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Daniela Elise Dūmiņa  
 
 
 
 

 
 
Esmu 11.klases skolniece. Līdzpārvaldē darbojos jau vairākus gadus. Radoša, 
apzinīga un mērķtiecīga. Šo gadu laikā, skolēnu līdzpārvalde jau kļuvusi par 
neaizvietojamu skolas dzīves sastāvdaļu. Prieks, ka mums kā vienotai komandai ir 
dota iespēja mainīt un uzlabot Baldones vidusskolā pavadītās skolas dienas, ko 
atcerēsimies mēs paši un pārējie skolēni.   
 

Viktorija Amanda Antone 

 

 

 

Mani sauc Viktorija Amanda un es mācos 12.klasē. Līdzpārvaldē esmu jau piekto 
gadu, piedaloties tur esmu ieguvusi atmiņas un pieredzi pasākumu rīkošanā. 
Strādājot kopā ar līdzpārvaldi, vienmēr var pasmieties un labi pavadīt laiku, kā arī 
mēs kopā veidojam lielisku komandu. Mani piesaista sadarbošanās ar citiem 
skolēniem, tāpēc vēlos to darīt arī turpmāk un papildināt skolas dzīvi, padarīt to 
interesantāku, rīkojot dažādas aktivitātes. 

 

 

Simona Plotniece  

 

 

 

Hey, mani sauc Simona. Mācos 10.klasē .Līdzpārvaldes darbs mani motivē, tas 
liek man attīstīt savu radošo un kreatīvo domāšanu, tāpēc arī tam pieteicos. 
Dzīvoju aktīvu dzīvesveidu un cenšos motivēt uz to arī citus. 



 

 

Helēna Ļanovska 

 

 

Mani sauc Helēna un es mācos 10.a klasē. Līdzpārvaldē esmu pirmo gadu. Esmu 
traks, radošs skuķis ar plašu fantāziju, tādēļ iestājos līdzpārvaldē, lai šīs īpašības 
izmantotu lietderīgi. Kā jau katram līdzpārvaldes dalībniekam man patīk organizēt 
un vadīt pasākumus, kas padarītu katra skolēna dzīvi skolā  mazliet interesantāku! 

 

 

Elīna Ivanova 

 

 

 

Mani sauc Elīna, es mācos 12. klasē. Esmu motivēta iesaistīties skolēnu 
līdzpārvaldē un realizēt savas idejas, jo uzskatu, ka es varu ieviest jaunas un 
aizraujošas lietas skolas dzīvē. Esmu daudzpusīga, radoša, mērķtiecīga un 
uzņēmīga personība, kas atvērta jaunām iespējām. Manuprāt, līdzpārvalde ir īstā 
vieta, kur iemācīties daudz noderīga jau skolas laikā. Tā paver plašas iespējas 
parādīt sevi, kā arī sniedz jaunu pieredzi un padara skolas dzīvi daudz 
interesantāku. Labprāt iesaistīšos skolēnu līdzpārvaldē arī šogad, jo tā man ir daudz 
devusi, esmu sevi pilnveidojusi, kā arī uzskatu šo organizāciju par pozitīvu 
izaicinājumu, kurā var ne tikai iedvesmot sevi, bet arī citus jauniešus. Gribu 
realizēt visdažādākās idejas, kā arī izpaust savu viedokli, padarot skolā pavadīto 
laiku vēl produktīvāku un piepildītāku. 

 

 

 

 



Anna Tobija 

 

 

Esmu Anna, mācos 11.klasē. Man patīk piedalīties pasākumu organizēšanā un 
izpausties radoši. Baldones vidusskolā mācos otro gadu un, esot līdzpārvaldē, varu 
palīdzēt, kā arī atbalstīt visas trakās un interesantās idejas un iesaistīties to 
īstenošanā. Man patīk sadarboties ar citiem skolēniem ,un kopā, cerams, varēsim 
veidot interesantāku un labāku skolu mums visiem. 

 

 

Eduards Ķerūds 

  

 

 

"Tas viens, kam ir gari mati un kurš ir kaitinoši skaļš”. Visticamāk, mani esat 
redzējuši. Līdzpārvaldē esmu, jo ir patīkama atmosfēra, patīk vadīt pasākumus un 
dažreiz var neiet uz stundām. 

 

 

Valters Kalcenaus 

 

 

 

Čau! Esmu Valters. Brīvajā laikā nodarbojos ar video filmēšanu un montāžu, 
meditēju un interesējos par cilvēka garīgās pasaules noturēšanu pozitīvā stāvoklī, 
kā arī pats filmējos filmās un reklamās, ja ir iespēja. Mani aizrauj akordeonspēle 
un dažāda veida mūzika. Ilgstoši nevaru pieturēties pie viena, tāpēc nereti meklēju 
jaunus izaicinājumus! 

 



 

 

Paula Dance 

 

 

 

Mani sauc Paula, es mācos 12. klasē. Darbojos skolēnu līdzpārvaldē jau vairākus 
gadus. Esmu gatava piedalīties skolas pasākumu organizēšanā, gan arī būt 
dalībniece. Patīk dažādas sporta aktivitātes, kā arī bieži vien mēdzu izpaust savu 
radošo pusi. Mani aizrauj trakas idejas, tāpēc, ja kāda ideja mani ieinteresēs, es 
noteikti atbalstīšu to kā vien varēšu. Gadu laikā esmu sapratusi, ka skolēnu 
līdzpārvaldes telpa ir vieta, kuru es ar prieku apmeklēju. 

 

 

 

Ralfs Runcis  

 

 

 

Mani sauc Ralfs. Mācos 11. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elīza Parasiga-Parasiņa 

 

 

 

 

Mani sauc Elīza. Mācos 11.klasē un otro gadu darbojos Baldones vidusskolas 
līdzpārvaldē. Esmu radoša personība, tāpēc man ir nepieciešama vieta, kur 
izpausties. Ir patīkami piedalīsies šādā komandas darbā , jo tie ir vienaudži , kur 
ikviens uzklausīs manas vistrakākās idejas. 

 

 

Diāna Kučika 

 

 

 

Sveiki, mani sauc Diāna, es mācos 12. klasē. Skolēnu līdzpārvaldē darbošos pirmo 
gadu. Esmu draudzīga, saprotoša un radoša. Esmu komunikabla, kas nerada 
grūtības sastrādāties komandā. Es uzskatu, ka līdzpārvalde ir lieliska vieta, kur 
izteikt savas domas un idejas, lai  palīdzētu skolas dzīvi padarīt aizraujošāku un 
interesantāku. Skola ir mūsu otrās mājas un mums par tām ir jārūpējas! 


