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Mana mīļā Baložu vidusskola! 
 

 Prātā palikusi tā rudens diena, kad atsaucoties sludinājumam avīzē, ierados tālajā 
Baložu vidusskolā. Mani laipni sagaidīja skolas vadība – mācību pārzine un direktore. 
Uzmanību piesaistīja skola ar tās sakoptajām, gaišajām telpām un skaisti noformētiem 
gaiteņiem. 
 Sākums bija ļoti grūts. Reizēm tas likās pat neiespējami vienai iejusties tālā, svešā vidē. 
Centos nedomāt par grūtībām, bet gan par to, kas man jāpaveic. 
 Sāku mācīt 1. a klases audzēkņus. Pirmajā dienā cits pēc cita ieradās bērni. Domāju, kā 
šos mazuļus iemīlēšu, jo viņi taču man ir svešinieki. Ritēja diena pēc dienas. Pamazām sāku 
bērnus iemīlēt, uzskatīt viņus par savējiem. Centos ar audzēkņiem sadzīvot gan prieka, gan arī 
grūtākos brīžos. Kad brīvdienās ilgāku laiku esmu projām no viņiem, jūtu, ka man kaut kā 
pietrūkst. Ilgojos pēc saviem audzēkņiem.  

Par to, ka mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, liecina ne tikai ziedošie dārzi un zaļās pļavas, bet arī tas, ka pie mums skolā 
ir uzsākti vairāki remontdarbi. Šobrīd lielākā rosība notiek meiteņu mājturības kabinetā un sporta zālē. Spraiga rosība un sarunas šoziem 
un pavasarī ir bijušas arī par skolas jaunās piebūves plānošanu, kuru rezultāts – projekts publiskai apspriešanai – apskatāms skolas 1. 
stāva gaitenī. Lai visi plāni un iesāktie darbi īstenojas! 
 Lai arī jums, skolēni, skolotāji un vecāki, izdodas paveikt vasaras brīvlaikā iecerēto – apskatīt tālas un tuvas vietas, baudīt 
atpūtu, būt vairāk laika ģimenē un draugu lokā, smaidot un gūstot enerģiju un pozitīvas emocijas! Satiksimies septembrī!  
 

Direktore Vita Broka 

Lepojamies! 
 

Apsveicam un varam būt lepni 
par Anniju Ušacku, kura Rīgas 

rajona latviešu valodas 
olimpiādē 4. klasēm izcīnīja 

1. vietu!  
Lai Annijai arī turpmāk tikpat 

augsti panākumi! 
Attēlā: Annija ar savu skolotāju 

un klases audzinātāju 
 Lilliju – Annu Drozdi. 

 

 Bērni ir tik ļoti dažādi. Citi ir centīgāki, kārtīgāki, sirsnīgi, izpalīdzīgi, ātri uztver mācību 
vielu. Ar citiem ir grūtāk. Nākas daudz strādāt, lai uzlabotu sekmes, pieradinātu pie darba un 
kārtības. Darbs ir grūts, bet reizē arī interesants. 
 Skolēni nekad neatsakās no papildu nodarbībām. Labi, ka ir iespēja strādāt ar saviem 
audzēkņiem pagarinātās dienas grupā. Te tuvāk var iepazīt katru bērnu. Var novērot viņa spējas un 
darba stilu. Ir tādi bērni, kas visu paveic ātri un ātri dodas uz mājām. Bet ir arī tādi audzēkņi, kas 
var nosēdēt ilgāku laiku un neko nedarīt. Viņiem bieži nepieciešams atgādināt, ka jāstrādā, 
jāstrādā.  

 Kopā ar audzēkņiem cenšos noformēt klases telpu par attiecīgām mācību tēmām, cenšos iesaistīt arī vecākus. Viņi palīdz man 
sameklēt un noformēt dažādus materiālus, piedalās klases rīkotajos pasākumos. Paldies viņiem! 
 Arī bērni ir ļoti aktīvi, sabiedriski. Viņi labprāt piedalās dažādos pasākumos, darbojas pulciņos gan skolā, gan ārpus skolas. 
Paldies arī viņiem! 
 Iemīlēju skolu un tagad jau to saucu par savējo. Arī skolotāju kolektīvs ir sirsnīgs un atsaucīgs. Esmu vienmēr uzklausīta un 
atbalstīta.  
 Paldies mācību pārzinei, kas nekad neatsakās dot padomu kritiskos brīžos, vienmēr ir pieejama un laipna! Paldies direktorei, kas 
mani svešu, nezināmu skolotāju pieņēma darbā! 
 Pirmais mācību gads tūliņ būs aizvadīts. Izskanējis zvans devīto klašu audzēkņiem. Nu jau uz augstāka pakāpiena pakāpušies arī 
mani pirmo klašu audzēkņi. 
 Lai jums, mani mīļie audzēkņi, šādu pakāpienu būtu vēl daudz! Lai nekad nepietrūktu spēka kāpt arvien augstāk un augstāk! 

