
SANIJA Stangute 

 

Es esmu Sanija un mācos 11.klasē. Pašpārvaldē šis būs mans otrais gads. Man patīk pieredzēt 

ko jaunu, piedzīvot kādas vēl nebijušas emocijas un veidot spilgtas atmiņas kopā ar pārējiem, 

kas piedalās pašpārvaldē, lai padarītu skolas dzīvi krāsaināku ar mūsu pašu veidotiem 

pasākumiem un idejām. 

HELĒNA Ļanovska 

 

Mani sauc Helēna, mācos 12. klasē. Pašpārvaldē nu jau esmu trešo gadu (diemžēl pēdējo). Es 

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 pašpārvaldes skolēniem ar saviem 

priekšlikumiem, esam gatavi visus uzklausīt un palīdzēt! 

 

 

 

 



KRISTIĀNA Rupeika 

 

Mani sauc Kristiāna Rupeika un es mācos 11.klasē. Esmu apzinīga, centīga, draudzīga, 

radoša. Pašpārvaldē piedalos jau otro gadu. Tā ir vieta, kur var izpausties, pielietot savu 

fantāziju un radošumu. Pašpārvaldē iestājos, lai organizētu pasākumus, kas padarīs skolēnu 

ikdienu interesantāku un jautrāku. 

 

MADARA Kunciņa 

 

Hey, esmu Madara un pašpārvaldē esmu pirmo gadu. Tā kā mācos 12.klasē, šis man ir kā 

pirmais, tā arī pēdējais gads, lai skolas ikdienu un pasākumus papildinātu ar radošām, 

mūsdienīgām un skolēniem interesējošām aktivitātēm. Patīk komunicēt un sadarboties ar 

citiem, iesaistīties traku un neparastu ideju ģenerēšanā, tāpēc pašpārvalde ir ideālā vieta sevis 

izpausmei. 

 

 

 

 



RIČARDS Rūdolfs Štrauss 

 

Mani sauc Ričards, es mācos 12. 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. 

SAMANTA Marjeta Eglīte 

                                                                                             

Mani sauc Samanta. Es mācos 9.klasē. Skolēnu pašpārvaldē darbojos jau otro gadu. 

Pašpārvaldē var izpausties, pavadīt labi laiku, iepazīt jaunus cilvēkus un atklāt savus talantus. 

Es esmu draudzīga, izpalīdzīga, komunikabla un radoša. Man patīk organizēt un piedalīties 

pasākumos. Es labprāt brīvajā laikā spēlēju flautu. 

MARKUSS Bēmers 

 

Īss raksturojums: Es sev patīku un gribu iemācīt citiem arī tā justies. Daudz nodarbojos ar 

sportu, sevis izzināšanu, uzlabošanu. Domāju citādi, cenšos pieiet lietām radoši, lai tās 

paliktu atmiņā. Varu dot daudz priekšlikumus, idejas, par kurām neviens cits neiedomāsies. 

 



AMANDA Siliņa 

 

Esmu Amanda, mācos 8. klasē un esmu pašpārvaldē pirmo gadu. Jau pirmajā sēdē jutos ļoti 

ērti, brīvi varēju izpausties. Aicinu arī citus pieteikties šai foršajai iespējai! 

 

MELISA Krūmiņa 

 

Čau! Mani sauc Melisa un es mācos 8. klasē. Pašpārvaldē esmu pirmo gadu, un darīšu, ko 

varēšu. Vēl es dziedu skolas korī. Tas man ļoti patīk. 

 

 

 

 

 

 

 



KRISTIĀNS Jakuška 

 

Mani sauc Kristiāns. Esmu atsaucīgs un aktīvs 11.klases skolnieks. Man vienmēr ir paticis 

piedalīties radošos pasākumos, tāpēc esmu izlēmis izkāpt no savas komforta zonas, 

darbojoties pašpārvaldē. 

GUSTAVS Bužoks 

 

Mani sauc Gustavs. Esmu mērķtiecīgs un izklaidīgs jaunietis. Mācos 8. klasē. 

 

 


