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Talka „Dāvana Latvijai 90. gadadienā” 
  
 Baložu vidusskolā notika talka, veltīta Latvijas 90 gadu jubilejai. Talkā 
piedalījās 5. – 12. klases skolēni, un to organizēt palīdzēja Baložu Sporta iniciatīvu 
centrs. Pasākums notika Baložu mežā. Katrai klasei iedalīja teritoriju, kurā jāsavāc 
atkritumi. Arī klašu audzinātāji piedalījās. Pirms talkas katram izdalīja cimdus un 
atkritumu maisus. Tad visas klases gāja uz mežu. Tur mūs sagaidīja vadītājs, kurš rādīja 
ceĜu, kur vākt atkritumus. Mēs apstaigājām nelielu apli, un, kad darbs bija padarīts, mēs 
savus pilnos maisus nesām uz atkritumu konteineriem. Staigājot mežā, daži skolēni vāca 
ne tikai atkritumus, bet arī sēnes. Baložu mežā ir Ĝoti daudz sēĦu, tāpēc arī dažas 
skolotājas aizgāja uz mājam ar sēĦu maisiĦiem. Viss darbs notika no plkst. 13:30 līdz 
14:30. Visa skola kopā savāca diezgan daudz atkritumu. 
 Paldies mūsu klases audzinātājai, ka viĦa visu laiku bija kopā ar mums. Pie tam 
tajā dienā bija Ĝoti auksts, tāpēc ārā ilgi nevarēja staigāt, pasākuma beigās daži bija 
nosaluši. Baložu vidusskolas talka bija Ĝabi organizēta un interesanta. Gaidīsim nākamo 
talku Baložu vidusskolā. Paldies! 

Jekaterina ĥikuĜina, 7a. 

No šī gada 1. septembra Baložu 
vidusskolā mācās 265 skolēni, no 
tiem 140 meitenes un 125 zēni. 
Latviešu plūsmā mācās 171 skolēni, 
krievu plūsmā – 94.  
 
Viss par mūsu skolu internetā – www.balozuskola.lv 
 

 Ar šo mācību gadu sākam pilnveidot mūsu skolas interneta mājas lapu, kas nozīmē, ka ar visu tajā lasāmo un skatāmo, var 
iepazīties jebkurš cilvēks pasaulē, kam ir pieejams internets. 
 Mājas lapā būs atrodama informācija par skolu, tās vēsturi, oficiālajiem dokumentiem, stundu saraksts, interešu izglītības 
nodarbību grafiks, skolotāju konsultācijas, kā arī apkopojums par pasākumiem u.c. 
 SadaĜā „Fotogalerija” jau šobrīd apskatāmas bildes par septembra un oktobra notikumiem skolā. Drīzumā pilnveidosim sadaĜas 
„Forums” un „Aptauja”, kurās būs iespēja apmainīties viedokĜiem par dažādām tēmām. 
 Mājas lapā plānojam ievietot arī tā saucamās klašu vizītkartes. Tajās būtu fotogrāfijas un apraksts par katru klasi, notikumiem, 
tādējādi veicinot arī vecāku interesi par skolas dzīvi. 
 Aicinu visus – skolotājus, skolēnus, vecākus un citus interesentus – iesaistīties mājas lapas veidošanā, izsakot savas domas un 
idejas.  
 Skolas mājas lapas adrese pavisam vienkārša: www.balozuskola.lv ! 