 

1. a klases audzinātāja Sarmīte Meņģele 
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Liels paldies visiem čaklajiem, 
mazajiem un lielajiem skolas žurnālistiem, 
kuri rakstīja avīzei, padarot to aizvien 
interesantāku! Ticu, ka jūsu pulks ar nākamo 
gadu kļūs vēl lielāks.  Avīzes atbilstību visiem 
latviešu gramatikas likumiem palīdzēja 
nodrošināt latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Ruta Ansone. Paldies! Saulainu un 
jautru vasaru! 

 Sandra Žilko, 
direktores vietniece informātikas jautājumos 

 

Velodrošība 
10. un 11. maijā tepat, Baložos, pie 

vidusskolas, notika 2 dienu starptautiskas 
sacensības. Bija dalībnieki arī no Rīgas Igauņu 
vidusskolas un Rīgas Lietuviešu vidusskolas. 
Sacensībās piedalījās skolēni no Popes, 
Talsiem, Liepājas, Rīgas, Gulbenes, Balviem 
un, protams, no Baložiem. 

Censties par 1. vietu bija īpaši vērts, 
jo katras vecuma grupas laureāts balvā ieguva 
velosipēdu. Arī Baložiem tika viens 
velosipēds, un to ieguva Krista Ratniece no 3. 
a klases. Kopumā sacensībās startēja 69 
dalībnieki.  

Nākamās velodrošības sacensības 
Baložos būs jau jaunajā mācību gadā – 20. 
septembrī. Sīkāka informācija ir atrodama 
mājas lapā www.velodrosiba.lv. Bet šobrīd 
mūsu pulciņa dalībnieki gatavojas Latvijas 
mēroga sacensībām Ronīšos. Turam īkšķus par 
viņiem! 

Paula Robežniece, 5. a 

Pēdējais zvans 
 

Piektdien, 23. maijā, noskanēja 
pēdējais zvans 9. klasēm Baložu vidusskolā. 
Šajā dienā skolēnus uzrunāja skolas direktore 
Vita Broka, mācību pārzine Linda Grīnvalde, 
9. klašu audzinātājas, pirmklasnieki un 
topošās devītas klases skolēni. Absolventus 
sveica arī skolas ansamblis un tautas deju 
pulciņa dalībnieki.  

Savukārt 9. klašu skolēni bija 
sagatavojuši apsveikuma dziesmas un vārdus 
saviem skolotājiem, kā arī ziedus. Turpinot 
iepriekšējā gada tradīciju, 9. a klase skolas 
zālienā iestādīja divus rododendru krūmus. 
  

Aktīvie bizoņi 
  
 Maija pirmdienu pēcpusdienās Baložu mežā satiekas 
tie, kuriem patīk baudīt aktīvu atpūtu svaigā gaisā labā 
kompānijā. Viņi satiekas krosa skriešanas sacensībās „Baložu 
Bizons”, lai skrietu un veselīgi pavadītu savu brīvo laiku. 
Viņu vidū ir vairāki mūsu skolas skolēni, kas uzrāda arī labus 
rezultātus. Vēlos visus atzīmēt un uzslavēt par piedalīšanos 
šajās sacensībās: Enija Popoviča, Anna Ruķere, Marina, 
Pavlova, Lauma Aleksejeva, Jeļizaveta Obrazcova, Signe 
Kļaviņa, Linda Vološčuka, Paula Robežniece, Viktorija 
Vogina, Elīna Popoviča, Ginta Žuhovska, Kārlis Dmitrijevs, 
Aleksandrs Brants, Edmunds Kokins, Vitālijs Ivanovs, Sandis 
Popovičs, Uvis Popovičs, Eduards Košolaps, Armands 
Maļugins, Toms Zoltners! Bildes un rezultātus no sacensībām 
var apskatīt mājas lapā: www.balozubizons.lv.      
  „Baložu Bizons” sacensības turpināsies no 18. 
augusta līdz 8. septembrim. Nāciet piedalīties! 

 

Sandra Žilko, sacensību galvenā tiesnese 
 

3. posma uzvarētāji: 1. vietā Edmunds 
Kokins un Vitālijs Ivanovs ar vienādu 

rezultātu, 2. vietā Sandis Popovičs, 
3. vietā Armands Maļugins. Finiša taisnē 3. posma 1. 

vietas ieguvēja Jeļizaveta 
Obrazcova no 5. a klases. 

