
Veronika 
Kuznecova 10

“Cerība dot iespējus.” 

❏ Flešmobu 
organizēšana.

❏ Pusdienas laikā 
skolnieku skaita 
regulēšana.



Gabriella Nodelmane 11
“Live for today. Not 
yesterday, and not 
tomorrow. Live now”

❏ Katru ceturto nedēļu mainīt 
galdu izvietojumu, lai 
attistīt mācības procesu un 
sadarbību starp skolēniem.

❏ Veidot stundas interaktīvā 
veidā.

❏ Uztaisīt video stundas vai 
stunda svarīgo daļas 
filmēšānu.



Marija Soma 11 “Nekļūdās tas,kurš neko 
nedara.”

❏ Lai sasniegt mērķi,vispirms 
uz to jādodas.

❏ Nekas nav neiespējams.
❏ Optimisms ir nākotne.



Davids Krusts 10 “Scientia potentia est”

❏ Ātrs internets visā 
ģimnāzijas teritorijā.

❏ Iedot ģimnazistiem iespēju 
pašiem veidot klubus un 
grupas pēc interesiem.

❏ Izveidot vairākas vietas 
telefona ladēšanai.



Daniela Ščurovska 10
Jeļizaveta Ļicova 10 

Arīna Seriševa 10

Vienmēr daram to, ko 
neprotam, lai iemācīties

❏ Vadīt pasākumus, kas 
notiek mūsu ģimnāzijā.

❏ Piedalīties pasākumu 
(literārās balles, sporta 
dienas, eglītes, ģimnāzijas 
diena) organizācijā.

❏ Attīstīt jaunas idejas un 
ieviest jaunas tradīcijas 
(piem. diena, kad visi 
ģerbjās vienā krasā)



Anna Nikolaičuka 11 “Non progredi est 
regredi”

❏ “Sanākt kopā ir sākums. 
Palikt kopā ir progress. 
Strādāt kopā- panākums.”

❏ “Tik daudz lietu šķiet 
neiespējamās,kamēr tās 
nav īstenotas.”



Aļfija Poļanskiha 11 “Lai iegūtu to, kas tev nekad 
nav bijis, ir jādara tas, ko nekad 
neesi darījis.”
❏ Zinātnisko semināru 

vadīšana pamatskolas 
skolēniem, lai ieinteresētu 
viņus mācīties zinātņu 
nozarēs.

❏ Atbalstīt skolas tradīcijas.
❏ Skolēnu iesaistīšana 

starptautiskos projektos, 
svešvalodu dziļākai apgūvei 
un to izmantošanai.

.



Nikola Kravčenko 
10 “Ar maziem soliem pie 

lielā mērķa”

❏ Jaunas tradicījas 
veidošana.



Artjoms Stepanovs 
10

“Don't worry, be happy.”

❏ Atļaut skolniekiem 
austiņus un spilgti 
apģerbties.



Njam-očirs Gantsogs 
10

“Paspiediet roku pret 
katru naidīgumu”

❏ Atvēlēt atsevišķu sporta 
ģērbtuvi skolēniem no 4. 
līdz 6. klasēs.

❏ Organizēt citas dažas skolās 
aktivitātes.

❏ Attīstīt skolas grupas 
sociālos tīklus, izveidot 
jauno grupu sociālajā tīklā 
VKontakte.



Jana-Daniela 
Priputena 10

“Mēs dzīvojam tikai vienu 
reizi!”

❏ Krasu dienas.
❏ Sporta diena.
❏ Atputas istaba.



Paula Merlaja 10 “Viss ir iespējams.”

❏ Atputas zona.
❏ Macības procesam 

nevajadzētu būt tikai 
teoretiskajām, bet arī 
jāmāca, kur mēs 
izmantosim savas 
zināšanas praktiski.



Anna un Ksenija 
Abramovas 11

“Kopā mēs esam spēks.“

❏ Mēs nodarbosimies ar jauku 
aktivitāšu organizēšanos, 
atjaunosim talantu 
konkursus, kā arī 
piedāvāsim jaunās 
tradīcijas! Lai mūsu skolā 
būtu jautri!



Anna Cepurite 10 “Lai sasniegt mērķi, 
vispirms, jāiet pie 
mērķa.”

