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Daniela Elise Dūmiņa 

 

Esmu 12. klases skolniece. Līdzpārvaldē darbojos jau vairākus gadus. Jaunas iemaņas, 

pozitīvi cilvēki, radošas idejas, ērts dīvāns un patīkama gaisotne- pavisam cita skolas 

dzīve, kuru ieteiktu izbaudīt katram. Ne reizi ir nācies spert lielu soli pāri savai 

komforta zonai, esmu kļuvusi pašpārliecinātāka un  atbildīgāka. Līdzpārvalde ir kā 

domu virpulis vai varavīksne , kura uzdevums ir padarīt skolēnu ikdienu  labāku. 

 

Kristiāna Rupeika 

 

Mani sauc Kristiāna Rupeika un es mācos 10.klasē. Esmu apzinīga, centīga, 

draudzīga, radoša. Līdzpārvaldē esmu pirmo gadu. Līdzpārvalde ir vieta, kur var 

izpausties, pielietot savu fantāziju un radošumu.Līdzpārvaldē iestājos, lai organizētu 

pasākumus, kas padarīs skolēnu ikdienu interesantāku un jautrāku. 



 

Helēna Ļanovska 

 

 

 

 

 

 

Mani sauc Helēna, mācos 11.a klasē. Līdzpārvaldē nu jau esmu otro gadu un patiesi 

izbaudu iespēju padarīt skolas dzīvi mazliet interesantāku ar dažādiem pasākumiem. 

Esmu komunikabla, radoša un mazliet arī traka, kas nekad nenāk par sliktu, pasākumu 

veidošanai. Aicinu skolēnus nebaidīties nākt pie līdzpārvaldes skolēniem ar saviem 

priekšlikumiem, esam gatavi visus uzklausīt un palīdzēt 

 

 

Samanta Marjeta Eglīte 

 

 

 

 

 

 

 

Mani sauc Samanta. Es mācos 8.klasē. Skolēnu līdzpārvaldē darbojos pirmo gadu. Es 

esmu draudzīga, izpalīdzīga, komunikabla un radoša. Kā arī man patīk organizēt un 

piedalīties pasākumos. Es labprāt brīvajā laikā spēlēju flautu. 

 

 

 



 

Ralfs Runcis 

 

 

 

 

 

 

 

Mani sauc Ralfs. Mācos 12. klasē un esmu ļoti savāds cilvēks. Ar mani problēmu ir 

maz, jautrības daudz. Kapēc es esmu līdzpārvaldē? Lai censtos pamainīt skolas dzīvi 

skolēniem un lai vairāk spētu izbaudīt skolas dzīvi pats. 

 

 

Sanija Stangute 

 

Hey, esmu Sanija un līdzpārvaldē darbojos pirmo gadu. To nebija grūti izlemt, vai 

pieteikties vai nē, jo pasākumi, koncerti, skatuve un mikrofons - tas ir tas, kas man 

patīk. Skatuves gaismas un liela publika man nav nekas jauns, jo,dejojot koncertos un 

piedaloties konkursos, gadu laikā esmu pie tā pieradusi un bez tā vairs nevaru. Tieši 

tāpēc esmu līdzpārvaldē. 

 

 

 

 



Elīza Parasiga-Parasiņa 

 

Mani sauc Elīza. Mācos 12. kalsē un jau vairākus gadus darbojos Baldones 

vidusskolas līdzpārvaldē. Esmu radoša persona, tāpēc man ir nepieciešama vieta, kur 

izpausties ... Ir patīkami ar citiem jauniešiem organizēt skolas pasākumus, padarīt 

ikdienas dzīvi interesantāku un radīt skaistas atmiņas. 

 

 

Anna Tobija 

 

Esmu Anna, mācos 12.klasē. Līdzpārvaldē esmu jau trešo gadu, un tā ir neatņemama 

manas skolas dzīves sastāvdaļa. Man patīk sadarboties ar citiem skolēniem un kopā 

veidot interesantāku un labāku skolu mums visiem. Trakas idejas, pasākumi, 

radošums un vienkārši labi pavadīts laiks, tā ir mana Baldones vidusskolas 

līdzpārvalde. 

 

 

 



Ričards Rūdolfs Štrauss 

 

Mani sauc Ričards, es mācos 11.b klasē. Es runāju daudz, bet ne tad, kad vajag. 

Daudz slinkoju, bet tik un tā man patīk organizēt pasākumus. Bieži ir daudz dažādu 

ideju, patīk organizēt sporta pasākumus un pašam tajos piedalīties. 

 

 

Laura Klaudija Fišere 

 

Mani sauc Laura un mācos 12. klasē. Esmu radoša, atraktīva un komunikabla, un man 

patīk rast trakas idejas. Pieteicos līdzpārvaldei, jo vēlējos iesaistīties skolas 

pasākumos un to veidošanā, kā arī pozitīvi un produktīvi piepildīt skolā pavadīto 

laiku. Šis ir pirmais, kā arī pēdējais gads līdzpārvaldē, tāpēc centīšos padarīt šo gadu 

īpašu un neaizmirstamu. 

 

 

 



Patriks Kristiāns Mihins 

 

Esmu 10.klases skolnieks. Līdzpārvaldē esmu pirmo gadu. Es esmu ļoti mērķtiecīgs, 

radošs gan dzīvē, gan fantāzijā. Līdzpārvalde man palīdz un palīdzēs tālāk atvērt sevi, 

komunicēt, un tā arī motivē mācīties un būt radošam. Kā katram normālam cilvēkam, 

man patīk organizēt un vadīt pasākumus. 

 

Simona Plotniece 

 

Hey, mani sauc Simona. Mācos 11.klasē. Līdzpārvaldes darbs mani motivē, tas liek 

man attīstīt savu radošo un kreatīvo domāšanu, tāpēc arī tam pieteicos. Dzīvoju aktīvu 

dzīves veidu un cenšos motivēt uz to arī citus. 

 

 

 



Zane Vanuška 

 

Esmu radoša, aktīva, un savā pēdējā gadā  līdzpārvaldē vēlos to padarīt košu un 

interesantu visiem- gan skolēniem, gan pašai līdzpārvaldei. 