Uz augstākā pjedestāla pakāpiena 
Krista Ratniece ar vērtīgo balvu – 

jauno velosipēdu, 3. a klase. 

Rihards Matīss Lipsnis kopvērtējumā izcīnīja 
2. vietu. Attēlā: Rihards risina teorētiskās daļas 

uzdevumu – krustojuma maketu. 

1. a klases skolēni Marta Dambe un Kārlis 
Dmitrijevs ieskandina „Pēdējo zvanu”. 
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Lauki 
Ai, vasariņa. 

Cik es tevi gadīju. 
Siltumiņu gribēju. 

Re, nu, viņu dabūju 
/Eduards/ 

Puķes, kas zied, nomierina visus. 
Mežs ar savu svaigo gaisu ļauj elpot dziļāk. 

Sāļā jūra ir viļņiem un ūdenszālēm pilna. 
Šī planēta pati ir dabas jaukums. 

/Robins/ 

Vasariņa, vasariņa, tik jauka 
vasariņa! 

Silta un dabas pilna, prieku 
mums dod. 
/Edmunds/ 

Lauki 
Lauki ir mana mīļā vieta, 
kur es baudu katru dienu. 
No rīta es ceļos un gaidu 
saules starus savā istabā. 
Vakarā, kad mēness nāk, 

es gulēt jau sāku. 
No rīta dienā 

mani draugi mani gaida. 
Mēs spēlējam 
dienu un nakti. 

Un mīlu es 
savu mīļo sunīti Zuzīti! 

/Evija/ Vasara 
Jaukā, jaukā vasariņa 

Siltā lokā esmu es, 
Pļavas ziedi, rasas lāses, 
Ūdens vēsais pieskāriens 

Ziedu plaukums, lauku miers 
Viss tik ļoti tīrs un svēts 

Jaukā, jaukā vasariņa 
Rasas lāse, pļavas zieds. 

/Annija/ 

Lauki 
Es brīvlaikā braukšu uz laukiem 
Pie vecmammas un vecā papa, 

Pie mīļajiem draugiem- 
Pie runčuka Minča, 
Pie sunīša Dinča. 

/Lauma/ Vasara 
Spīd saule pār zaļu lauku, 

visapkārt viss mierīgs un kluss. 
Čaklas skudriņas 

strādā akurāti, 
steidz taisīt sev māju. 

/Guna/ 
 

Vistas spiedz, 
Zirgi zviedz. 

Visa kūts ārdās, 
saimniece bārdās. 

Vectēvs saimnieces mierina, 
gailis kūti spridzina. 

/Līva/ 
 

Lauki 
Vecmāmiņa, vectētiņš 
Suņi, kaķi, truši, zaķi, 
Zemenes un avenes, 
Āboli un bumbieri, 

Upenes un ērkšķogas. 
/Gustavs/ 

 

Pavisam nesen (3. maijā) Latvijas kultūras dzīvē bija nozīmīga jubileja – 75 gadi dzejniekam I. Ziedonim, „Krāsaino pasaku” 
autoram. Tāpēc 5. a un 7. a klases skolēni rakstīja krāsainus stāstus un pasakas. Jauki darbiņi bija Signei Kļaviņai, Marinai Pavlovai, 
Paulai Robežniecei (5. a). 

Visdažādākās krāsas dzirkstīja 7. a klases darbos – balta, melna, violeta, oranža, zaļa… Pašas pasakas – asprātīgas, 
interesantas, bagātas ar neparastiem un krāsainiem piedzīvojumiem. Lūk, daži darbu fragmenti! 

 

„Pie durvīm sēdēja baltais kaķis un gaidīja savu saimnieku. Saimnieks ienāca mājās, 
gāja uz savu balto istabu, atgūlās baltajā gultā un lasīja „Balto grāmatu”, tur visi burti bija 
balti. Kad grāmatu bija izlasījis, aizmiga un domāja baltu sapni.” 

/Artūrs Baumanis, 7. a/ 

„Kādu dienu satieku oranžo vīriņu. Tas man māj ar roku, teikdams: „Oranž, oranž!” Es tikai 
pasmaidu. 
 Ejot uz skolu, satieku skolotāju, viņai ir oranžs lakats. Es jautāju skolotājai, kur viņa dabūjusi to 
oranžo lakatu. Skolotāja nezinot, jo vēl vakar tas esot bijis zaļš, bet tagad jau oranžs. 
 Es pastāstu, ka oranžais vīriņš visas lietas krāso. Nu skolotāja saprot, kāpēc lakats ir oranžs, 
kādēļ grāmatiņa „Gandrīz šokolāde” oranža; oranžs ir burkāns, brāļa vilcieniņš un vēl daudz kas cits.” 

