modernizēts reģionālais metodiskais centrs un 

bibliotēka;
• Ergonomiskas skolēnu un pedagogu darba vietas;
• Mūsdienīgi aprīkotas klašu telpas;
• Ekonomisks apgaismojums visā skolas ēkā;
• Modernizēts lokālais tīkls.



Sporta infrastruktūras attīstība 
Plānota Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama renovācija (komunikāciju 

nomaiņa, jumta un fasādes siltināšana, ieejas mezglu pārbūve, tribīņu 
pārbūve, ventilācijas sistēmas izbūve), stadiona mākslīgo segumu un lietus 

noteku atjaunošana.

Kvalitatīvai mācību priekšmeta “Sports“ norisei



Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju 
virziena attīstība



Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju 
virziena attīstība

Jauno priekšmetu attīstīšana:
• iekārtu iegāde – CNC frēze; 3D printeri; datori; 

elektronikas komponentes u.c.

• mācību programmas pilnveide;

Ķīmijas pulciņa organizēšana sadarbībā 
ar LAĶĪFA:

• praktiskā darbība;

• ekskursiju organizēšana;

Dabaszinātņu priekšmetu materiālās 
bāzes pilnveide:

• sensoru, laboratorijas iekārtu iegāde;

• kabinetu iekārtošana;

Augstskolu pasniedzēju piesaiste 
«Sestdienas skolā» dabaszinību jomās.



«Zaļās» klases un atpūtas zonas izveide 
Izveidot atpūtas zonu (gājēju celiņi, atpūtas soli, dekoratīvo augu stādījumi) 
un “Zaļo klasi”. Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību veikt dīķu kaskādes 

atjaunošanu (to tīrīšanu, izlaides konstrukciju rekonstrukciju, savienojošo 
grāvju sakārtošanu). Atjaunot izbrauktuvi uz Baznīcas ielu un izbūvēt 

stāvlaukumu. 



Sadarbību un izglītības kvalitāti veicinoši 
pasākumi

Ar 
skolām

Karmeļavas 
ģimnāzija

Martina Koha 
ģimnāzija

Ripinas pilsētas 
skolas

Projektos Erasmus + eTwinning

Nometnēs
7. klasēm radošās 

pašizpausmes 
nometne (dažādās 

mācību jomās)

10. klasēm radošās 
pašizpausmes 

nometne (dažādās 
mācību jomās)



Mūsdienīga skola skolēnam

Piebūves vai ēkas – «dabaszinību māja» projekta plānošana, izveide un realizācija

• Moderni aprīkoti plaši mācību kabineti;

• Ierīkotas laboratorijas telpas;

• Izveidotas modernas atpūtas zonas;

• Aprīkojums atbilstošs mūsdienu 
tehnoloģiju laikmetam.


