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Redaktores sleja
Esi sveicināts, lasītāj! Mūsu skolas avīze “Poga” ir atpakaļ pilnā
sparā! Tuvojas Ziemassvētki, kā arī pirmā semestra noslēgums. Tāpēc aplūkosim visu, ko esam šajā semestrī paspējuši izdarīt.
Novēlām Jums sirsnīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus un enerģijas
pilnu Jauno gadu!
Diāna Lasamane
Intervija ar skolotāju Daigu Barančani
par Erasmus+ projektu
- Pastāstiet mazliet par šo projektu!
- Mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā
“Stronger schools with 21st century skills”.
Projektam, patiesībā, bija jāsākas jau pagājušajā gadā, bet viss tika pārcelts epidemioloģisko
ierobežojumu dēļ. Šajā projektā piedalās vēl 5
citas skolas – skola no Horvātijas, Bulgārijas,
Itālijas un 2 skolas no Turcijas. Novembrī bija
pirmā tikšanās Itālijā, Neapolē.
- Ko Jūs darījāt Itālijā?
- Itālijā man un vēl trim manām kolēģēm –
Natālijai Balodei, Ditai Dubultai, Anetei Miltai –
bija iespēja viesoties skolā, kura arī ir iesaistīta
šajā projektā. Šī skola ir Neapoles priekšpilsētā
Portiči, tā ir ar mūzikas novirzienu, un viņi parādīja, kā šis mūzikas novirziens un darbība
projektos šo skolu paceļ augstākā līmenī citu
skolu vidū. Šajā skolā mācās daudzi bērni no
sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, un tāpēc tiek
pievērsta īpaša uzmanība tam, lai bērni justu,
ka arī viņiem ir iespējas kaut ko sasniegt un
mūzika ir viens no šiem virzieniem, koris guvis
vairākas godalgas. Ar mūzikas instrumentiem nodrošina skola. Skola vakaros ir atvērta dažādām aktivitātēm arī
šo bērnu ģimenēm.
- Kāds ir šī projekta mērķis?
- Projektā tiek apskatīti veidi, kā skolās
tiek attīstītas skolēnu nākotnē nepieciešamās prasmes, tāpēc galvenais
akcents tiek likts uz skolotāju kompetenču pilnveidošanu darbam ar skolē-

niem. Mūsu skolas virziens ir vairāk virzīts
uz mūžizglītību un kā mēs palīdzam skolēniem domāt par to, kas viņi vēlas kļūt nākotnē, kā nepārtraukt mācības skolā, bet
katrai skolai tāpat ir jāpilda projektā minētās aktivitātes, kuras aptver visdažādākās
tēmas, piemēram, veselīgu dzīvesveidu,
mākslu, literatūru, tehnoloģiju lietošanu.
- Ko Jūs ieguvāt no šī brauciena?
- Jebkurā no šāda veida braucieniem var
gūt pieredzi! Redzējām, kāda ir vide un kā
strādā citā skolā, katras skolas prezentācijā
iepazināmies ar citu valstu izglītības sistēmu. Nenoliedzami, citas valsts kultūras pieredze ir liela vērtība, kopīgās vēlās vakariņas itāļu stilā, ekskursijas pa Pompejiem un
Neapoli vien ir to vērtas! Ieguvums ir sarunas angļu valodā. Es gan cerēju, ka mums
ļaus ilgāk strādāt darba grupās, lai mēs varētu precizēt, kas ir jāveic projektā ierakstītajās aktivitātēs, kāds ir praktiskais rezultāts, ar kuru jādalās, bet vairāk tika runāts
par to, kad tieši mēs brauksim uz citām valstīm, jo, izrādījās, ka to ir ļoti sarežģīti saskaņot, ņemot vērā citu valstu svētkus, skolēnu brīvlaikus, eksāmenu laiku. Ir ieplānots, ka pie mums pārējās valstis viesosies
2022. gada aprīļa beigās.
Intervijas turpinājums 2.lpp.