/Linda Vološčuka, 7. a/ 

„Kad ieeju mežā, es sajūtos kā tādā tumši zaļā pasaku valstībā. Šķiet, brūnie koki 
tūlīt, tūlīt sāks kustēties, krūmiņi runāt, bet pati brūnā, mīļā zeme tevi apskaus.--- 
 Meža aktivitāšu radītāji ir putni: pelēkā pūce, melni sarkanais dzenis, melnā vārna, 
zaļā vārna. Neaizmirsīsim arī meža iemītniekus: brūnās un trauslās stirniņas, brūnie, staltie 
brieži, lielie un spēcīgie aļņi, pelēkie vilki, sarkanīgi oranžās lapsiņas, melni pelēkie ezīši…” 

/Paula Robežniece, 5. a/ 

„Man palika mazliet bail, jo es negribēju satikt vēl kādu melnu čūsku. Došos prom no 
zaļā meža uz savām zaļajām mājām. Tā arī beidzas mans stāsts. Es aizgāju no briesmīgā, zaļā 
meža uz savām mīļajām mājām, kur mani nesagaida melna čūska, bet gan mans mīļais, 
pelēkais kaķis Minka.” 

/Marina Pavlova, 5. a/ 

Novēlu visiem krāsainu vasaru, kā arī raibus, skaistus mirkļus grāmatu pasaulē. 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja R. Ansone 

 

K r ā s a i n ā  p a s a u l e  
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Izzinot Lūisu Kerolu 
 

12. maijā 5. un 6. b klasei skolas bibliotēka organizēja pasākumu par rakstnieku L. 
Kerolu. Mērķis bija ieinteresēt skolēnus par viņa daiļradi un biogrāfiju.  

Helēna Pole no 6. b klases dalībniekus iepazīstināja ar rakstnieka autobiogrāfiju, 
skolēni skatījās arī multfilmu „Alise Brīnumzemē”.  

Skatījāmies to ar interesi. Multfilmu parādīt palīdzēja Georgijs Kļimovs no 6. b klases, 
kurš to bija atnesis no savas personīgās videotēkas.  

Jautrā garā skolēni rādīja sagatavoto lugas fragmentu par Alises satikšanos ar Čeršīras 
kaķi. Kaķa lomu atveidoja Arīna Ševirjova. Savukārt 6. b klases skolēni parādīja ainu par 
tējas dzeršanu, kurā viņi sarunājās angliski.  

Skolēni bija sagatavojuši arī viktorīnu par rakstnieka daiļradi. Viktorīnā darbs notika 
komandās, katrā bija 4 skolēni. Vislielāko aktivitāti, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, 
parādīja Aleksandrs Kosušenko. 

Mūsuprāt, pasākums izdevās un visiem patika, jo visi klātesošie bija aktīvi.  
Pasākumu vadīja skolas bibliotekāre Tatjana Andrejeva, un uzskatām, ka viņa to bija 

labi noorganizējusi. 
Tatjana Andrejeva pateicas visiem, kas palīdzēja un sadarbojās, lai šis pasākums 

notiktu, īpaši skolotājām Tatjanai Dorošenko, Ligitai Brauķei, Larisai Kuzminai un 
direktorei Vitai Brokai.  

Mēs noteikti vēlētos šādus pasākumus arī turpmāk! 
 

T. Zaharova, M. Vaišļa, 5. b 

Uzmanību, runā jaunieši! 
 
 Jā, tādā konferencē bija 8. a klase 8. maijā. Diena bija ļoti piesātināta, no 10.00 līdz 15.00 mēs aktīvi darbojāmies Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Šajā projektā piedalījās skolēni no Valmieras, Aizkraukles, Vārkavas, Jelgavas, 
Rīgas. Vislabāk mums patika klausīties par iesaukām, ko apkopojusi Rīgas 2. vidusskolas skolniece. Skolēni skolotājus bija apveltījuši 
ar tādām iesaukām kā banāns, džindžers, bārbija, rupucītis – cik mīļi, vai ne? 
 Vēl skolēni bija apkopojuši skolēnu visbiežāk lietotos neliterāros vārdus, kā, piemēram učuks, krusa, tipa, forši, besis. 
 Pēc pusdienām mums bija jāiesaistās interaktīvajā seminārā, kur sadalījāmies 3 grupās. Noslēgumā vajadzēja prezentēt 
izdarīto. Arī šis laiks pagāja ātri un interesanti.  
 Vai jūs zināt, ko nozīmē šie saīsinājumi – NPK, PLDS, SK? Mēs to zinām, tie ir skolēnu saīsinājumi „nav par ko”, „paldies” 
un „skaidrs”. 

