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Ziemassvētki ir īstais laiks, kad novērtēt un pateikties par labajiem 
darbiem. Un labo darbu mums ir daudz!  
 

Paldies visiem, kas čakli mācās, piedalās pasākumos, ir draudzīgi 
un izpalīdzīgi, rūpējas par citiem un vidi. 
 

Ziemassvētkos novēlu trīs lietas:  mieru, veselību un mīlestību 
mūsos un pasaulē! 
 

Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt lielus 
un mazus sapņus, īstenot savus mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms 
mēs katrs par sevi un tad visi kopā spējam radīt brīnumus, kas pārsteidz 
pašus un citus. 
 

Priecīgus svētkus! 
 

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra  
direktore Iveta Kļaviņa 

 
 
 
 
  



APBALVOJAMO SARAKSTS MĀCĪBU DARBĀ 2022./2023.GADA 1.SEMESTRĪ 
 

 

Klase VĀRDS/I  UZVĀRDS Par ko 

1.a Daniils Staselovičs Par labām sekmēm un uzvedību 

Dinards Ozoliņš Par labām sekmēm un uzvedību 

2.a Rūdolfa Grīviņa vecāki Par atsaucību un sadarbību 

 Artūrs Ercenieks Par labām sekmēm 

Timurs Fedorovs Par centību mācībās 

Evelīna Kaugare Par centību mācībās 

Luiss Freimanis Par labām sekmēm 

Edgars Rozenštoks Par centību mācībās 

2./3.b Raivis Rozenštoks Par labām sekmēm  

Mārtiņš Lapiņš Par centību mācībās 

Markuss Pētersons Par centību mācībās 

3.a Māra Berkane Par labām sekmēm un uzvedību 

Guntis Markuss Vītols Par centību mācībās 

Dāvids Bētaks Par centību mācībās 

1./4. Aleksandrs 
Vereščagins 

Par centību mācību darbā 

1./6.d Aleksandra Poļakova Par centību mācību darbā 

Binnijas Amandas 
Mālnieces vecāki 

Par sadarbību un atsaucību 

Krišjāņa Ābeles 
mamma 

Par sadarbību un atsaucību 

Luīze Tramdaka Par radošumu 

2./.5 
e 

Emīls Šteinbergs Par centību mācībās 

Agris Logins Par labām sekmēm matemātikā 

Arturs Kārlis Skujiņš Par labu uzvedību un centību 

4./8.c Laura Megija Buzuka Par centību mācībās 

Markuss Fjodorovs Par centību mācībās 

Gunārs Briedis Par centību mācībās 

Arnis Sladža Par centību mācībās  

Arnis Birkavs 
Laumas Ločmeles 

mamma 

Par centību mācībās 
Par sadarbību un atsaucību 

4./9.-
2 c 

Leons Sergejs 
Fjodorovs 

Par centību mācībās 

Alise Milere Par centību mācībās 

Edgars Stepanovs Par centību mācībās 

Daniels Semerovs Par centību mācībās 

Viktoriia Sukhorukova Par centību mācībās 

Leona Sergeja 
Fjodorova vecmāmiņa 

Daniela Semerova 
mamma 

Alises Mileres mamma 

Par sadarbību un atsaucību 
 
Par atsaucību 
 
Par atsaucību 

3./9.e Kristers Mežeckis Par ieinteresētību mācību satura apguvē 

 
 
 
 
 
 

  



7./8.d Raiens Ozoliņš Par  centību 

Emīls Teters Par centību 

Ritvara Tkača mamma  Par atsaucību un sadarbību 

Kevina Kubiļus mamma Par atsaucību un sadarbību 

Viļņa Bartuseviča 
mammai 

Par atsaucību un sadarbību 

4.a Markuss Bērziņš Par centību 

Hendrijs Bētaks Par labām sekmēm 

Anrijs Sandijs 
Losučenko 

Par centību 

Rinalda Gerliņa mamma Par atsaucību un sadarbību 

4./5. Monta Boka Par labām sekmēm 

Ronalds Smekšs Par labām sekmēm 

Olivers Uzors Par labām sekmēm 

Patrīcija Paula Beļajeva Par centību mācībās 

5.a Mārtiņš Freimanis Par centību mācību darbā 

Endija Daniela Treiliņa Par labām sekmēm  

Olivers Deniss Vītols Par centību mācību darbā 

Samanta Mitrovska - 
Sīmane 

Par labām sekmēm 

6. Krista Kristiāna 
Zumberga 

Par centību mācību darbā 

Ieva Lapiņa Par centību mācību darbā 

Maksis Martinsons Par labu darbu vizuālās mākslas stundās 
Par sasniegumiem sportā 