Sandra Žilko, direktores vietniece informātikas jautājumos 

Skolotāju diena 
 

 Starptautisko skolotāju dienu mūsu skolā varēja just piektdienā, 3. oktobrī, kad skolotāji saĦēma daudz apsveikumu un ziedu 
no saviem skolēniem. Kādā latviešu valodas stundā 5. a klasei bija uzdevums – rakstīt vēstuli kādai skolotājai un nosūtīt to viĦai 
Skolotāju dienā. Interesantas atziĦas un labi vārdi no dažām vēstulēm. 
 „Zinu, un noteikti Jūs zināt, ka tuvojas Skolotāju diena, tāpēc Apsveicu! Novēlu Jums jautru Skolotāju dienu. Piektajā klasē 
man iet labi, katrā stundā uzzinu ko jaunu, piemēram, matemātikā mācos par milzīgiem skaitĜiem, sociālajās zinībās runājam par 
tiesībām, latviešu valodā rakstām vēstules un citās stundās darām ko citu un daudz ko jaunu.” Evija 
 „Klasē nekādu lielo nesaskaĦu nav, viss ir kārtībā. Mācību stundas ir Ĝoti interesantas, skolotāji jauki. Mūsu klases 
audzinātāja ir Ĝoti jauka, viĦas stundas ir vislabākās!” Annija 
 „Piektā klase ir nedaudz grūtāka, bet interesantāka nekā ceturtā klase. Paldies par Jūsu pūlēm, un lai veicas ar mazajiem 
„ăēnijiem”! Kārlis 
 „Es apsolu, ka Jūs nenožēlosiet, ka ar mani mocījāties kādus 4 gadus. Man 5. klasē patīk latviešu valoda, sports, sociālās 
zinības un Jūsu dabaszinības.” Kristaps 
 „Mums, piektajiem, iet labi, ir nopietnākas mācības, bet tāpat tiekam galā. Sportā sportojam un labi sanāk ar atzīmēm. Man 
visgrūtāk iet latviešu valodā ar oratoru un ortogrammām, un visiem līdzīgajiem jēdzieniem.” Kristians 
 „ Tik nepierasti ir mācīties 5. klasē, kad jāstaigā pa kabinetiem un katram priekšmetam ir sava skolotāja. Bet tas ir diezgan 
interesanti! Ātri ir pagājis mēnesis. Es novēlu, lai Jūsu klase būtu draudzīga un lai Jūs nodzīvotu ilgi un laimīgi!” Lauma 

Skolotāju kolektīvs ar skaistajām dāvanām! 

Zinību diena 

Baložu vidusskolā 
 

Fotoreportāža 
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Arī 5. a klases zēniem garšo piens 

Rīgas rajona kross Siguldā 
 

 23. septembrī Siguldā pie MatiĦa ezera notika Rīgas rajona sacensības krosā. Mūsu skolu pārstāvēja 10 skolēni: Ieva Buholte, 
Anna Roberta Bambe, Sandis Blūmentāls, Eduards Balodis (4.a), Nikita Žarovs (4.b), Aldis Matisons, Kristaps TurĜuks, Edmunds 
Kokins (5.a), Sandis Popovičs, Vitālijs Ivanovs (6.a). Skriet gribētāju bija daudz, tāpēc konkurence bija liela. Skrējieni notika katram 
dzimšanas gadam atsevišėi. Distances garums bija 600 m vai 1000m. 
 Šoreiz veiksme mums uzsmaidīja un mājās atgriezāmies ar diplomiem. Nikita Žarovs savā vecuma grupā 600 metru distancē 
izcīnīja 2. vietu, bet 1000 metru distancē Edmunds Kokins ieguva 3. vietu. Priecīgi mēs bijām visi, jo konkurence patiešām bija milzīga 
un mēs bijām labākie. 

 Daiga Jirgena, sporta skolotāja 

Sporta diena 5. – 12. klasei 
 
 2008. gada 5. septembrī Baložu vidusskolā notika sporta diena. Tajā piedalījās skolēni no 
5. – 9. klasei. Sākās ar to, ka visas klases, kas piedalījās sporta dienā, nostājās pie skolas parādes 
durvīm. Tur mūsu sporta skolotāja Daiga Jirgena izstāstīja pasākuma noteikumus un iedeva lapiĦu 
ar visiem uzdevumiem, kuri jāveic katrai klasei. Pavisam bija 5 uzdevumi – kross, virves vilkšana, 
lidojošo šėīvīšu mešana, orientēšanās, riĦėu meklēšana. Gandrīz visi uzdevumi bija uz veiklību un 
ātrumu. Klase, kura bija visus uzdevumus izpildījusi, varēja doties mājās. Visu vērtēja un 
rezultātus pierakstīja 12. a klases skolēni. 
 Orientēšanās disciplīnā bija 2 dažādas distances, viena 5. – 6. klasei, otra 7. – 9. klasei. 
Pirmajā uzvarētāji bija 6. a klase ar laiku 1 minūte 21 sekunde, otrajā distancē uzvarēja 9. a klase 
ar laiku 1 minūte 40 sekundes. 
 Sporta diena bija organizēta un interesanta. Mūsu klase dabūja 1. vietu krosā, pateicoties 
Dravim Leišavniekam. Sporta dienā no mūsu klases piedalījās Jana Avsejenko, Dravis 
Leišavnieks, Ritvars LiepiĦš, Dāvis LiniĦš, Agnese Muša, Jekaterina ĥikuĜina, Elīna Popoviča, 
Jānis SkadiĦš. 
 Kopā ar mums bija mūsu klases audzinatāja Rita Onzule, kura turēja par mūsu klasi 
īkšėi. 
 Protams, katra klase visu izpildīja labi, ar centību un prieku. Pateicoties mūsu skolas 
sporta dienas pasākumam, skolas iekšējā dzīve paliek daudz interesantāka. Pateicos šī pasākuma 
organizatoriem. 