LAPA 2

Intervijas turpinājums
- Varbūt bija kāda negatīva pieredze?
- Es nezinu, vai to var nosaukt par negatīvu pieredzi, bet itāļiem ir vieglāka
pieeja plānošanai, jo gandrīz nekas nenotika laikā, bet pie tā ir vienkārši jāpierod. Mēs nebijām arī sagatavojušās, ka viņu epidemioloģiskie noteikumi liek
telpās visu laiku turēt atvērtus logus, un nācās strādāt iekštelpās virsdrēbēs.
Arī Neapoles teātra zālē, kur apmeklējām mūziklu, kurā dzied skolas koris un
solisti, apmeklētāji gāja iekšā virsdrēbēs, lai gan tur bija silts.
- Kas Jūs visvairāk pārsteidza šī brauciena laikā?
- Varētu teikt, ka pārsteidza drošības sistēma Itālijas skolā, lai gan esmu līdzīgu sistēmu redzējusi arī citās valstīs. Apkārt skolai ir žogs un, lai tiktu iekšā,
kādam tevi no iekšpuses ir jāielaiž, un skolas telpās apkārt staigā tehniskais
personāls, kas visu laiku uzrauga, kas notiek skolas gaiteņos, arī gaiteņu
ieejas ir ar režģiem. Un arī tas, ka pilsētā pie jūras nevar tikt pie jūras – žogs
vai dzelzceļš priekšā. Savdabīgas bija noslēguma vakariņas, kā pārsteigums
bija viena no sākumskolas skolotājām, kura mums izpildīja operu dziedājumus. Tas bija jauki! Un, ja jau visi ceļi ved uz Romu, tad noslēgumā ar ātrvilcienu 295 km/h mūsu lieliskā komanda devās izbaudīt Romas un Vatikāna aizraujošo skaistumu.
Diāna Lasmane, 12.a

“Satikšanās ar dzejoli”
Trešdien, 22. septembrī, mūsu skolas vidusskolēni devās uz satikšanos. Tā
nebija parasta satikšanās, bet gan satikšanās ar dzejoli. Pie mums ciemojās Jaunā Rīgas teātra aktieri Jana Čivžele un Ivars Krasts. Jana arī ir mūsu skolas absolvente. Pasākums “Satikšanās ar dzejoli” bija īpašs ar to, ka ikviens dalībnieks bija atnācis ar dzejas grāmatu un sameklējis tajā dzejoli. Aktieri ieveda
mūs dzejas pasaulē un rosināja uz dzejoli paskatīties citādi. Vieglāk, brīvāk, bet
dziļāk. Daži dzejoļi skanēja pat 4-5 reizes, lai dzirdam atšķirību, kā var to lasīt ar
dažādām attieksmēm, intonācijām.
Dziesmas un dzejoļi šajā pēcpusdienā rosināja uz pārdomām, kas mums
katram ir dzeja, kad tā mums ir nepieciešama un kā to lasīt. Tā patiesi bija ļoti,
ļoti īpaša satikšanās- ar dzejoli un ar lieliskajiem aktieriem- Janu
un Ivaru!
2021.g. 22.septembrī
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Otrdien, 28. septembrī, Brocēnu vidusskolā norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu vidusskolas 10., 11. un 12. klases skolēni tikās ar Saldus novada
deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, ar kuriem bija iespēja kopīgi diskutēt, analizēt un gūt jaunas zināšanas par
jauniešiem aktuālām tēmām. Diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Ārijs Sproģis, Natālija Balode, Kārlis Barančans, Kristīna
Maslovska, Roberts Sipenieks, Krišjānis Valters, Inna Kislina.
Lai iepazītu tuvāk politiķus un iegūtu atbildes uz jautājumiem, skolēni tika sadalīti grupās, kurās bija vismaz viens
deputāts, kurš ar skolēniem diskutēja par vidi, ekonomiku/
uzņēmējdarbību, sportu, veselību, izglītību vai kultūru Saldus novadā. Darbs grupās ļāva skolēniem ne
tikai iegūt atbildes uz saviem jautājumiem, bet arī iespēju piedāvāt savus ieteikumus politiķiem saistībā
ar konkrēto tēmu, tādejādi, veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību un sadarbību. Paldies pasākuma vadītājai Rudītei Muraševai par diskusiju vadīšanu un noorganizēšanu. Pasākuma iedvesmoti, jaunieši turpinās diskutēt par pašvaldību jautājumiem, piedaloties virtuālajā spēlē “Vēlēšanu pilsēta”.