❏ Grāmatu apmaiņa.
❏ Video stundu 

veidošana.
❏ E-gramatas, lai 

nenesāt smagas 
gramatas. 



Ivita Lejiņa 10 “Sasniedzot mērķi kopā 
mēs kļuvam tikai 
stiprāki.” 

❏ Netradicionālās modes 

diena.

❏ Sporta sacensības.



Katerīna Jagņuka 11
“Gribi dzīvot, mācies 

strādāt.”

❏ Skolai ir jābūt vietai, kur tu 

nāc ar prieku, nevis pēc 

nosacījuma. Tāpēc, es 

mēģināšu padarīt laiku 

skolā intresantāku un 

jautrāku!



Ksenija Levočkina 
11

“Your life isn’t yours if you 

always care what others 

think”

❏ Olimpiskās dienas 

organizēšana gada sākumā vai 

beigās.

❏ Deju festivāls.

❏ Kādu starpklašu projektu 

organizēšana , lai skolēni 

paplašinātu savu sazināšanās 

loku un iemācītos strādāt 

komandā ar mazs 

pazīstamiem cilvēkiem.



Vasilisa Kazak 10
“Sac ar sevi.” 

❏ Skolas blogs.
❏ Vairāk flešmobus.



Nelli Dabolina 10 “Katrām darbam jābūt 
izpildītām uz 100%.” 

❏ Skolas svētku 
organizēšana.

❏ Sociālo tiklu 
attistīšana.



Elizabete Gudile 10
“Fire it up.”

❏ Skolas diskotēkas.
❏ Skolas koncerti.
❏ Jauno logo veidošana.



Mihails 
Ostaševskijs 10

“Pateici jā aktivizmu!” 

❏ Profesiju dienas.
❏ Ūdens kuleris katrā 

stavā.
❏ Ieslēgt mūziku 

starpbrižos.



Aliona Jefremova 12 “Lai sasniegt mērķi,  
vispirms vajag pie tās 
iet.” 

❏ Ekskursijas skolas 
muzejā.

❏ Sūdzību grāmata.



Viktorija Šuklina 10 “Katrs ir pats savās 
laimes kalejs.”

❏ Atgriezt pianīno pie 
aktu zales.

❏ Jāizdekore skola.



Anastasija 
Novikova 12

Once the idea exists it 
cannot be killed

❏ RKĢ Instagram konta 

popularizēšana, lai 

ģimnāzistiem būtu ērtāk 

izpaust savas domas un gūt 

jauno informāciju;

❏ Svētku un pasākumu 

organizēšana;

❏ Ģimnāzijas dzīves foto un 

video dokumentēšana.



Polina Derjabina 12
“Baudi dzīvi kamer esi 
dzīvs nevis jauns”

❏ palidzēt jauniem skolēniem 
mūsu skolā.

❏ organizēt un vadīt skolas 
pasākumus.

❏ es vēlos, lai, pateicoties 
mūsu pūlēm, kopā ar 
pašpārvaldes dalībniekiem 
mūsu gimnāzija kļūst vēl 
labāka!



Darja Lapkovska 12

“Cilvēks atspoguļojas 
savās rīcībās.” 

❏ Svētku organizēšana.



Jekaterina 
Puzirevska 11

“Nebaidieties nokrist, 
iemācieties piecelties.”

❏ Dod skolēniem iespēju 

sazināties viens ar otru, dažādi 

radošie pasākumi ārpus 

Ģimnāzijas

❏ Dažādi interesanti pasākumi 

saistīti ar valodām, lai uzlabotu 

skolēnu runāšanas prasmes

❏ Izdomāt sporta pasākumus, 

aktīvai skolēnu dzīvei



Marks Stacevičs 12 “Make Gymnasium great 
again.” 

❏ Jo vairāk dari, jo vairāk 
paspēsi.

❏ Svētku organizēšana.



Emīlija Pasečnaja 11 «Pilnībai nav robežu»

❏ aktīvi darboties skolas 

pasākumu organizēšanā un 

vadīšanā

❏ uzturēt labvēlīgu atmosfēru 

ģimnāzistiem

❏ radīt jaunus ģimnāzijas 

sasniegumus



Alise Čukova 12 “Belive in every step you 
make. Your choice is the 
only  right one.”

❏ Pašpārvaldes sapulces 
regulēšana.

❏ Svētku un flešmobu 
organizēšana.


