“Skolas uzdevums ir atraisīt talantu, palīdzēt iemācīties
domāt, pamatoti kritizēt, kļūt par labiem cilvēkiem, veidot
savu valsti.”
(Valsts prezidents Raimonds Vējonis)
Skolas ikgadējā pavasara asambleja “PŪCE” savā jubilejā īpaši lepojas ar interešu izglītības pulciņu
pedagogu un dalībnieku darbu. Šogad “Mazās PŪCES” saņēma arī 5 mākslas pulciņu dalībnieki,
kuri ir ieguvuši daudz godalgotu vietu gan Latvijā, gan ārzemēs, konkurējot starp vairākiem
simtiem citu jauno mākslinieku.
Paldies mākslas pulciņu vadītājiem Gvido Bērziņam un Indrai Bērziņai!
Balva: Diploms un Mazā PŪCE par izciliem sasniegumiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
jomā:
*DANIELAI PROTASEVIČAI

*ANASTASIJAI RAGINSKAI

*ANASTASIJAI AŅIKINAI

*ELIZABETEI KOVAĻOVAI

*NIKOLAI VINGRAI
Diplomi par augstiem sasniegumiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā:
*ANNAI VAĻETKO

*AMĒLIJAI MELIKJANAI

*VERONIKAI SAHMIŠKINAI

*VIKTORIJAI ČINAJEVAI

*JEGORAM MARAKINAM

*SOFIJAI AGLIŠAI

*VIKTORIJAI KRŪMIŅAI

*ALEKSANDRAI
PANTEPAJEVAI

*ANASTASIJAI KSENZOVAI
*VIKTORIJAI IVAŅICKAI
*DARJAI ORLOVAI
*KIRILAM GONČAROVAM
Paldies SKOLAS MUZEJA pedagoģei Ramonai Šemarovai un muzeja
aktīvistiem!

Diploms par priekšzīmīgu darbu skolas muzejā un skolas tēla popularizēšanu:
*ALĪNAI TOMSONEI

*ARTJOMAM ZARIŅAM

*ĒRIKAI RENSKUMBERGAI

*ŅIKITAM CURKO

*MARIJAI ZUJEVAI

*MAKSIMAM ZLATKOVSKIM

*NIKOLAJAM AFOŅINAM

Pateicība par sadarbību:
*DARJAI-DARĪNAI MUHINAI

*JEĻIZAVETAI TUMBSAI

*VINETAI TARASENKO

*ANASTASIJAI BORISOVAI

*MARGARITAI RAČKO

*ARTJOMAM DEŅISENKO

Paldies par sadarbību deju pulciņam “Dzintarkrasts” (deju pedagogs: Valērijs
Nazadze)!
Pateicība par skaistu dejotprasmi un teicamiem sasniegumiem dejas mākslas
izkopšanā deju pulciņā “Dzintarkrasts”
*VLADISLAVAM MEĻŅIKOVAM

*MARINAI SOSŅINAI

*TAISIJAI SMIRNOVAI

*EDVARDAM KVAŠNĀNAM

*MARKAM POPOVAM

*PĀVELAM IVAŅICKIM

*ALEKSANDRAI IĻUČEKAI

*VIKTORIJAI IVAŅICKAI

*ARINAI ARLAMOVAI
Paldies par sadarbību baleta studijai “Čipolino” (baleta pedagoģe Jekaterina
Zubkovska)!
DIPLOMS BALETA STUDIJAI “ČIPOLINO” un, īpaši, Monikai Artemjevai
Par izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskā mēroga konkursos un sacensībās un
skolas tēla popularizēšanu
Paldies par sadarbību teātra studijai “Maska” (vadītāja Jolanta Suprijanoviča)!
Pateicība par labu sniegumu starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā
*JEĻIZAVETAI LUKOVŅIKOVAI

*JEKATERINAI

*DARJAI KONOVAĻENKO

SUPRIJANOVIČAI

*ALEKSANDRAM ŠTEINMANIM

* ANASTASIJAI IĻJINIHAI

*ĻEVAM HAKELAM

*RAMONAI PAPSUJEVIČAI

*OKSANAI JERMAKAI

*BOGDANAM MLOKITAM

*VERONIKAI GROZAI

*JEKATERINAI PANKRATOVAI

*MILANAI ĻEBEDEVAI

*JEĻIZAVETAI FILIMONOVAI

*KARINAI SKOBELKINAI

*ALISAI ŠPAKAI

*IĻJAM RABKĒVIČAM

*MARIJAI SADOVŅIKOVAI

*DIĀNAI BONDAREI

*ANNAI GRIŠČENKO
*DARJAI GLAZUNOVAI

*OLESJAI SERGEJEVAI

*DANIELAM BELOGUBCEVAM

Paldies par sadarbību folkloras kopai “Petruška @ Co” (vadītāja Jekaterina
Barčuka)!
Pateicība par aktīvu dalību folkloras kopas “Petruška @ Co” koncertos un nacionālo
kultūras vērtību popularizēšanu
*EVAI STEPANOVAI

