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Sveiciens visiem skolotājiem, skolēniem un visiem skolas darbiniekiem šajās krāšĦajās oktobra dienās! 
Ar šo mācību gadu turpinām izdot mūsu skolas avīzi, kuras nosaukums šogad ir tiešs un vienlaicīgi visaptverošs – Baložu 

vidusskolas dzīve. Avīzes mērėis ir veicināt Baložu vidusskolas dzīves aktualitāti skolas, Baložu pilsētas un Rīgas rajona mērogā. Tās 
uzdevums ir sniegt pēc iespējas plašāku ar skolu saistīto notikumu apskatu, un galvenie veidotāji būs Skolēnu padomes vadība, 
sadarbojoties ar visiem Skolēnu padomes locekĜiem, citiem skolēniem, skolotājiem, klases biedriem. Aicinājums visiem būt 
atsaucīgiem, lai šis izdevums būtu interesants gan Baložu vidusskolas kolektīvam, gan vecākiem un visiem citiem, kas tajā ieskatīsies! 

Avīze iznāks katra mēneša 20. datumā, raksti un cita veida informācija iesniedzama drukātā vai elektroniskā formā līdz katra 
mēneša 17. datumam. 

Veiksmīgu sadarbību un jaukus notikumus vēlot, 
Sandra Žilko 

Direktores vietniece informātikas jautājumos 

Skolēnu padomes dibināšanas diena 
 

Skolēnu padomes dibināšana notika š.g. 11. oktobrī. Sanākuši bija no 5. – 10. klases pārstāvji. 
Padomi vadīja skolotāja Ligita Brauėe. Mēs noskaidrojām, kas tā tāda skolēnu padome ir un ko tur 
dara! Noskaidrojām, ka šī padome lems par dažādiem pasākumiem, kādi varētu būt un kādi būs. 
Protams, padomus prasīsim arī skolotājiem un saviem klasesbiedriem. 

Mēs būsim arī tie, kas organizēs dažādus pasākumus un iedrošināsim piedalīties visus skolēnus. 
Mūsu skolēnu padomei nav īpaši liela pieredze, tāpēc centīsimies, cik varam! Jo tikai ar labu darbu 
var panākt labus panākumus. 

Nobalsojām, kas būs padomes priekšsēdētājs un nolēmām, ka šim cilvēkam jābūt no vecākās 
klases, tātad no 10. klases. Par priekšsēdētāja vietnieku kĜuva Matīss Dravnieks no 9. a klases. ViĦš 
arī būs lietvedis, kas rakstīs dokumentus. Un, ja priekšsēdētājs nebūs skolā, tad aizstās to. 
Padomē ir trīs grupas: 

Kultūras grupa – rīko un vada Skolēnu padomes iecerētus izglītojošus kultūras pasākumus, 
organizē skolēnu piedalīšanos tajos, seko Skolēnu padomes apstiprinātajiem citu skolēnu rīkotajiem 
pasākumiem (vadītāja Diāna Adata, 9. a klase) 

Sporta grupa – organizē sporta pasākumus skolā, pilsētā, republikā u.c.; palīdz skolotājiem 
organizēt skolēnu piedalīšanos tajos (vadītājs Igors PozdĦakovs, 9. b klase) 

Informācijas grupa – informē par visiem plānotajiem skolas pasākumiem, konkursiem, mācību 
olimpiādēm un to rezultātiem, kā arī par aktualitātēm izglītības iegūšanas jomā (kursi vidējās mācību 
iestādēs, augstskolās, semināri, konferences u.t.t.), par Skolēnu padomes darbību, pieĦemtajiem 
lēmumiem un to izpildi; (vadītājs Kirils Parfjonovs, 9. a klase). 

Protams, visiem vadītājiem ir savi labie palīgi – Helēna Pole 9.b, Alīna Admiralova 7.b, Dmitrijs 
Stancels 8.b, Jana Avsejenko 5.a, Viktorija Vogina 6.a, Sandra Freimane 7.a, Inese Austrupa 8.a, 
JeĜena Šipko 9.a klase 
 
Mēs centīsimies iepriecināt citus! 

Evija KalniĦa, 10.a 
Skolēnu padomes priekšsēdētāja 

No šī gada 1. septembra 
Baložu vidusskolā mācās 256 
skolēni, no tiem 127 meitenes 
un 129 zēni. 
 

Direktores uzruna 

2006. gada 1. septembrī 
 
Klāt septembris un skola 

ver durvis jaunajam mācību 
gadam, jaunam darba 
cēlienam – spraigam un 
interesantam, un protams arī 
grūtam. 