6.a/b Katrīna Eleonora 
Fjodorova 

Par labām sekmēm 

Juris Briedis Par labām sekmēm 

Dāvis Kristians Brūns Par labām sekmēm 

Haralds Permaņickis Par labām sekmēm 

Sendija Kārkliņa Par labām sekmēm 

Markuss Kalniņš Par labām sekmēm 

7. Markuss Beitāns Par izcilām sekmēm matemātikā. 
Par aktīvu un dzīvesprieka pilnu dalību vēstures stundās 
Par nopietnu darbu vizuālās mākslas stundās un vizuālās 
mākslas pulciņā 
Par labām un teicamām sekmēm  

Paulis Reinalds Par aktīvu un dzīvesprieka pilnu dalību vēstures stundās 
Par nopietnu attieksmi pret darbu vizuālās mākslas stundās 
Par centīgu, mērķtiecīgu darbu mācībās 

Armands Apinis Par aktīvu un dzīvesprieka pilnu dalību vēstures stundās  

7.a Sintija Greznova Par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu matemātikas,  
vēstures, dizaina un tehnoloģiju stundās. 

Markuss Ralfs Lāns Par zināšanām vēsturē 

Armands Dumpe Par apzinīgu darbu, mācoties vēsturi 

Sintija Greznova, 
Armands Dumpe, 

Markuss Ralfs Lāns  

Par labām un teicamām sekmēm mācībās 

8./7.b Artūrs Ašmanis Par labu omu un palīdzīgu roku literatūrā un vēsturē 

Ritvars Hāns Par azartisku darbu vēstures un literatūras stundās 

Āris Mežiels Par smaidu un godīgu darbu vēstures stundās 

Artūrs Ašmanis Par labām un teicamām sekmēm. 

Ritvars Hāns Par labām un teicamām sekmēm.. 

Āris Mežiels Par apzinīgu un centīgu mācību darbu. 



8.a Niks Vimba Par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu matemātikas 
stundās. 

Andrejs Priedīte Par uzcītīgu un labu darbu ritma deju nodarbībās 

Niks Vimba  Par labām sekmēm 

Megija Briska Par ļoti labu darbu latviešu valodas un literatūras stundās 

9. Reinis Brūveris Par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu matemātikas 
stundās. 
Par enerģijas pārpilnu attieksmi pret vēstures apguvi 
Par labām un teicamām sekmēm. 

Melisa Slaidiņa Par teicamām sekmēm matemātikā. 
Par mērķtiecīgu un pašvadītu vēstures mācīšanos 
Par labām un teicamām sekmēm. 

Parisa Upesjure Par radošu darbu vizuālās mākslas stundās 

9.a Daniels Rakeckis Par pozitīvu attieksmi un atbildīgu mācību darbu 
dabaszinību un ģeogrāfijas stundās. 
Par zināšanu krāšanu vēsturē. 
Par labām atzīmēm. 

Robins Ozols Par priekšzīmīgu uzvedību un ļoti labu, uzcītīgu darbu ritma 
deju nodarbībās. 
Par patīkamu uzvedību. 
Par labām atzīmēm un uzvedību. 
Par nevienu nenokavētu stundu semestrī. 

Edgars  Tillers Par neatlaidīgu cīņu vēstures noslēpumu atklāšanā. 
Par centību mācībās. 

Rūdolfs Sevišķo 
 

Par ieguldīto enerģiju, klāstot savas vēstures zināšanas. 
Par labām atzīmēm. 

10. Laura Balode Par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu matemātikas 
stundās. 
Par labestību  un spēju organizēt savu laiku.  
Par labām un teicamām sekmēm. 
Par 1.top vietu skolā uzdevumi.lv portāla testu izpildē. 

