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Anna Kalniņa 9.b

• Man ir 15 gadi.

• Esmu pabeigusi Jelgavas Mūzikas 
vidusskolas vijoles klasi.

• Mani hobiji ir mūzika un tautas dejas.

• Kad biju mazāka, ļoti bieži taisīju 
radiniekiem koncertus un pati tos arī 
vadīju. Domāju, ka Skolēnu padome ir 
tā vieta, kur ieguldīt un pilnveidot 
savas spējas. Esmu piedalījusies arī 
mazajā Skolēnu padomē.



Par mani.
 Esmu blonds, zilacains 9. B klases skolnieks, kuram patīk aktīvs 

dzīves- veids:

 Spēlēju lakrosu, reizēm uzspēlēju saksofonu, spēlēju orķestrī.

 Man patīk zirgi. 

 Reizēm mācos, ja ir laiks un gribēšana.

 Nākotnē vēlos būt aktieris vai režisors.

 Es vēlos būt Skolēnu padomē, jo tā man būtu jauna iespēja 
pārbaudīt savus spēkus  un ļoti labi pavadīt laiku!

Raimonds Žuža 9. b klase



Filips Malacanovs 9.c
Nodarbojos ar basketbolu. 

Pagaidām esmu amatieris, 

bet ar savu nesalaužamo 

pacietību spēšu izrauties no 

amatiera līmeņa. Esmu 

pacietīgs un radošs, un 

spēju iekļauties kolektīvā. 

Man ir liela vēlme ieguldīt 

laiku skolēnu padomē. Patīk 

ceļot, jo lielākā kompānijā, 

jo labāk.



Mana motivācija

• Es, Nameda Liljē, mācos Jelgavas 4. vidusskolas 9.d klasē. Piesaku savu 

kandidatūru skolēnu padomei, jo piedalos no 6. klases mazajā skolēnu 

padomē.

• Piedaloties iepriekšējos gados, ieguvu pieredzi kā organizēt skolas 

pasākumus, spilgti atmiņā palikusi ‘’Skolotāju diena.’’

• Vēlos arī šogad turpināt pārstāvēt savu klasi skolēnu padomē, tas man ļautu 

attīstīt radošo un kreatīvo domāšanu.

Nameda Liljē

9.d klase



Par mani
• Esmu radoša, jo no agras bērnības dejoju tautas deju 

kolektīvā ‘’Ieviņa.’’ Labprāt piedalos dažādos 

pasākumos un dejoju solo dejas.

• Esmu drosmīga, paužu savu viedokli sabiedrībā.

• Brīvajā laikā braucu ar skrituļslidām un pavadu laiku 

ar ģimeni un suni.

• Aizraujos ar multimediju programmām – rediģēju 

video un foto failus.

• Ikdienā esmu pozitīva, patstāvīga un patīk strādāt 

radošā komandā.

• Nameda Liljē

• 9.d klase



Mana motivācija

• Es, Everts Martinsons,  mācos 
Jelgavas 4. vidusskolā 9.d klasē.

• Piesaku savu kanditatūru skolēnu 
padomei, jo gribētu pamēģināt ko 
jaunu.

• Vēlos piedalīties skolas pasākumu 
organizēšanā un rast jaunas idejas.

Par mani

• Esmu radošs, patīk vadīt pasākumus.

• Eju jau 4 gadus jaunsardzē.

• Patīk izaicinājumi.

• Brīvajā laikā eju uz sporta zāli un eju 
pastaigās ar suņiem un  ģimeni.

• Ikdienā esmu pozitīvs, jautrs un 
radošs.

Everts Martinsons

9.d klase



Helēna Ozola 10.a

Kāpēc es izlēmu piedalīties skolēnu padomē:

• Mēģinu izkāpt no savas komforta zonas;

• Iepazīt jaunus cilvēkus;

• Vairāk socializēties un piedalīties dažādos pasākumos.

Man patīk:

• Īstenot mazus projektus; 

• Izmēģināt jaunas lietas;

• Iepazīt cilvēkus;

• Bieži mainīt matu krāsu.



Sveiki! Mani sauc Anna, 
man ir 16 gadi un esmu 

no 10.a klases!

Īss ieskats par mani:

man patīk patīk rakstīt, lasīt, zīmēt un mode;

mana zodiaka zīme ir jaunava, tādēļ tas jau ir 
zvaigznēs ierakstīts, ka esmu kārtīga, akurāta un 
pecīza presona;

Kapēc es vēlos iestāties skolēnu padomē?

es savā vecaja skolā arī piedalījos skolēnu 
padomē, kur mani iecēla par skolenu padomes 
preidentu, man ļoti patika darboties ar cilvēkiem, 
domāt jaunas idejas skolai un organizēt dažādus 
pasākumus, tādēļ gribu darīt to arī šeit.