*TAISIJAI SMIRNOVAI

*ANASTASIJAI UĻITINAI

*JANAI ZARIŅAI

*VERONIKAI GROZAI

*EDVARDAM LIPŠTAS

*ANNAI GRIŠČENKO

*MARIJAI JAKUŠOVAI

*MAKSIMAM DAVIDOVAM

*ARTJOMAM DEŅISENKO

*DARJAI PUTRONOKAI

*TATJANAI ALEKSEJEVAI

*DOLORESAI OZOLAI

*IRINAI JUDENKOVAI

*AFINAI GRAMMATIKOPULO

*VALĒRIJAI LISENKO

*NIKOLAI RUBINŠTEINAI

*ARTJOMAM VLASOVAM

*KRISTĪNEI SLUCKAI

*DARJAI IVANOVAI

Paldies par sadarbību deju studijai “Up, down and back” (vadītājs Aleksejs
Žuravskis)!
Pateicība par veiksmīgu dalību starptautiskajās parādes deju sacensībās un skolas tēla
popularizēšanu
Paldies par sadarbību skolas vokālajam ansamblim (vadītāja Tatiana
Sidorenko)!
Pateicība par skanīgo sniegumu skolas vokālā ansambļa sastāvā
*JEĻIZAVETAI FIĻIMONOVAI
*OKSANAI JERMAKAI

*ANASTASIJAI BORISOVAI
*KATERINAI SIŅICKAI
*TAISIJAI SMIRNOVAI

*KSENIJAI JACIŠINAI

*DIĀNAI BONDARE

Paldies par lielisko darbu projektu un citu sociālo norišu aktīvistiem!
Paldies par sadarbību skolas avīzes “С.П.П!” radošajai komandai (skolotāja
Jekaterina Barčuka)!
Pateicība par skolas avīzes “С.П.П!” jubilejas numura izveidošanu, skolas tradīciju
saglabāšanu un popularizēšanu

*VALĒRIJAI BRINZEVIČAI

*DARJAI-DARĪNAI MUHINAI

*MIHAILAM SAZONOVAM

*VINETAI TARASENKO

*ANASTASIJAI DOBRIŅINAI

*OĻESJAI SEVRJUGINAI

*KSENIJAI LUZINAI

*VALĒRIJAI IVANOVAI

*MARKUSAM ĻIĻAJEVAM
PATEICĪBA SKOLAS PEDAGOGU KOMANDAI par izcilu darbu novada
folkloras sarīkojumā “Zum kā bišu stropā”:
*INGAI TKAČENKO

*ANŽELIKAI TITOVAI

*JEKATERINAI BARČUKAI

*IVETAI PUMPUREI

*ŽANNAI ZEIKATEI

*ALLAI JURIKAI

* IRINAI MARTIŅENKO

* OLGAI MITČENKO

*KRISTĪNEI DARĢELEI

* SKOLAS BIBLIOTEKĀREI
JOLANTAI SUPRIJANOVIČAI

Paldies par sadarbību skolēnu Pašpārvaldei (skolotāja Anželika Titova)!
Pateicība par radošu un aktīvu darbību skolēnu Pašpārvaldē:
*ŅIKITAM GERGELEŽIU
*ANDREJAM SKAČKOVAM
*VERONIKAI ČINAROVAI
Paldies par aktīvu sadarbību ar skolas bibliotēku (vadītāja Jolanta
Suprijanoviča)!
Pateicība par pašaizliedzīgu bibliotekāra palīga pienākumu veikšanu
*RAMONAI PAPSUJEVIČAI

*ĻEVAM HAKELAM

*NIKOLAJAM AFOŅINAM

*ALEKSANDRAM ŠTEINMANIM

Pateicība skolas bibliotēkas čaklākajam lasītājam pamatskolas klašu grupā
ARTJOMAM ZARIŅAM
Pateicība skolas bibliotēkas čaklākajam lasītājam vidusskolas klašu grupā.
MAKSIMAM ZLATKOVSKIM

Paldies par sadarbību Eiropas vēstnieku skolas dalībniekiem Vēstnieku skolas
skolotājas Margaritas Akopjanas vadībā!
Pateicība par aktīvu darbību starptautisko procesu un jauniešu iespēju Eiropā
atspoguļošanā vienaudžu vidū:
*KIRILAM GONČAROVAM

*ANNAI ALEKSEJEVAI

*ARTURAM ARHIPOVAM

*ANNAI LUĪZAI KOVAĻOVAI

*DMITRIJAM SIŅICKIM

*MARIJAI SERGEJEVAI

*MAKSIMAM ZLATKOVSKIM

*ANASTASIJAI AŅIKINAI

Īpašais paldies!
Pateicība par gaumīgajām, estētiski krāsainajām pārvērtībām “Varavīksnes nedēļā”
MARIJAI ISTOMINOVAI
Pateicība par izcilu fotogrāfa darbu skolas pasākumos
DMITRIJAM SIŅICKIM
un
MARIJAI SERGEJEVAI
Paldies visiem, kuri darināja šīs asamblejas skaisto skolas PŪCI skolotāju Irinas
Jacenko un Aleksandra Tretjakova vadībā!
Pateicība par talantīgo, uzcītīgo darbu, palīdzot darināt mūsu skolas LIELO
PŪCI!
*ALĪNAI JAKUBOVAI

*NIKOLAJAM KEDO

*ILARIJAI PETROVAI

*MARKUSAM ĻIĻAJEVAM

*ALEKSANDRAM ŅEMOVAM

*ARSENAM MŽAVIJA

Pateicība par talantīgo, uzcītīgo darbu, palīdzot darināt mūsu skolas MAZO
PŪCI!
*ANNAI DUBROVSKAI

*IRINAI MAMAIKO

Skolas direktora vietniece
izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