Artūrs Bērts  Par  dīgstošo prasmi patstāvīgi paplašināt vēstures 
zināšanas  

Jānis Liniņš Par patriotisku stāju un vēstures zināšanām 
Par labām un teicamām sekmēm. 

11. Samanta Evelīna 
Žurakovska 

Par apzinīgu un centīgu darbu mācībās. 

12. Beatrise Biezbārde Par empātiju un smalkjūtību 
Par labām un teicamām sekmēm. 
Par apzinīgu attieksmi un 100% apmeklējumu 
uzņēmējdarbības pamatos. 

 

Direktores vietniece izglītības jomā Līga Vaite 
  

  



 

APBALVOJUMI 2022./2023.MĀCĪBU GADA 1.SEMESTRĪ 
 AUDZINĀŠANAS DARBĀ 

  
DIPLOMI 
   
10. klases skolniecei Agatei  Zariņai – 
 par radošu dalību Integratīvajā Mākslas festivālā Nāc līdzās!  
  
12. klases skolniekam Markusam Ādleram – 
 par radošu dalību Integratīvajā Mākslas festivālā Nāc līdzās! 
 un aktivitātēm sportā un Skolēnu domē 
 
10. klases skolniekam Jānim Elmāram Liniņam –  
par augstiem sasniegumiem Latvijas skolu čempionātos svara stieņa spiešanā guļus  
 
9. klases skolniekam Reinim Hugo Brūvelim –  
par labiem sasniegumiem Latvijas skolu čempionātos svara stieņa spiešanā guļus un aktivitātēm 
Skolēnu domē  
 
11. klases skolniekam Robertam Immuram – 
 par labiem sasniegumiem Latvijas skolu čempionātos svara stieņa 
 spiešanā guļus un aktivitātēm Skolēnu domē 
 
8. klases skolniekam Artūram Ašmanim –  
par labu darbu skolas aktivitāšu publicēšanā un aktivitātēm Skolēnu domē, par atsaucību dažādu 
uzdevumu veikšanā 
 
9. klases skolniecei Melisai Slaidiņai – par aktīvu darbu Skolēnu domē pasākumu organizēšanā  
 
11. klases skolniecei Samantai Evelīnai Žurakovskai – par radošumu un aktivitātēm skolas 
pasākumos  
  
12. klases skolniecei Beatrisei Biezbārdei – 
 par apzinīgu ārpusstundu un radošu darbu skolas pasākumu afišu gatavošanā 
   
6.a klases skolniecei Katrīnai Eleonorai Fjodorovai –  par aktīvu dalību skolas interešu izglītībā  
 
 6.a klases skolniekam Markusam Kalniņam – par atsaucību dažādu ikdienas darbu veikšanā 
 
 6.a klases skolniekam Elvim Rozenštokam - par atsaucību dažādu ikdienas darbu veikšanā 
 
 6. klases skolniekam Harijam Felkeram – par labu darbu Skolēnu domē 
 
 5. klases skolniecei Montai Bokai – par atsaucību un aktivitāti  klases dzīves organizēšanā 
 
 10. klases skolniecei Laurai Balodei – par apzinīgu klases ārpusstundu darba organizēšanu 
 
 8.a klases skolniecei Nikolai Vītiņai – par aktīvu dalību skolas  organizētajos pasākumos 
 
7.a klases skolniekam Markusam Lānam – par aktivitātēm un sasniegumiem sporta pulciņos 
 
 
 



 

 
 

DIPLOMI PAR KONKURSU 
,,MŪSU ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE” 

 
5.a  klasei - ,,Stilīgākā egle” 

 
9.a klasei - ,,Mīlīgākā egle” 

 
4.5.6.klasei - ,,Asākā egle” 

 
11.klasei - ,,Smaidīgākā egle” 

 
8./7.b klasei - ,,Cienīgākā egle” 

 
7. klasei - ,,Dūšīgākā egle” 

 
8.a klasei - ,,Mirdzošākā egle” 

 
7.a klasei - ,,Baltākā egle” 

 
6.a un 6.b klasei 

,,Pacietīgākā egle” 
 

9. klasei 
,,Atmiņu egle” 

 
8. klasei 

par 1. vietu konkursā ,,Mūsu Ziemassvētku 
eglīte” 

 
5.a  klasei 

par 2. vietu konkursā ,,Mūsu Ziemassvētku 
eglīte” 