  Jekaterina ĥikuĜina , 7a. 
 

Baložu Velodrošība 
 

 Sacensības „Baložu Velodrošība 2008” 
noslēdzās 4. oktobrī. Iespaidos par tām dalījās divi 
dalībnieki – Krista un Rihards no 4. a klases, kuri arī 
mūsu skolā darbojas Velodrošības pulciĦā 
 „Šogad velodrošības sacensības notika piecās 
kārtās. Katrā no kārtām piedalījās no 55 – 77 
dalībniekiem. Dalībnieki bija sadalīti pa vecuma grupām. 
Meitenes un zēni tika vērtēti atsevišėi. Sacensības bija 
grūtas, jo bija nepieciešamas daudz zināšanu. Man patika 
piedalīties. Vajadzēja vairāk pamācīties ceĜu satiksmes 
noteikumus, pirmo palīdzību un riteĦa uzbūvi, tad 
rezultāti būtu labāki. Tikai ar braukšanu uzvarēt nevar. 
Nākamgad es centīšos būt labāks un vairāk mācīšos 
teoriju. Esmu priecīgs, ka piedalījos, jo arī man labi gāja, 
3. kārtā ieguvu 2. vietu, 4. kārtā – 1. vietu, 5. kārtā – 2. 
vietu.” /Rihards Matīss Lipsnis/ 
 „Esmu Krista. Mācos 4. a klasē. Šajā mācību 
gadā bija 2 velodrošības sacensības. Tur ir jāzina 
noteikumi, pirmā palīdzība, velosipēda uzbūve un 
jābrauc ar riteni. Tas nav nemaz tik viegli. Visgrūtākie ir 
noteikumi, jo ir jāmācās zīmes. Pirmā palīdzība ir 
jāmācās, lai zinātu, ko darīt, ja kāds ir noăībis, ja ir 
gadījusies kāda brūce. Man patīk piedalīties sacensībās, 
jo tur var uzzināt, cik labi zinu noteikumus, pirmo 
palīdzību. Man īpaši negribas mācīties noteikumus. Man 
Ĝoti patīk braukt ar riteni. Paldies saku savam trenerim!” 
/Krista Ratniece/ 

Veselības nedēĜa – Piena nedēĜa 
 
  Jā, 7. oktobrī, kam vien garšo piens, varēja to dzert, cik vien 
vēlas. Beigu beigās piena diena izvērtās veselā nedēĜā, jo skolēniem 
pusdienās bija piena zupa, biezpiens, uzpūtenis ar pienu un citi ēdieni, 
kuriem klāt var pievienot pienu. Liels paldies skolas ēdnīcas vadītājai 
Ērikai Kvilei par šo ideju un piedāvājumu! 
 „.. Pienu ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju.”/rindas no 
latviešu tautasdziesmas/ Piens ir vitamīniem bagāts dzēriens, tāpēc ne 
velti tas tiek daudzināts jau Ĝoti sen arī mūsu tautasdziesmās. IzsmeĜoša 
informācija par pienu ir pieejama internetā, piemēram, mājas lapā 
www.slaucamgovis.lv. 

Sandra Žilko, 
direktores vietniece informātikas jautājumos 

 

Orientējās 6. b klase 

Gatavošanās startam 

Ēdnīcas vadītāja gatavojot 
piena maltīti 
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Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena 
 