Es novēlu visiem spēku 
un sirdsdegsmi zinību un 
jaunu prasmju apgūšanā. 
Ceru, ka mācēsiet novērtēt to, 
kas jums jau tiek piedāvāts un 
dots. 

Aicinu visus skolotājus 
būt vēl aktīvākiem, 
radošākiem sava aroda 
meistariem. 

Jūs esat tie, kuriem ir 
jāaizdedz skolēnu sirdīs un 
prātos zinātkāres liesmiĦas. 

Paldies vecākiem, kuri 
par mācību iestādi saviem 
bērniem izvēlējušies Baložu 
vidusskolu. 

Novēlu visiem izturību, 
centību un vēlmi saprast 
vienam otru, kā arī ceru uz 
labu sadarbību ar Jums 
visiem. 

Sirsnīgi sveicu visus 
pedagogus, skolēnus un 
vecākus jauno mācību gadu 
uzsākot! 
 

Ar cieĦu, 
Baložu vidusskolas direktore 

Vita Broka 
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 Sporta Diena 
 

Sporta diena šogad notika 15. septembrī. Galvenie 
organizatori bija skolotāja Daiga un skolotāja Kristīne. 
Skolotāja Daiga sāka vadīt sporta stundas tikai no šī gada 1. 
septembra. Abas skolotājas izdomāja gan pusaudžiem, gan 
bērniem piemērotas sacensības. 

Sacensības notika skolas stadionā un futbola laukumā, kur 
piedalījās visi skolnieki un skolotāji. Piedalīties vajadzēja 
visiem, arī skolotājiem. Skolotājiem vajadzēja kontrolēt un 
vadīt savu klasi. Mūsu tiesneši bija 10. a klase. Šajās 
sacensībās bija tādi konkursi kā: futbols – vajadzēja trāpīt 
vārtos un dabūt punktus, skriešana uz laiku ap stadionu ar visu 
klasi, trāpīšana mērėī, tāllēkšana, kur rekordu uzstādīja 9. b 
klase, visiem kopā aizlecot 5,10 metri, jautrā stafete, kur 
skolnieki pārăērbjoties par ārstiem, leca uz balona bumbas, pēc 
tam ar florbola nūju vadīja bumbiĦu starp konusiem un meta to 
vārtos, leca 5 reizes ar vingrošanas apli. 

Sporta dienas rezumējums: visatraktīvākā bija 5.a klase, 
tāllēkšanā šādi rezultāti: 5.a – 3,4m, 5.b – 3,8m, 6.a – 3,8m, 7.a 
– 4,0m, 7.b – 3,4m, 8.a – 4,5m, 8.b – 4,8m, 9.a – 4,8m, 9.b – 
5,1m.  

Visumā sacensības notika jautri un bez rupjībām, starp 
visām komandām bija jūtams sabiedrisks gars.  

Igors PozdĦakovs, 9.b 
Skolēnu padomes Sporta grupas vadītājs 

Rīgas rajona kross Siguldā 
 
 Rīgas rajona skolēnu kausa izcīĦa vieglatlētikas krosā notika 26. septembrī Siguldā pie MatiĦa ezera. Uz sacensībām mūs veda 
skolas autobuss. No mūsu skolas piedalījās labākie skrējēji no 3. – 9. klasei – kopā 30 skolnieki, kuri parādīja, ka mēs neesam vāji, 
bet tomēr tikai ar gribasspēku neko nevar parādīt, iepriekš nepieciešams cītīgāk sagatavoties. 
 Kross dalījās trīs grupās: bērni, pusaudži un jaunieši. Jauniešu trase izrādījās sarežăīta un smaga, jo bija kalni. Vispirms 
vajadzēja skriet pa kalnu nogāzi, pēc tam skriet atpakaĜ un taisni kalna virzienā, kur pēc 600 metriem bija finišs. Es uzzināju, ka tās 
sacensības arī komentēja no liela koka torĦa, no kura visu teica, kas bija vajadzīgs dalībniekiem. 
 Kad kross beidzās, notika apbalvošana, kur labākajiem dāvināja diplomus. Sacensībās Baložu vidusskola ieguva vismazāk 
punktus, tas ir žēl, bet tā nu tas ir, nākamreiz mums tiešām paveiksies. 
 Tomēr jāatzīmē, ka labākie Baložu vidusskolas skrējēji bija Signe KĜaviĦa, 4. a – 7. vieta, Viktorija Vogina, 6. a – 6. vieta, 
Krists Petko, 9. a – 5. vieta, Juris Macuks, 9. a – 9. vieta. 