sporta skolotāja Daiga Jirgena
 

Atkal viena sezona noslēgusies 
 
 Nu jau vairākus gadus keramikas pulciņš savu darba cēlienu pavasarī noslēdz ar ekskursiju. Šogad devāmies uz keramikas 
darbnīcu tepat Rīgā - ,,Guntve’’.  
 Darbnīcas vadītāja Guna Džeriņa mūs izvadāja pa visu darbnīcu – sākot no mālu sagatavošanas pagraba līdz noliktavai, kurā 
plauktos sarindoti skaisti keramikas izstrādājumi gaida savu pircēju. 
 Skolēni varēja pavērot māksliniekus darbā . Mākslinieki mums demonstrēja savu profesionālo prasmi un parādīja arī to, kas 
notiek, ja darbs tiek sasteigts… 
 Katrs darbs prasa pacietību, mīlestību un iemaņas. Visiem keramikas pulciņa darbarūķiem novēlu – vasarā kārtīgi atpūsties – 
no saules un svaiga gaisa smelties enerģiju, bet no draiskiem un bezbēdīgiem nedarbiem – jautras, radošas un interesantas idejas 
nākamajam mācību gadam pulciņā! Lai mums visiem jauka vasara! 

                                                                        pulciņa vadītāja Astrīda Lesnika 
 

Keramikas pulciņa dalībnieki keramikas darbnīcā „Guntve” 
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„Atmiņā visvairāk man palikusi mūsu klase. Katru rītu ieejot klasē, atkal tie paši priecīgie bērni, atkal možā skolotāja, kas cenšas, cik var, 
lai mēs izaugtu par gudriem, kulturāliem cilvēkiem. Ieejot klasē, uzreiz ir tāds siltums, jaukums, gaišums, prieks! To es nemūžam 

neaizmirsīšu – to mūsu klases siltumu. 
Lai Jums stipra veselība, un lai Jūs mūs nākotnē satiktu kā gudrus, kārtīgus, kulturālus cilvēkus!” 

 Annija Ušacka 
 

„Atmiņā palikusi ekskursija uz Tērvetes 
parku, kurā mēs izklaidējāmies. 

Novēlu, lai Jūs būtu priecīga vasaras 
brīvlaikā un lai skolēni, kurus Jūs 

mācīsiet, būtu gudrāki.” 
Edmunds Kokins 

 
„Es spilgti atceros ekskursiju uz Tērvetes 

dabas parku, kur mēs redzējām lielus 
kalnus, skudru pūžņus, no koka uztaisītas 

mājas, tuneļus, 
tiltus, kur ielīst var mazi bērni. 

Es vēlos, lai skolotāja nākamās klases 
bērnus izaudzinātu par kārtīgiem cilvēkiem 

un lai viņi skolotājai nekrīt uz nerviem.” 
Gustavs Reinholcs 

 

„Man visspilgtāk atmiņā palicis 
Ziemassvētku koncerts, jo mēs tajā 

tēlojām rūķus ludziņā 
„Rūķīši un Mežavecis”. 

Novēlu Jums, skolotāj, jaukus un 
paklausīgus bērnus!” 

Kristians Vuļs 

„Vislabākā ekskursija bija, kad braucām uz 
Tērveti. Novēlu, lai Jums laba veselība un lai 

viegli pirmos mācīt!” 
Guna Žuhovska 

„Klases ekskursija uz Tērveti. Tas bija 
super! Mēs staigājām pa brikšņiem un 
mežiem, bet neizstaigājām visu parku, 

jo nepietika laika. 
Novēlu: „Ja Tev skumjas, bažas, paskaties 

uz mums un viss būs labi!” 
Sabīne Lamberte 

„Es atceros, kad mēs tēlojām rūķīšus Ziemassvētku koncertā. No ekskursijām es atceros braucienu uz Tērvetes dabas parku. 
Es Jums novēlu nesabojāt sev prātiņu ar tiem sīkajiem cilvēciņiem, iesaku Jums cītīgi ierādīt viņu vietu, un viss būs labi!” 

Roberts Kalniņš 

„Ļoti patika ekskursija uz Tērveti. 
Brauciens ar autobusu – tas ir jautri! 

Novēlu savai audzinātājai šādus vārdus: 
„Silta jauka klasīte, 
Gudru bērnu mācīta. 

Vēl siltāka, vēl gudrāka, 
Kad skolotāja istabā!”” 

Anete Lokmane 
 

„Vislabāk atceros Ziemassvētku ballīti 
un mūsu uzvedumu 

„Rūķīši un meža vecis”. 
Es mūsu mīļajai skolotāja Lillijai 

novēlu kādu reizi satikties ar visu klasi, 
kad mēs būsim pabeiguši skolu. Un 

būtu jauki, ja varētu pēc skolas sarīkot 
klases vakaru.” 