 Jau 69. reizi 4. oktobrī Eiropā atzīmē Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu. Šogad īpaša uzmanība veltīta mājdzīvniekiem, 
kas kĜuvuši par bezpajumtniekiem, un cilvēku attieksmei pret dzīvniekiem, jo nav retums, kad saimnieki izturējušies īpaši cietsirdīgi 
pret saviem mīluĜiem. 
 Paldies visiem, kas nepalika vienaldzīgi pret mazo draugu likteni, brīvprātīgi ziedojot naudu dzīvnieku patversmes izveidei. 
 ěoti silti vārdi eseju konkursā veltīti dzīvniekiem, aicinot atcerēties „Dzīvnieki arī raud... Esi atbildīgs par tiem, kuru 
pieradini!” 
 „Pamestam dzīvniekam, tāpat kā cilvēkam, sāp. ViĦš neraud kā cilvēks ar asarām, bet raud klusi – klusi, tā, ka neviens to 
nedzird un nekad nedzirdēs...” /Ksenija Baidina, 9.b kl./ 
 „Man ir grūti redzēt klaiĦojošus dzīvniekus ielās. Paskatoties kādam no tiem acīs, var ieraudzīt sāpes un vilšanos, un arī 
cerību. Cerību, ka tomēr pasaulē ir kāds, kurš varētu palīdzēt un padarīt to dzīvnieku par daĜiĦu no mīĜas, mīlošas ăimenes...”/Kristīna 
Buluševa 12.a, kl./ 
 „Tas cilvēks, kurš pamet savu mīluli (suni, kaėi) uz ielas, ir vienkārši necilvēks. Sunim arī ir sirds, kas, tāpat kā cilvēkam, 
sitas. Arī sunim sāp, ja kāds tam dara pāri...” /Liene Šteinerte, 9.a kl./ 
 „Reiz es uzzināju, ka kāds vīrietis mazu kaėīti izmeta pa logu no otrā stāva. Man tā kaėīša bija žēl, paĦēmu viĦu pie sevis, 
aprūpēju, paēdināju, kā arī aizvedu viĦu pie veterinārārsta. Un, kā jūs domājat – tagad dzīvnieciĦš neraud!” /Sanita BaĦėe, 9.a kl./ 
 Ir vajadzīga Ĝoti silta sirds, lai pieĦemtu un samīĜotu pamestu dzīvnieciĦu. Paldies ne tikai Sanitai, bet arī pārējiem mūsu 
skolas skolēniem, kuri nav palikuši vienaldzīgi pret likteĦa varā pamestajiem mazajiem draugiem un vēlreiz viĦiem dāvājuši siltas 
mājas un mīlošu ăimeni! 

Rita Onzule, dabaszinību skolotāja 

Laipni aicināti visi pirkt un pārdot skolas MārtiĦdienas tirgū 
24. oktobrī skolas sporta zālē. Būs pārsteigumi! 

Skolotāja E. Indzere 

Dzeju lasa Paula Robežniece 
no 6. a klases 

Dzejas dienas pēcpusdiena 
  
 Šā gada 9. oktobrī notika dzejas pēcpusdiena. Šajā pasākumā piedalījās skolēni no 1. – 12. klasei. 
DzejoĜus skaitīja dažādās valodās – angĜu, krievu un latviešu valodā. Visvairāk dzejoĜu bija latviešu 
valodā. Varēja skaitīt gan vienu, gan vairākus dzejoĜus. 
 Pasākumu vadīja sk. E. Indzere un sk. R. Ansone.Tā ievaddaĜā uzstājās sākumskolas bērni – 
daiĜrunas konkursa uzvarētāji. Skolotāja L. Kuzmina stāstīja par RaiĦa, O. Vācieša un citu autoru darbu 
tulkojumiem krievu valodā, un skolēni runāja minēto autoru dzeju. 
 Katrs dalībnieks kā balviĦu saĦēma „Laimas” šokolādi. 
 Pēcpusdiena ilga 1 mācību stundu, diemžēl daĜa dalībnieku kaut kur steidzās un pasākuma telpu 
atstāja ātrāk. Tas nu nebija glīti! Tāpēc tie, kas noklausījās visus priekšnesumus, beigās varēja aplaudēt 
paši sev, ko arī sirsnīgi darīja. 
 Man pašai pasākums patika. Liels paldies sk. R. Ansonei un E. Indzerei par jauko un interesanto 
pasākumu, kas notiek katru gadu!        
  
  Ražas svētki 

 

 Šogad, kā jau citus gadus, mūsu skolā norisinājās ražas svētku kompozīciju izstāde. Tā notika 
no 29. septembra līdz 2. oktobrim. Šajā kompozīciju izstādē varēja piedalīties ikviens interesents no 1. – 
12. klasei. Sākumskolas klases bija sagatavojušas daudz kompozīciju, bet ar nožēlu jāatzīst, ka no 
pamatskolas klasēm šogad kompozīcijas bija sagatavojuši tikai kādi 10 skolēni. Nu, cerēsim, ka nākamo 
gadu statistika uzlabosies. 
 Visas kompozīcijas bija oriăinālas un skaistas, un katram dalībniekam vēlāk būs kāds 
pārsteigums! 

