
Intereses:

Par mani īsumā Moto:

Ja grib, tad var visu!

Vēlējums:

Tiecieties sasniegt savu dzīves mērķi 
un neapstājieties pie vissīkākajām 

grūtībām!

Es pašpārvaldē

Mans mērķis ir ieviest skolā 
dažādus jaunumus un ar 

savu ieguldīto darbu 
popularizēt skolu! Vēlos, lai 
skolēni un skolotāji uz skolu 

dodas ar prieku! 

Patīk spēlēt volejbolu gan 
telpās, gan pludmalē.

Jau devīto gadu spēlēju 
klavieres mūzikas skolā.

Ļoti patīk ceļot un izzināt 
pasauli.

Patīk dziedāt korī.
Mīlu suņus, it īpaši 

mopšus.
Labprāt iesaistos 

brīvprātīgo darbā.

Mācos 8.a klasē
Esmu brīvprātīgais Saldus 

novadā
Šogad absolvēšu Saldus 

mūzikas skolu
Dziedu korī «Ameno»

Labprāt iesaistos dažādos 
projektos

Esmu draudzīga, izpalīdzīga, 
komunikabla

Saldus pamatskolas pašpārvaldes prezidente



Intereses:Par mani īsumā Moto:

Ja kāds tev dzīvē teiks, 
ka tu kaut ko nevari 

izdarīt, - pierādi, ka tu 
to vari!

Vēlējums:

Novēlu citiem skolēniem  labas atzīmes, 
veiksmi un izturību,

lai ir ko atcerēties pēc  skolas beigšanas.

Es pašpārvaldē

Mana aizraušanās 
ir mūzika. Man 

patīk  Latvijas daba. 
Vasarā es braucu ar 
laivām pa kādu upi 
Latvijā, ļoti daudz 

braucu ar riteni, eju 
pārgājienos.

Vēlos atbalstīt 
skolā notiekošos 

pasākumus. 

Esmu meitene, kura spēj 
pārvarēt bailes un izdarīt 
iesākto līdz galam. Man ir 

savs viedoklis par 
jebkādu lietu. Es spēju 

uzklausīt arī citu viedokli. 
Dzīvoju tā: «Izturies pret 
citiem tā, kā tu gribētu, 

lai izturas pret tevi».

Saldus pamatskolas pašpārvaldes viceprezidente



Intereses:

Par mani īsumā Moto:

Labāk sākt 
vēlāk, nekā 

nekad.

Vēlējums:

Lai šajā mācību semestrī ar jauniem 
spēkiem spētu pabeigt iesākto!

Es pašpārvaldē

Es mācos 7. klasē. Mīlu 
skolu tikpat daudz, kā to 
dara citi skolnieki. Klasē 

neatšķiros ne ar ko, 
tāpēc patīk uz visu 
skatīties no malas.

Vēlos, lai skolēni 
nāktu uz skolu 

nenobažījušies par 
brīvdienu beigām.

Brīvajā laikā patīk 
nodarboties ar 

florbolu un 
vakaros skatīties 

televizoru.



Intereses:

Par mani īsumā Moto:

Vēlējums:

Dari kamēr sanāks!
Nepadodies, lai cik reizes arī kristu!

Esi pašpārliecināts, lai tevi neietekmē
citu viedoklis.

Es pašpārvaldēMan patīk plānot savu
nākotni.

Patīk sportot, 
piedalīties, organizēt

pasākumus.
Iesaistīties dažādās

aktivitātēs, projektos, 
konkursos, 

brīvprātīgajā darbā.

Manuprāt, esmu aktīva un

sabiedriska.

Labprāt vadu pasākumus.

Brīvo laiku patīk pavadīt ar

draugiem, maziem bērniem.

Patīk plānot turpmāko laiku. Vēlētos ieviest
jaunu ideju par 

uzstāšanos ārpus
skolas.

Iesaistīties, cik vien
iespējams.

Izteikt
piedāvājumu, ideju

par popielu.

Tu nevari uzlikt robežas

visam. Jo vairāk tu

sapņo, jo tālāk tu tiec.

(Maikls Felpss, peldētājs)



Intereses:

Par mani īsumā Moto:

Vēlējums:

Lai izdodas visi iecerētie sapņi!

Es pašpārvaldēMan ļoti patīk mūzika 
un es spēlēju 
saksafonu un 

klavieres. Es arī 
spēlēju lakrosu un 

nodarbojos ar 
vieglatlētiku.

Es mācos 6.a klasē. 

Man patīk mācīties un 

mani mīļākie 

priekšmeti ir angļu 

valoda un sports Es pašpārvaldē 
vēlētos uzlabot 

skolas tēlu.

Mazliet aizbraucis 

jumts ļauj saskatīt 

zvaigznes.



Intereses:

Par mani īsumā Moto:

Vēlējums:

Lai visiem bagātīga domāšana gan 
skolā, gan ārpusskolas aktivitātēs! 

Es pašpārvaldēMani interesē 
pasākumi un dažādas 

aktivitātes. Gribētu realizēt 
jaunas domas. 

Dari visu cītīgi, lai 
vari par to 

nekaunēties. 

Mācos 7. klasē. 
Man patīk skolā. 

Skolā iegūstu 
jaunus draugus. 
Man patīk rīkot 

dažādus 
pasākumus. 