LAPA 4

Komēdijas filma “Tizlenes”
Trešdien, 13. oktobrī, Brocēnu vidusskolas 10.-12. klašu audzēkņiem tika dota iespēja noskatīties komēdiju “Tizlenes”. Šajā filmā tiek stāstīts par trīs 9. klases skolniecēm, kuras nolemj
likt punktu savai tizleņu dzīvei un kļūt par skolas populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām, draudzenes nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem.
Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās
par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.

UNESCO — 30
Atzīmējot 30 gadu jubileju Latvijas dalībai
UNESCO, Brocēnu vidusskolas kolektīvs ne tikai
sarūpēja video sveicienu LNK , bet arī apdāvināja
viens otru. Šajā laikā nav labākas dāvanas, kā iepriecināt sevi un citus, jo tikai emocionāli piepildīts cilvēks spēj dot pozitīvas emocijas citiem,
piepildīt pasauli ar labestību un veidot mierpilnu
pasauli ikvienam. Klase iepriecināja klasi, kolēģi

iepriecināja viens otru. Minējām mīklas, spēlējām
spēles, dejojām, lutinājām viens otru ar saldumiem un citiem gardumiem, dāvinājām pirktas un
pašu gatavotas dāvaniņas, izmaksājām pusdienas
utt. Mūsu kopdarbs piepildīja ikkatra emocionālo
banku .

LAPA 5

Jauniešu īstenotais projekts “Jūties labi kopā ar mums!”
15. un 16. oktobrī Brocēnu vidusskolā norisinājās pašpārvaldes skolēnu – Leandras Spriesles,
Ralfa Stūra, Diānas Lasmanes, Danielas Lasmanes
– veidots pasākums “Jūties labi kopā ar mums!”,
kas norisinājās projekta “Labbūtības ceļakartes
aktivitāšu īstenošana Saldus novada pašvaldībā”
ietvaros. Šajās divās dienās vidusskolas skolēni un
pedagogi veica dažādas saliedēšanās aktivitātes
un ieguva jaunu informāciju par psihoemocionālo
veselību no lektoriem: psihoterapeita Dr. Ernesta
Pūliņa – Ciņa un ergoterapeites Madaras Miķelsones. Skolēni un pedagogi bija ļoti atraktīvi un ar
sparu piedalījās visās aktivitātēs – gan grupu darbos, gan fiziskajās aktivitātēs, gan dažāda veida
spēlēs. Lai uzturētu enerģiju, šīs divas dienas tika
pasniegta garda un veselīga maltīte. Pasākuma
beigās dalībnieki sniedza gan rakstisku, gan mutisku atgriezenisko saiti. Skolēni minēja, ka viņi noteikti skolas vidē jutīsies drošāk, jo tagad ir labāk

iepazinušies ar cilvēkiem, kurus pirms pasākuma
nemaz īsti nepazina un ka šāda tipa pasākums bija
ļoti noderīgs, lai uzzinātu vairāk par mentālo veselību un kā, ja nepieciešams, sniegt atbalstu citiem.
Tika izteikts arī priekšlikums, šādu pasākumu veidot ikgadēji un kuplākā skaitā. Projekta ietvaros ir
arī plānots izveidot “Ideju banku” – kastīti, kurā
skolēni anonīmi var iemest ieteikumus pasākumiem vai uzlabojumiem, kurus vajadzētu veikt
skolā. Šos ieteikumus izskata skolēnu pašpārvalde
un tad, ideju realizēšanai, piesaista nepieciešamo
palīdzību.
Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu
īstenošana Saldus novada pašvaldībā” īstenots
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