 Paula Robežniece, 6.a 
 

„Mūsu skolas autobuss” 

Remontdarbi skolā 
 

 Šajās vasaras brīvdienās skolā tika veikti apjomīgi remontdarbi. Tika izremontēts trešā 
stāva koridors, mācību kabinetiem nomainītas druvis, izremontēts mājturības kabinets, 
dabaszinību kabinets atbilst visām mācību procesa prasībām. Savesti kārtībā sporta zāles griesti, 
kuri bija kritiskā stāvoklī, zālē ierīkots jauns apgaismojums, bēniĦos uzklāts jauns 
siltumizolācijas segums. Skolas fasāde ieguvusi jaunu veidolu un ieejas kāpnes. Praktiski visos 
mācību kabinetos nomainītas novecojušās mēbeles un skolas soli. Remontdarbu izmaksas un 
jauno iekārtu un mēbeĜu iegāde izmaksājusi 90 000 Ls. 

Ilmārs Cilmers, direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos 
Sporta zāle spīd un laistās! 

 30. septembrī Zaėumuižā mūs skolas minifutbola komanda veiksmīgi startēja un sevi pierādīja, izcīnot 2. vietu. Oi, kas tās 
bija par spēlēm! Emocijas sita augstu vilni. Apsveicam mūsu futbolistus: Vitāliju Ahtinu, Aleksandru Kosušenko, Aldi Matisonu, 
Tomu Zoltneru, Raiti AuliĦu,Vitāliju Ivanovu, Armandu MaĜuginu, Nikitu Žarovu, Artūru Sokolovu!  
 

Elīna Popoviča, 7. a 
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Ai, vasara, vasariĦa 
 

 Ai, vasara, vasariĦa! Nu kur tu tā steidzies? Vai tiešām klāt jau rudens? 
 Vasaru pavadīju savā dzimtajā pilsētiĦā Staicelē. Staicele atrodas ZiemeĜvidzemē netālu no Igaunijas robežas Salacas upes 
krastā. Pati daba vairo pilsētiĦas skaistumu. It sevišėi skaisti te ir pavasarī un vasarā. Pavasarī upes krastā zied ievas, bet vasarā pa upi 
peld tūristu laivas. Te ir arī labiekārtota tūristu atpūtas vieta. ViĦi te uzceĜ teltis, atpūšas, pārnakšĦo un dodas pa upi tālāk uz Salacgrīvas 
pusi. Skaista ir Salacas upe. Upes krasti ir gan lēzeni, gan stāvi. It sevišėi patīkami vērot upi no stāvā krasta. Te netrūkst arī peldētāju un 
makšėernieku. Maija mēnesī Staicelē tiek rīkoti Vimbu svētki. Tad sabrauc makšėernieki no visas Latvijas, un pilsētiĦā sākas liela 
rosība. 
 Čakli Staicelē strādā daiĜamatnieki – audēji. ViĦiem ir labiekārtots skaists, pasakains namiĦš un darbu izstāžu šėūnis. NamiĦš 
ir piepildīts ar stellēm un audēju dažnedažādiem darbiem. Tiek austas šalles, segas, sedziĦas, villaines un darināti citi interesanti darbi. 
 Staicele ir tūristu pilsēta. Te var atpūsties skaistajā parkā pie estrādes. Vari apmeklēt tūristu informācijas centru, bet muzejos 
tuvāk uzzināsi par staiceliešu dzīvi senāk. Vasara ir atpūtas laiks. Laiks pagāja nemanot. Darbi dārzā prasīja savu daĜu. Arī mežā ogu 
daudz. Dabas veltes tika savāktas gan dārzā, gan mežā.  
 Bet nu ir klāt rudens. Domas saistās ar skolu un skolēniem. 
 Kādi jūs būsiet, mani mīĜie audzēkĦi? Vai jums pietiks spēka un pacietības veikt visus darbus, kas saistās ar skolu un tās 
pienākumiem? Ceru, ka viss būs labi un varēsim kopīgi priecāties par paveikto. 
 Labas sekmes, mani mīĜie bērni, jaunajā mācību gadā! Lai veicas! 

