
Novembris Latvijā ir patriotu mēnesis. Laiks, kad atceramies notikumus, kas palīdzēja 

Latvijai iegūt un nostiprināt neatkarību. Laiks, kad svinam savu piederību Latvijai. Laiks, kas 

rosina aizdomāties par to, kas ir mana Latvija? Kam es jūtos pateicīga par to, ka mums ir sava 

valsts? Kas Latvijai ir svarīgs šodien, 103 gadus pēc neatkarības iegūšanas? Un ko es varu 

darīt, lai arī pēc desmit vai divdesmit gadiem Latvija joprojām būtu mūsu mīļās mājas?  

Viens no veidiem, kā mēs paužam mīlestību pret savu valsti un saviem līdzcilvēkiem, 

ir brīvprātīgais darbs. Pa to es īpaši gribu izcelt visus vecākus, skolotājus un skolēnus, kas 

velta savu laiku un enerģiju, iesaistoties Skolas Padomes darbā, lai tādējādi veidotu labāku to 

vidi, kurā aug un mācās mūsu bērni. Skolām šis laiks ir bijis pārmaiņu pilns un prasījis daudz 

gan no skolas vadības, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan skolēniem. Tāpēc sirsnīgs paldies 

ikvienam, kurš papildus saviem daudzajiem ikdienas pienākumiem ir aktīvi piedalījies mums 

visiem tik nozīmīgajās lietās - sekmējis efektīvu informācijas apriti gan rūpējoties, lai jaunākā 

informācija laicīgi sasniegtu adresātus, gan daloties pieredzē, gan iesaistoties aktuālo 

jautājumu risināšanā – brīvpusdienu un pārtikas paku organizēšanā, satiksmes drošības 

jautājumu izvērtēšanā skolas teritorijā, skolai saistošo dokumentu izstrādē, aptaujas anketu 

izveidē u.c.   

Paldies ikvienam, kas pauda savu viedokli aptaujās par mācībām attālināti un 

klātienē, par nepieciešamajiem uzlabojumiem skolā, un par mācību gada kopējo 

izvērtējumu. Paldies katram, kas piedalījās aptauju rezultātu apspriešanā - iespēja saredzēt 

situāciju no dažādām perspektīvām (kā notiekošo saredz vecāks, skolēns, skolotājs un skolas 

vadība) mums palīdz vienam otru labāk izprast un tādējādi rast veiksmīgākos risinājumus.   

Šogad īpašs prieks mums visiem ir par skolas fasādes balti krāsoto sienu, par 

izremontētajām zēnu un meiteņu sporta ģērbtuvēm un datorklasi. Lai šo ieceri padarītu 

iespējamu, liels paldies Skolas Padomes Budžetu grupai un tās vadītājam Ivaram Jaunozolam 

par iniciatīvu un neatlaidību, un Rojas novada domes deputātiem par atbalstu iztrūkstošā 

finansējuma piesaistīšanā, kā arī visiem, kas bija iesaistīti šo būvdarbu organizēšanā un 

veikšanā. 

Šajā mācību gadā turpināsim strādāt jomās, kas saistītas ar mācību un audzināšanas 

darbu, finanšu jautājumiem, ārpusklases pasākumiem un neiztrūkstošo pārmaiņu vadību. 

Īpašu uzmanību veltīsim cieņpilnas uzvedības veicināšanai, sadarbības ar vecākiem 

stiprināšanai un rūpēm par to, lai nepieciešamo atbalstu saņemtu gan rūpju bērni, gan 

talantīgie un centīgie. Ja arī Tev ir vēlēšanās, idejas vai mirklis brīva laika, lai piedalītos, esi 

laipni gaidīts pulciņā! 

Lai mums visiem skaisti Latvijas valsts svētki! Un lai mums līdzās arvien vairāk 

cilvēku, kas vajadzīgā brīdī pasniedz palīdzīgu roku un ar saviem darbiem veido Latviju kā 

mīļu vietu, kur būt. 
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