LAPA 6

“Mērķē attīstībā” Brocēnu vidusskolā
Jau divas nedēļas 11. klase, apgūstot tēmu par pilsonisko līdzdalību, aktīvi iesaistās LAPAS
informatīvajā kampaņā par ilgtspējīgas attīstības mērķu aktivizēšanu “Mērķē attīstībā!”. Skolā
darbojas pašu izveidotās darba grupās pēc noteikta soļu plāna. 1. solis – ieraugi savā novadā
esošās problēmas vai vajadzības, 2. solis – kopīgās darbnīcās ar uzaicinātiem speciālistiem atrod
risinājumu, 3. solis – realizē ideju vai arī piedāvā priekšlikumus politiķiem. Mūsu skolēni izvēlējās
izveidot skolas vestibilā ziņojumu stabu, ierīkot skolēnu atpūtas zonās spēļu, grāmatu un preses
stūrīti, noorganizēt labdarības akciju Brocēnu pilsētas maznodrošinātajiem senjoriem,
iepriecināt mediķus un policistus, Ziemassvētku laikā pateikt paldies pārdevējiem, savākt
nepieciešamās lietas dzīvnieku patversmei “Ulubele”, ar Brocēnu pilsētas atbalstu izvietot
pilsētas teritorijā atkritumu tvertnes suņu ekskrementu savākšanai un iesaistīt māju iedzīvotājus
pagalmu bedrīšu aizbēršanā. Paldies par palīdzību darbnīcu norisē sakām I. Tomanovičai –
Baronei, N. Balodei, D. Dubultai un A. Zepai.

Līderības dienas
30.novembrī un 7.decembrī mēs, Leandra Spriesle, Diāna Lasmane, Ralfs Stūris un Daniela Lasmane, devāmies vadīt
klases stundas 6.b, 4.a, 3.b klasei līderības
dienas ietvaros. Šo klašu audzinātājas iepriekš iesūtīja savas klases tikumus, kurus
vēlētos uzlabot, un tā mēs izstrādājām dažādas aktivitātes, lai uzlabotu un izkoptu
šos tikumus. Aktivitātēs ietvērām sadarbī-

bas prasmju, draudzības, cieņas, līdzjūtības uzlabošanu, trenējām uzmanību un
centību, attīstījām uzstāšanās prasmes un
radoši izpaudāmies. Skolēni bija ļoti atsaucīgi, pretimnākoši, ar prieku mūs sagaidīja
un iesaistījās visās mūsu organizētajās aktivitātes. Liels paldies skolotājām Ditai Dubultai un Laurai Miķelsonei par atbalstu!

LAPA 7

Gaidot Ziemassvētkus!

5.b klase

6.b klase
10.a klase

11.a klase

12.a klase

LAPA 8

Atrisini krustvārdu mīklu. Mazie burti norāda atrisinājuma burtu secību. Vārda nozīme nākamjā
izdevumā.
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1. Brocēnu vidusskolas pirmā direktora vārds.

6. Latvijas augstākā virsotne.

2. Latviešu komponista vārds, kura mūzikas melodija
ir Katalonijas himnā.

7. 5 + 6 = 11 Kas izteiksmē ir 5?

3. Latviešu populārākais eposs.

8. Pagasta nosaukums bijušajā Brocēnu novadā.
9. Zinātne pa mikroorganismiem.

4. Latvijas sauszemes ziemeļu kaimiņš.

10. Zentas Ērgles garstāsts “Operācija “...” ”

5. Brocēnu pilsētas simbols.

Latvieša citāts:

Apvidvārds, jaunvārds, vecvārds.

“Man ir milzīga pateicība no visas sirds, lielam liktenim, tas ir tas pats Dievs, augstākais, kad es esmu piedzims tādā tautā, ko
sauc par latviešiem. Es novēlu visai manai
tautai skaistumu, tikumu, un darba mīlestību. Tā ir mūsu tautas dvēsele un tā atdzīvosies.”

SVABADS = brīvs

(Ēvalds Valters)

Vecpiebalgā u. c.

nu es i svabac, nu i viss dārb nuobeikt. /
jaatsvabnes nuo liekam rūpem un raizem. jabūt
pavisem svabadam. /

ka svabac, ta ļurkājas, nestāu tai vietā, kur vaiga,
kustas uz vienu un uotru pusi. Sastopams: Dundagā, Kandavā, Rankā, Saldū,

(LU Latviešu valodas institūts)

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Angļu valodas olimpiāde 9.-12. kl.

Bioloģijas olimiāde 9.-12. kl.