Sarmīte MeĦăele, 
2. a klases audzinātāja 

„Es ar ăimeni biju ceĜojumā pa Igauniju. Mēs bijām šādās pilsētās: Tartu, 
Narvā, Tallinā, Hāpsalā un Pērnavā. Es redzēju lielu ūdenskritumu. Tallinā 

apskatījām vecpilsētu. CeĜojums man patika.” /Emīls/ 
 

„Es biju pie jūras. Es biju kinopilsētā Cinevillā. Man ir 
fotogrāfija no kinopilsētas. Biju Salaspilī, Rundāles pilī, Līvu 

akvaparkā.”/Antons Sergejevs/ 
 

„Es biju aizbraucis uz Valmieru pie vecmāmiĦas un vectētiĦa. Valmierā es biju pie ezera. Mēs tur peldējāmies Gaujā. Man patika. Mēs 
vēl aizgājām uz muzeju. Tur es skatījos izstādi. Ar vectētiĦu gājām uz dārzu. Dārzā ēdām upenes, jāĦogas un lokus.”/Ričards/ 

 

„Vasara pagāja ātri. Mēs braucām uz Liepāju atpūsties. Liepājā es dziedāju pludmales festivālā. Es iedziedāju vienu dziesmu kopā ar 
Olgu. 2. augustā es biju kāzās Madonā. Zinību dienā es dziedāju pie „Doles” un Lielvārdē.”/Marta/ 

 

„Vasarā es daudz laika pavadīju svaigā gaisā. Gan pagalmā, gan jūrmalā, 
gan zoodārzā. Man vislabāk patika ronis Puika. ViĦš māk spēlēt futbolu, 

hokeju, dziedāt un dejot.”/Viktorija/ 
 

„Es biju pie savas draudzenes. Gāju pārgājienā uz GaiziĦu. 
Biju arī Madonā. Es lēkāju uz batuta. Es biju grupas „Prāta 

vētra” koncertā.”/Anna/ 
 

„Vasaru pavadīju dažādi. Sākumā devāmies ceĜojumā uz Zviedriju. Bijā Astrīdas Lindgrēnes muzejā un citos muzejos. Mūsu 
galamērėis bija Dānija. Devāmies ar prāmi uz Dāniju. Nākamajā dienā bijām Lego pilsētiĦā Legolandē. Tur mēs pavadījām vienu 

dienu, tad devāmies mājās. Jūlijā un augustā ar māsu dzīvojām laukos. Pārsvarā visu laiku peldējāmies, bet, kad bija lietus, strādājām 
rokdarbus un lasījām.”/Alise/ 

 

„Mana vasara bija jautra un saulaina. Ar draugiem spēlējām sunīšus. Ikdienā es palīdzēju mammai mājas darbos – lasīju ogas, ravēju, 
mazgāju traukus. Brīvajā laikā spēlēju klavieres. Jūlijā ar ăimeni braucām uz Rundāles pili. Tur bija Ĝoti skaisti! Mēs skatījām leĜĜu teātri 

un apskatījām pili. Vasara pagāja tik ātri!” /Laura/ 
 

„Kopā ar opi bijām makšėerēt. Es biju dejošanas nometnē. Tā notika Engurē. Man Ĝoti patika atvadu vakars. Es gaidu vasaru.”/Kārlis/ 
 

2. a klases vasara 
 

Mūsu skolēni prese konferences zālē 

Brauciens uz Ministru kabinetu. 

 
 Piektdien, 10. oktobrī, 9. un 12. klasei bija īpaša diena. Mēs braucām uz 
Ministru kabinetu. Kad aizbraucām uz turieni, mūs sagaidīja kancelejas 
darbinieki. Mēs redzējām dažādas dāvanas, kas uzdāvinātas mūsu valstij un 
premjerministriem. Atstājot amatu, premjerministrs nevar paĦemt tās dāvanas, bet 
viĦš var tās izpirkt. 
 Mums to visu stāstīja kancelejas darbiniece, viĦa bija kā gids. Mēs 
staigājām pa visiem kabinetiem un stāviem. Redzējām premjerministra kabinetu, 
zaĜo zāli utt. Vēl mēs aplūkojām premjerministru portretus. Skatījāmies filmu par 
ministriem, un ko viĦi dara. Pēc filmas mums uzdeva jautājumus. Tā kā mums 
bija interesanti, mēs atbildējām uz visiem jautājumiem. Dāvanā saĦēmām mazas 
grāmatiĦas kā suvenīrus no Ministru kabineta. Šī ekskursija bija interesanta un 
vērtīga. 
 

Edgars Naudišs, skolēnu padomes priekšsēdētājs 
 

 