Kārlis Grīnvalds 
 

„Spilgtā atmiņā man palikusi ekskursija, kad mēs braucām uz Tērvetes dabas parku. Kā mēs tur ložņājām, tēlojām rūķīšus. Superīgi! 
Es gribētu vēl tādu ekskursiju, jo tas viss bija super! 

Mīļo skolotāj, es Jums novēlu prieku, veselību. Un galvenokārt es gribētu pateikties par dienām, ko veltījāt mums visiem, un iepriecinājāt 
ar savu smaidu! Veiksmi ar pirmīšiem!” 

Līva Andžāne 

„Vislabāk man patika ekskursija uz 
Tērvetes dabas parku. 

Es novēlu, lai skolotājas nākamā klase 
būtu draudzīga, izpalīdzīga un lai tajā 

klasē neviens nekautos.” 
Lauma Aleksejeva 

 

„Visspilgtāk atceros skolas Ziemassvētku koncertu, kas notika pirms Ziemassvētku brīvdienām. Es vēl atceros ekskursiju uz Tērveti. 
Es Jums novēlu labi izaudzināt nākamo 1. klasi!” 

Edgars – Robins Tone 
 

„Man atmiņā palikusi šī gada sporta diena, kura notika mācību gada sākumā. 
Cīnījāmies ar 4. b klasi un uzvarējām. 

Man tas palicis galvā, jo man patīk sports. 
Novēlu Jums veiksmi ar nākamo klasi un vēl novēlu nodzīvot ļoti ilgu dzīvi, piemēram, līdz 95 gadiem.” 

Eduards Košolaps 
 

„Ekskursijas mums ir bijušas vairākas reizes, 
bet vislabāk es atceros ekskursiju uz Tērveti. 

Tur bija ļoti interesanti, 
ieteiktu arī citiem tur aizbraukt. 

Mīļā skolotāja Lillija, nebedājiet, ka mūs kādu 
brītiņu nebūs, jo mēs vēl satiksimies citās 

mācību stundās!” 
Evija Jakovļeva 

 

4. a klase un audzinātāja 
Lillija – Anna Drozde 

 

Jau pavisam drīz ceturto klašu skolēni noslēgs vienu ļoti svarīgu mācību posmu – sākumskolu. Skolēni atcerējās skaistākos notikumus 
skolā un rakstīja novēlējumus savām audzinātājām 
Lillijai – Annai Drozdei un Olgai Naruševicai. 

 

„Man patika visi klases vakari. 
Paldies Jums, ka šos gadus 

esat mani pacietusi. 
Novēlu Jums daudz naudas, 

laimi un priekus!” 
Kristaps Turļuks 
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„Projektu nedēļa man patika vislabāk, jo taisījām 
dažādas lietas no pārpalikumiem un tās 

pārkrāsojām ar speciālām krāsām. 
Mana skolotāja ir laipna, viņa labi māca un 

paskaidro. Novēlu viņai gudrus un paklausīgus 
bērnus un laimi.” 

Maksims Maslovs 
 

„Vislabāk atceros Mārtiņdienas 
tirgu, jo man patika tirgoties. 

Savai skolotājai novēlu 
laimi un veselību!” 
Andrejs Ļeļkovs 

„Atceros braucienu uz Rīgas lidostu, ka tur bija daudz lidmašīnu. Interesanti bija arī Etnogrāfiskajā muzejā. Audzinātājai novēlu patīkamu 
atpūtu, laimi, veselību un spēku jaunajiem skolēniem!” 

Anastasija Bagajeva 

„Ļoti labi atceros, kā mēs atzīmējām Jauno gadu. Sporta zālē mums rīkoja dažādas spēles. Pēc tam mēs gājām uz klasi skaitīt dzejoļus. 
Mums gāja jautri. Uz galda bija daudz garšīgu ēdienu. Spēlējām spēles un laimējām balvas. 

Novēlu Jums tikt galā ar bērniem. Mums ļoti patika, ka Jūs mūs mācījāt. Bija ļoti labi.” 
Kristīna Juščenko 

 
„Ziniet, man ļoti patika skolas Talantu konkurss, jo es tur dziedāju un izcīnīju 3. vietu. Ar mani lepojās, kaut arī pati biju ļoti 

uztraukusies. Novēlu Jums, skolotāj, labus pirmklasniekus, laimi, veselību un visu to labāko.” 
Jūsu skolniece 

Anastasija Kočetkova 
 

„Visvairāk man patika ekskursija 
šokolādes fabrikā „Laima”. 