Sk. Veronika Gedola, sk. Inese Egle

Sk. Margita Skrastiņa

2. vieta Kristiāns Priedītis

10.a

1.vieta Roberta Laurinoviča

10.a

2.vieta Kristers Buls

11.a

Atzinība Demija Burlavoka

10.a

Atzinība Līza Elizabete Jakušenkova 11.a

1.vieta Annija Andersone

11.a

1.vieta Pēteris Kramēns

12.a

1.vieta Līza Elizabete Jakušenkova 11.a

2.vieta Diāna Lasmane

12.a

3.vieta Sanija Burlakova

11.a

3.vieta Rūta Alma Vicinska

11.a

3.vieta Daniela Lasmane

12.a

Atzinība Diāna Lasmane

12.a

Sasniegumi sportā
Futbols 3. vieta

Futbols 2. vieta

Skolotājs Niks Ozols

Skolotājs Niks Ozols
Valters Glūzda

7.c

Alekss Neimanis

6.b

Kirils Dviņins

6.b

Arturs Auka

7.c

Rūdolfs Ozoliņš

7.c

Efraims Sergejevs

5.a

8.b

Reinholds Circenis

7.c

8.b

Matīss Zusmanis

6.b

Dāvis Groskops

6.b

Roberts Meija

9.b

Gustavs Kesmins

8.b

Dans Tepļenkovs

9.b

Līga Gūtmane

9.a

Krists Salmins

8.b

Patriks Rozentāls
Aleksis Osipovišs

Spartakiāde vieglatlētikā 2. vieta

Florbols 2. vieta

Skolotāja Agate Leja

Skolotāja Agate Leja

Anna Frolova

10.a

Demija Burlakova

10.a

Leandra Spriesle

12.a

Daniela Lasmane

12.a

Roberta Laurinoviča

10.a

Elisa Eihvalde

11.a

Andris Šteins
Edijs Vilerts
Ādams Maks
Kristiāns Priedītis
Jānis Sproģis
Edijs Dombrovskis
Pēteris Kramens

11.a
10.a
12.a
10.a
11.a
12.a
12.a

LAPA 10

CENSONĪBAS BALVAS (5.-12. klase)
1.PAKĀPE (8 – 10 balles)

2.PAKĀPE (7 – 10 balles)