 Igors PozdĦakovs, 9.b 
Skolēnu padomes Sporta grupas vadītājs 
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Brauciens uz Profesionālās karjeras izvēles centru 
 

Uz šo centru mēs, 9.a un 9.b klases, devāmies trešdienā, 27. septembrī, ar skolas autobusu. Centrā mūs sagaidīja laipna 
darbiniece. 

Sākās nodarbība, kas ilga pusotru stundu. Vispirms bija stāstījums un saruna par izglītības iespējām Latvijā, profesijām, skolām. 
Tas bija interesanti. 

Pēc tam pildījām lielu testu (156 jautājumi!). Tests mums Ĝāva apzināties, novērtēt savas intereses, iespējas; lika pārdomāt, ko 
mums vajag, ko mēs varam un gribam darīt. Praktiskajā daĜā bija vairāki darba posmi. Interesantākais bija iznākums, jo uzzinājām 
vai arī guvām apstiprinājumu tam, ar kurām dzīves jomām varētu būt saistīta mūsu profesija, nākotne. Noskaidrojām, kurās skolās 
varam mācīties. 

Bija interesanti un lietderīgi. ěoti patika gan man, gan pārējiem. 
Liene Austrupa, 9.a 

Laipni aicināti visi pirkt un pārdot skolas 
MārtiĦdienas tirgū, 10. novembrī pēc 3. un 4. stundas 
Mājturības kabinetā. 

Skolotāja E. Indzere 

17. novembrī 1. stundas laikā notiks svinīgā līnija 
par godu Latvijas Republikas gadadienai. 

Skolotāja E. Indzere 

Vecāku sapulce 31. oktobrī, plkst. 18.00. Programmā: 18.00 – 20.00 – klašu vecāku 
sapulces, tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem 

Dzejas dienas Baložu vidusskolā 
 

Arī Baložu vidusskolā tika svinēta Dzejas diena un tai tika veltīti dažādi pasākumi. Dzejas diena tika svinēta 29. septembrī, rīkojot 
Dzejas dienas pēcpusdienu, un 27. septembrī tika organizēts Izteiksmīgās runas konkurss mazāko klašu audzēkĦiem un šī konkursa 
uzvarētāji arī piedalījās Dzejas dienām veltītajā Dzejas pēcpusdienā. 

Izteiksmīgās runas konkursa dalībnieki tika sadalīti 2 grupās: 1. – 2. klašu grupa un 3. – 4. klašu grupa. 1. – 2. klašu grupā 1. vietu 
ieguva Marks Kalajevs, 1. b klase, 2. vietu – Kintija Griėe, 1.a, 3. vietu – JeĜizaveta Čavkina, 2.b, bet 3. – 4. klašu grupā 1. vietu ieguva 
Roberts KalniĦš, 3.a, 2. vietu – Ilze Čistova, 4.a, 3. vietu – Jans, 4.b klase. 

Dzejas dienas pēcpusdienā piedalīties un lasīt dzeju varēja jebkurš, kuram bija vēlme, tāpēc tajā piedalījās, lasīja un klausījās dzeju 
arī daudzi vecāko klašu skolēni, kā arī, protams, skolotāji. Dzejas lasīšana ilga veselas 45 minūtes un lasītāji tika apbalvoti ar dažādām 
balvām. Tika lasīti daudzi, interesanti, veci un jauni dzejoĜi latviešu, krievu un angĜu valodā. 

Kopumā Dzejas diena bija Ĝoti veiksmīga un cerams, ka arī nākotnē tiks organizēti līdzīgi pasākumi. 
M. Dravnieks, 9.a 

Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietnieks Pašsacerēts dzejolis no 3. a 
klases skolnieces Annijas 
Ušackas personīgā dzejoĜu 
krājuma „Kas ir kas” 
 

Zvēru spēks 

 
Putnu spēks liels 
Dienām naktīm spārnos viĦi 
Mūsu brāĜi lieli mazi 
Visi gaida mūsu maizi 
DieviĦš priecājas par to 
MīĜi bijām mēs un būsim 
Dzīvniekus mēs minēsim 
Zvēru dienu svinēsim 
Tie, kas zvēriem pāri dara, 
Skaidra lieta cietumā 
Jātup viĦiem nu un viss 
MīĜosim mēs zvēriĦus 
Pāri nedarīsim tiem, 
Patversmes lai zūd gaisā 
Katram mīĜdzīvnieks būs maisā.  
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9. Saeimas vēlēšanas 