 
7. klasei 

par 3. vietu konkursā ,,Mūsu Ziemassvētku 
eglīte” 

 

DIPLOMI KLASĒM 

 
 

3./9.e klasei - par draudzīgumu un kārtību 
 
4./9.-2.c klasei - par centīgu skolas 
apmeklējumu 
 
2./5.e klasei - par cītīgu skolas apmeklējumu  
 
4./8.c klasei- par draudzīgumu, savstarpējo 
izpalīdzību 
 
7./8.d klasei - par kārtību klasē 
 
1.a klasei - par centību, aizrautību un 
izturību, uzsākot mācības skolā 
 
1./6.d klasei - par regulāru skolas 
apmeklējumu. 
 
4.a klasei - par aktīvu piedalīšanos skolas 
organizētajos pasākumos un sporta 
aktivitātēs 
 
2./3.b klasei - par  aktīvu piedalīšanos skolas 
organizētajos pasākumos un sporta 
aktivitātēs 
 
3.a klasei - par atsaucību ikdienas darbos, 
savstarpēju draudzību un iejūtību, atbalstot 
vienam otru. 
 
2.a klasei – par  piedalīšanos klases, skolas 
pasākumos, pulciņu apmeklējumu un centību 
skolas teritorijas sakopšanas darbos 
 
1./4.c klasei - par draudzīgumu 
 

 



DIPLOMI 
Alenam Saliniekam un Robertam Immuram 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 20 
Agatei Zariņai, Annai Marijai Tukišai, Elīzai Elizabetei Vinogradovai, Annai Lūsei 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 20 
Danielai Ņebovalovai un Evai Viktorijai Garbuzai 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 5 
 Edgaram Rozenštokam, Timuram Fedorovam, Sebastjanam Kleinbergam un Artūram 
Erceniekam 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 5 
Lindai Gailītei, Gintai Glāzniecei, Karlīnei Paulai Tomsonei, Loretai Voitei 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 5 
Ārim Jānim Mežielam, Artūram Ašmanim, Modrim Dimzam 
par kārtīgāko guļamistabu L.Paegles ielā 5 
 

PATEICĪBAS 
Pedagogiem: 

Jevgenijam Katajevam - par skolēnu  motivēšanu un sagatavošanu sasniegt labus  rezultātus 
spēka trīscīņā Latvijas mērogā  
Līgai Grāpēnai - par skolēnu sagatavošanu Integratīvajam Mākslas festivālam Nāc līdzās! 
Ingai Upesjurei - par aktīvu līdzdalību Skolēnu pašpārvaldes projektā – iniciatīvā ,,Kontakts” 
 

Skolēniem: 
Izabellai Rūsai - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā floristikas pulciņā 
Endijai Danielai Treiliņai - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā 
floristikas pulciņā 
Gintai Glāzniecei - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā floristikas 
pulciņā 
Sintijai Greznovai - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā floristikas 
pulciņā 
Katrīnai Eleonorai Fjodorovai - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā 
floristikas pulciņā 
Nilam Armandam Līcim - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā 
floristikas pulciņā 
Karlīnei Paulai Tomsonei - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā 
floristikas pulciņā 
Viktorijai Jesaulkovai - par piedalīšanos izstādes Latvijas dzimšanas dienai veidošanā floristikas 
pulciņā 
 

Vecākiem: 
Ievas Lapiņas vecākiem 
par sadarbību, atsaucību, personīgo ieguldījumu un aktīvu līdzdalību klases un skolas dzīvē 
Ronalda Smekša vecākiem 
par atsaucību, personīgo ieguldījumu un aktīvu līdzdalību skolas un klases dzīvē 
Inesei un Uldim Līčiem 
par atbalstu Mārtiņdienas pasākumā 
Rainera Mārina ģimenei 
par atsaucību klases dzīves organizēšanā 
Jānim Mileram 
par atsaucību skolas egles sagādāšanā 
 
Paldies visiem internāta un interešu izglītības skolotājiem, atbalsta personālam par 
labajiem un radošajiem darbiem 2022. gadā! Paldies mācību priekšmetu skolotājiem par 
sadarbību! Lai mums veicas arī 2023. gadā! 

                                                       Direktores vietniece Ina Kursīte  