Rasnača Sofija Anna
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Evelīna Sviķe 10.a
Labdien! Mani sauc Evelīna Sviķe, un man ļoti gribas iesaistīties skolēnu padomē, jo tas 
ļoti palīdz skolas uzlabošanai un daudzu skolēnu ideju realizēšanai. Kā arī skolēnu 
padomei ir svarīga loma pasākumu organizēšanā un jautrākās dzīves padarīšanā.

Stāstot par mani, gribu teikt, ka jau sen gribu iemācīties labi zīmēt, jo man tā lieta šķiet ļoti
aizraujoša un lieliska. Šajā brīdī gribu vairāk koncentrēties tieši uz mācībām, bet neaizmirstot arī par 
nelielām izklaidēm.

Es domāju, ka tieši man ir jāiesaistās skolēnu padomē, jo man ir milzīga vēlēšanās palīdzēt citiem, 
atrast jaunus kontaktus, kopā organizēt pasākumus un vienkārši padarīt skolas dienas krāsainākas!



Sveiki mani sauc Eduards Sviķis

10.a.

Mazliet par sevi

 Mācos J4V jau no pirmās klasītes

 Izbaudu fizisku darbu

 Man sagādā prieku kādam palīdzēt

 Patīk muzicēt

 Izbaudu dabu



● Nedaudz par mani. 

Mani sauc Santa Stepanova man ir 15 gadi un eju 

10.a klasē. Es mīlu dzīvniekus un brīvo laiku pavadu 

zīmējot, klausoties mūziku vai ejot garās pastaigās. 

Vairākus gadus spēlēju klavieres, bet nesen 

pārtraucu. Uzaugu lauku mājā netālu no Jelgavas. 

● Kāpēc man ir jābūt skolēnu padomē? 

Man ir radošas idejas ar kurām labprāt dalītos un 

vēlētos cerēt, ka arī tās piepildīt. Vēlos labi iejusties 

starp citiem jautriem un radošiem cilvēkiem, kā arī 

palīdzēt ar dažādiem pienākumiem. 

Santa Stepanova 10.a



Čau! Mani sauc Anna, 
man ir 16 gadi un 
esmu no 10.a klases!

Daži no maniem hobijiem:

• Zīmēšana

• Basģitāras spēlēšana

• Riteņbraukšana

Kāpēc es vēlētos tikt skolēnu 

padomē?

Padomē vēlējos iet jau pagājušo gadu 

bet tomēr neaizgāju. Tāpēc šogad 

izlēmu saņemties un pietiekties. Vēlos 

tikt padomē, jo vēlos 

iesaistīties, piemēram, baļļu rīkošanā 

un vispārīgi gribas pavadīt labu laiku.

Anna Lūse



Esmeralda Tetērina

1. Mans vārds ir Esmeralda Tetērina. Man ir 16 gadi, un es 

mācos 10.a klasē. Man patīk zīmēt, veidot dažādas 

kolāžas, klausīties mūziku un skatīties seriālus. Nesen sāku 

mācīties spēlēt ģitāru. Brīvo laiku pavadu, arī braukājot ar 

riteni, lasot grāmatas un  pavadot laiku ar maniem 

mājdzīvniekiem un draugiem.

2. Es vēlos būt skolēnu padomē, jo es domāju, ka tā ir ļoti 

laba iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iegūt jaunu 

pieredzi un iemācīties labāk izpaust savu radošo pusi. 



MARTA ELĪZA ELERE 10.A

• PAR MANI – ESMU RADOŠA, 

DRAUDZĪGA, MAN PATĪK ROKDARBI. 

BRĪVAJĀ LAIKĀ MAN PATĪK 

SKRITUĻOT, SPĒLĒT VOLEJBOLU UN 

ZĪMĒT.

• VĒLĒTOS TIKT SKOLĒNU PADOMĒ, 

LAI VAIRĀK IESAISTĪTOS SKOLĀ UN 

PAVADĪTU LABI LAIKU.



MANI SAUC EM ĪLS! 
ESMU HARIZMĀTISKS 

UN JAUTRS. MAN IR 16 
GADI MAN PAT ĪK 

SKRITUĻOT, Z ĪMĒT UN 
DZERT DAUDZ 

KAFIJU.

MAN JĀBŪT SKOLĒNU 
PADOMĒ , JO ESMU 

NODER ĪGS VISĀDĀS 
NOZARĒS.

Emīls Brauers 10.a