1

DANIELA LASMANE

12.A

1

AGIJA GOČA

12.A

2

ANNIJA ANDERSONE

11.A

2

MAREKS LAZDA

12.A

3

SANIJA BURLAKOVA

11.A

3

DIĀNA LASMANE

12.A

4

RŪTA ALMA VICINSKA

11.A

4

RAINERS PAVĀRS

12.A

5

DEMIJA BURLAKOVA

10.A

5

LĪZA ELIZABETE JAKUŠENKOVA

11.A

6

MĀRA MILTA

7.B

6

PATRĪCIJA PĒLMANE

11.A

7

DANIELS ŠARKOVSKIS

7.B

7

AMANDA SILIŅA-LAUVA

11.A

8

ELIZABETE ZABAROVSKA

7.B

8

ALISE ELIZABETE ZEMRŪĶE

11.A

9

ALEKSS NEIMANIS

6.B

9

ROBERTA LAURINOVIČA

10.A

10

NILS SIDOROVIČS

5.B

10

SINDIJA BUMBIERE

9.B

11

KARLĪNA KUNKULE

5.A

11

ELĪZA IPOĻITOVA

9.B

12

PAULA ŅIKIFOROVA

9.B

13

AGRITA ANDERSONE

8.B

3.PAKĀPE (divi “6” un 7 – 10 balles)
1

RĒZIJA KALVE

11.A

14

ĒRIKA MILTA

8.A

2

KSENIJA SANDUĻAKA

11.A

15

REINHOLDS CIRCENIS

7.C

3

ALEKSANDRS FADEIČEVS

10.A

16

MARTA BREIDAKA

7.B

4

DĀRTA DZENE

8.B

17

UNDĪNE PRIEDE

7.A

5

LIENE GŪTMANE

8.B

18

KIRILS DVIŅINS

6.B

6

ADRIANA KONOVALOVA

8.B

19

DĀVIS GROSKOPS

6.B

7

JUSTĪNE ANDERSONE

7.C

20

REINIS LEJA

6.B

8

RALFS LĪCIS

7.C

21

DĀVIS ŠTROMANIS

6.B

9

ESTERE LĪBA TARVIDA

7.C

22

EMĪLS BRIGZNA

5.B

10

LEILA GUSAKOVA

7.B

23

KEITA DANENBERGA

5.B

11

ELZA JAMŠČIKOVA

7.B

24

LĪVA FRĪDMANE

5.B

12

FILIPS RANCĀNS

7.B

25

ENDIJA JOKUBAUSKA

5.B

13

ESTERE ZARIŅA

7.B

26

AMANDA ĶEIRE

5.B

14

DANIELS HODAŅONOKS

7.A

27

MIĶELIS MASLOVSKIS

5.A

15

MARKUSS MARKEVICS

7.A

28

RENĀTE OLŠEVSKA

5.A

16

NIKOLA PATRĪCIJA SAVOŅI

7.A

29

KATE SESTULE

5.A

17

RAIVO JĀNIS BEIERBAHS

6.A

18

LUĪZE LĪNA JEKAVICKA

6.A

19

ALĪNA ĻITVIČENKO

6.A

20

KATE PAREIZA

6.A

21

KATRĪNA EVELĪNA ŽULPA

6.A

22

ARSĒNIJS GUSAKOVS

5.B

23

KURTS NĀBURGS

5.B

24

LĪGA TOLĒNA

5.B

25

ELLA TRĒDE

5.A

26

ROBERTS ŠENBERGS

5.A

Vēlējumi

LAPA 11

Prieks ir gaisma,
jūtu siltums,
sniegs un ledus tajā kūst.
Prieks ir gaišu domu avots,
kas no sirds uz sirdi plūst.

Lai Ziemassvētku prieks un brīnums ienāk
ikviena mājā un sirdī, lai veselība, izturība,
gribasspēks un enerģija Jaunajā gadā. Paldies
par uzticību Brocēnu vidusskolai!
Jūsu direktore Natālija Balode
Patiesā Ziemassvētku sajūta slēpjas sirds siltumā, sniega baltumā un
piparkūku smaržā! Lai Ziemassvētku laiks nāk ar miera un piepildījuma
sajūtu! Lai Ziemassvētku prieks dod cerību un Ziemassvētku siltums rada
mīlestību!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno 2022. gadu!
Jūsu skolas prezidente Daniela Lasmane

LAPA 12

Pateicību lappusīte
Paldies vecākiem par ikdienas sadarbību, atsaucību un palīdzību skolai!
Paldies Rinaldam Rullim par skolas egles dāvināšanu!
Paldies Gitai Kudiņai par ikdienas atsaucību un atbalstu!
Paldies Lillijai Plankais par piparkūku cepšanu!

Balvu “Skolas Poga” ieguvuši:
5.b Līva Frīdmane par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas
pašpārvaldē un klases aktivitātēs.
6.b Dāvis Štromanis par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas
pašpārvaldē un klases aktivitātēs.
8.b Agrita Andersone par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas
pašpārvaldē un klases aktivitātēs.
10.a Aleksandrs Fadeičevs par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu palīdzību klases biedru
apmācīšanā un aktīvu darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.
12.a Daniela Lasmane par centību mācībās, dalību olimpiādēs, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu
darbošanos skolas pašpārvaldē un klases aktivitātēs.
12.a Rainers Pavārs par centību mācībās, pašaizliedzīgu, nesavtīgu un aktīvu darbošanos skolas
pašpārvaldē un klases aktivitātēs.

Paldies par Ziemassvētku noskaņas radīšanu:
skolotājai Viviānai Blumbergai, skolotājam Gunāram Guntim Baronam, skolas saimniekam
Gundaram Geisteram un skolas pašpārvaldes vides dizaina komisijai.

Paldies Inesei Kunkulei par konkursa “Vai tu pazīsti Ziemassvētkus?” organizēšanu!
Paldies Mairai Vīksnai par izstādes “Dzīvo skaisti” rīkošanu!
Paldies Artai Zepai par akcijas “Dodot grūtais neatņemams” organizēšanu!
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