 
7. oktobrī notika 9. Saeimas vēlēšanas. Šo vēlēšanu rezultāti ir sekojoši: Tautas Partija (TP) ieguvusi divdesmit trīs deputātu 

vietas, ZaĜo un zemnieku savienība (ZZS un JL) – pa astoĦpadsmit, apvienība „SaskaĦas centrs” – septiĦpadsmit, Latvijas Pirmā 
partija (LPP/Latvijas ceĜš (LC) – desmit, „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK (TB/LNNK) – astoĦas, apvienība „Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā” – sešas deputātu vietas.  

Pēc neoficiālas informācijas, TP nākamajā valdībā, kuru vadītu partijas biedrs Aigars Kalvītis, varētu saglabāt kultūras, finanšu, 
veselības, aizsardzības, ārlietu un pašvaldību lietu ministru amatus. TP varētu būt arī amats Saeimas prezidijā. TB/LNNK, 
visticamāk, varētu saĦemt tieslietu ministra amatu, amatu Saeimas prezidijā un, iespējams, vēl kādas ministrijas vadību. LPP varētu 
uzticēt iekšlietu, satiksmes, integrācijas, bērnu lietu ministru amatus un amatu Saeimas prezidijā. ZZS, visticamāk, saĦems Saeimas 
priekšsēdētāja amatu, ekonomikas, zemkopības, vides un labklājības ministru amatus. Diskusijas varētu būt par izglītības ministra 
amatu, kuru ZZS vēlas paturēt sev, bet varētu uz to pretendēt arī TP. 

Pašreizējās koalīcijas partijas – TP, ZZS un LPP/LC – 9. Saeimas vēlēšanās kopā ieguvušas 51 mandātu.  
Kirils Parfjonovs, 9.a 

Skolēnu padomes Informācijas grupas priekšsēdētājs 
 

Baložu vidusskolā viesojas CeĜa skola 

 
“Hansa Līzinga CeĜa skola” ir līdz šim lielākais nacionāla 

mēroga projekts ceĜu satiksmes drošības jomā. Apmācību 
programmas mērėis ir nostiprināt bērnu zināšanas un iemācīt 
pareizu uzvedību ceĜu satiksmē personiskās pieredzes rezultātā 
atbilstoši apmācību programmai. 

Oktobra sākumā mūsu skolas pagalmā 4. klasēm satiksmes 
drošības apmācību vadīja divi instruktori. Skolēni varēja 
pārliecināties par divām Ĝoti būtiskām lietām: par automašīnas 
spēju strauji apstāties un par drošības jostu lietošanas nozīmi 
braukšanas laikā. 

Visi klātesošie secināja, ka automašīnas bremzēšanas ceĜš 
ir garš, tāpēc izskrienot uz ielas priekšā braucošai mašīnai 
sekas var būt dzīvībai bīstamas! Lai parādītu drošības jostas 
lietošanas nozīmi, tika iesaistīta arī vieglā automašīna, kurā 
klātesošos vizināja, neizmantojot drošības jostas. Katrs, kas 
piedalījās apmācībās, saĦēma CeĜa grāmatu. 

Sandra Žilko 
Direktores vietniece informātikas jautājumos 

Par skolas radio 
 

Pavisam nesen mūsu skolā atjaunoja darbu skolas radio. 
Pašlaik viss tikai sāk darboties, tāpēc vēl viss nav gluži tā, kā mēs 
visi vēlētos. Ir tehniskas problēmas ar mūzikas atskaĦošanu, jo 
trūkst CD atskaĦotāja, lai varētu likt labu mūziku bez problēmām. 

Skolas radio organizētāji ir Krists Petko un Artūrs Pelipenko. 
Abi ir 9. a klases skolnieki un mācās mūsu skolā jau devīto gadu. 
Pēc Artūra un Krista piedāvājuma skolā tiks organizēts skolas 
dziesmu Top 10. Balsošanā varēs piedalīties visi: gan skolēni, 
gan skolotāji. Balsot varēs tikai vienu reizi par savu mīĜāko 
dziesmu. 

Visas interesantās domas par skolas radio pielietošanu jūs 
varat nodot skolēnu padomei vai skolas radio organizētājiem. Arī 
visus svarīgos paziĦojumus var paziĦot pa radio.  

Kirils Parfjonovs, 9.a 
Skolēnu padomes Informācijas grupas vadītājs 

 
 