Uzzināju, ka agrāk ļoti grūti bija 
izgatavot šokolādi. Ekskursijas 
laikā mēs uzģērbām speciālus 

kostīmus, mūs cienāja ar šokolādi, 
rādīja, kā to gatavo. Stāstīja, ka 

melnā šokolāde ir veselīga. 
Skolotājai novēlu laimi un labi 
pavadīt laiku ar pirmo klasi.” 

Iļja Gurskijs 
 

„Ar klasi braucām ekskursijā uz fabriku „Laima”. Tur mūs 
cienāja ar konfektēm un šokolādi. Bija ļoti garšīgi! Pēc 

ekskursijas mums atļāva paņemt konfektes arī uz mājām. Man 
patika šī ekskursija, jo tur bija daudz konfekšu. 

Tagad es zinu, kā tās gatavo. 
Es vēlos, lai pirmklasnieki klausītu skolotāju. 

Skolotājai novēlu laimi un veselību.” 
Anžela Utināne 

 

„Man ļoti patika brauciens uz 
„Laimas” fabriku, jo uzzināju daudz 
ko interesantu. Piemēram, to, no kā 

gatavo šokolādi un ar kādiem 
aparātiem. Skolotājai novēlu laimi, 

veselību un veiksmi 
personīgajā dzīvē!” 

Diāna 
 

„Atceros, kad trešās klases beigās 
nopelnīju pirmo desmitnieku. Ceturtās 
klases pirmajā pusgadā nopelnīju otro 

desmitnieku (visi desmitnieki bija 
matemātikā). Trešo desmitnieku dabūju 
par paštaisītu grāmatiņu. Audzinātājai 

novēlu strādāt vēl ilgi un ar labiem 
skolēniem.” 

Vitālijs Girdjuks 
 

„Visvairāk atceros sporta dienu, jo bija 
labs laiks un spīdēja saule. Man patika 
visas sacensības, īpaši futbols un tautas 

bumba. Visa mūsu klase ļoti piekusa. Arī 
es piekusu, tomēr šī diena 
man atmiņā ir visvairāk. 

Skolotājai vēlu laimi un visu to labāko!” 
Anastasija Tarasova 

 

4. b klase un audzinātāja Olga Naruševica 

„Visspilgtāk atmiņā palikusi 
ekskursija uz fabriku „Laima”, 

no kuras atceros šokolādes 
smaržu. Tur uzzināju, kā un no 
kā gatavo konfektes. Tur bija 
interesanti aparāti. Visvairāk 
man patika filmas par to, kā 
taisa šokolādi. Vēl patika, ka 
mūs arī cienāja ar konfektēm. 
Savai skolotājai novēlu laimi, 
pats galvenais – veselību, lai 

pirmklasnieki klausītu.” 
Dmitrijs Nilovs 
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Dāvis Grietēns 
Visvairāk patika brauciens uz Ventspili, bet 

no skolas pasākumiem – sporta diena. 
Turpmāk noteikti vēlos vairāk iemācīties 
angļu valodu un sportu. Novēlu, lai skolai 

ātrāk uzceļ piebūvi. 

Ērika Bogdanova 

Ieva Evardsone 
Skolā visvairāk patika Valentīndienas pasākumi. No 

mācību priekšmetiem gribētu vairāk mācīties 
mājturību, ķīmiju un matemātiku, jo tie būs saistīti ar 

manis izvēlēto nākotnes profesiju. Vēlos, lai skola 
būtu vēl vairāk apzaļumota, un lai tai vienkārši veicas!

Inese Austrupa 
Skolā noticis daudz kas jautrs, ko nedrīkst nemaz 

teikt. Visvairāk man patika diskotēkas un 
Valentīndienas pasākumi. Tie bija samērā jautri. 

Nākotnē vēlos mācīties vairāk informātiku, 
mājturību un zīmēšanu. Skolai novēlu: 1. Audz liela 

un grauz burkānus! 2. Esi stipra! 
3. Uzcel piebūvi! 

Ivars Rudovičs 
Patika, kad skolā bija stikla pūtēji. 

Novēlu, lai skolā būtu vairāk skolēnu! 

Jānis Lamberts 

Lienīte Riekstiņa 

Linards Rāvičs 

Matīss Ribkinskis 
Atceros braucienu uz Ventspili, jo bija ļoti 

interesanti un jautri. Visvairāk man skolā patika 
sporta pasākumi. Nākotnē vēlos mācīties angļu 
valodu, matemātiku un sportu. Novēlu skolai 
izveidot piebūvi, gūt labus panākumus, un lai 

vienmēr labi iet! 

Raimonds Dreijers 
Skolas laikā patika brīvlaiks un brauciens uz Liepāju. 
Nākotnē sīkāk gribu apgūt amata mācību un vizuālo 

mākslu. Skolai novēlu, lai tai uzceltu piebūvi! 

Solveiga Baņķe 
Atceros talku, kurā mēs, visa klase, krāsojām sienas. 

Visinteresantākais pasākums bija Valentīndiena, no mūsu 
klases tur piedalījās Undīne un Matīss. Tas bija smieklīgi. 
Nākotnē vēlos vairāk mācīties matemātiku, lai saprastu, 

latviešu valodu, lai būtu labāka gramatika, un arī mūziku, jo tur 
var vienkārši padziedāt. Novēlu skolai uzbūvēt piebūvi, lai būtu 

visas 12 klases, un ēst daudz zirņu! 

Undīne Zariņa 
Jautra bija talka Titurgā, krāsojām sienas. 

Visvairāk skolā patika sporta diena un 
Valentīndiena. Turpmāk vairāk mācīšos ķīmiju, 

sportu un ģeogrāfiju. Patīk šie priekšmeti un 
Baložos tos interesanti māca. 

Klases audzinātāja Linda Grīnvalde 

Devītajās klasēs ieskaišu un eksāmenu laiks šobrīd rit pilnā sparā un tas turpināsies līdz pat jūnija vidum. Un tad jau izlaidums! 
Novēlam visiem veiksmi un turam īkšķus par pārbaudījumiem un turpmākajām mācībām! 

Skolēni dalās atmiņās par skolā piedzīvoto un domām par mācību priekšmetiem, kurus tie vēlas apgūt vēl vairāk.  
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Avīzes veidotāja 
Sandra Žilko 

Anastasija Bļinova 

Anna Kuzņecova 

Dmitrijs Stanceļs 

Margarita Arabadži 

Vadims Koļenkovs 
No skolas atceros braucienu uz Liepāju. Visvairāk man 
patika, kad bija brīvdienas un arī nodarbības. Man patīk 

fizika, jo interesē un gribu zināt, kā darbojas daudzas lietas. 
Fiziku un angļu valodu mācīšos vairāk arī turpmāk. 

Novēlu, lai skolā būtu labi skolotāji, lai tā vienmēr būtu 
skaista un izglītotu skolēnus vēl daudzus gadsimtus! 

Vladislavs Kirillovs 
Man patika brauciens uz Ventspili un Liepāju un visi jautrie 

pasākumi, kas notika skolā, īpaši sporta diena, Valentīndiena, 
ekskursijas un, protams, arī brīvlaiks. 

Nākotnē noteikti mācīšos fiziku, jo mana profesija būs ar to 
saistīta, matemātiku un angļu valodu. 

Skolai novēlu, lai bērni labi mācītos, lai starp skolēniem un 
skolotājiem būtu labas attiecības, un lai skolai uzceļ piebūvi! 

Klases audzinātāja Olga Kaļiņina 

Valērija Ļebedeva 
Atceros, kā skolotāja nolasīja mūsu 

sacerējumus un cik mums bija jautri un 
smieklīgi par to, ko mēs bijām uzrakstījuši. 
Skolā man patika Jaunā gada svinības, jo 

bija klases vakars. Vēl patika arī 1. 
septembris un Svētā Valentīna diena. 

Tālāk mācīšos vairāk angļu valodu, jo tā 
būs noderīga. Latviešu valoda ir valsts 

valoda. Mācīšos arī matemātiku! 
Novēlu, lai skola pastāvētu vēl 100 gadus! 
Lai pie skolas būtu baseins, un lai skolotāji 

paliktu tikpat labi! 

Maksims Gaduns 
Valentīndiena un Jaunais gads ir 

pasākumi, kuri man patika visvairāk. Tā 
kā nākotnē es gribētu strādāt par gidu, 

tad noteikti vēlētos vairāk mācīties angļu 
valodu, ģeogrāfiju un vēsturi. 

Eduards Šengers 
No skolas atceros sporta dienu 7. klasē. 

Iepriekšējā dienā lija stiprs lietus, tāpēc pēc 
sporta dienas visi bijām vienos dubļos! Kā jau 
daudziem, arī man patika brīvdienas, bet no 

pasākumiem – Jaunais gads un Valentīna diena. 
Tālāk mācīšos vairāk matemātiku, fiziku, krievu 

valodu un angļu valodu, jo šie priekšmeti 
noderēs manā profesijā. 

Skolai novēlu, lai tās apkārtne būtu vēl 
skaistāka, lai skolai uzceltu piebūvi un lai skolā 

strādātu interesanti skolotāji, kas interesanti 
māca savu priekšmetu. 
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