
Māmiņas māja vissiltākā, 

Māmiņas roka vismīļākā. 

Atdos visu, kaut nav nekā, 

Smaidīs vienmēr kā saullēktā. 

 

Padomus dod, lai dzīvē iet, 

Kopā ar viņu var atmiņas siet, 

Nākotni plānot, kā  tālāk skriet, 

Lai nav bēdas, pie kā sliktāk iet. 

 

Šūpulī liek dzīves ceļu, 

Vieglu veido tālo eju, 

Grib, lai vienmēr skaļi smeju 

Un degunu uz augšu ceļu. 

 

Tad saku paldies māmiņai 

Par vieglo ceļu līdz viņai, 

Par bērnību un atmiņām, 

Par visu, ko kopā saņēmām! 

                 Māmiņai  
Autore  Endija Ernstsone 

MĀTES DIENAS UN PĒDĒJĀ ZVANA SPECIĀLIZLAIDUMS 

2017.gada maijs 

GAROZAS PAMATSKOLAS AVĪZE 

MĪĻI SVEICAM 

MĀMIŅAS  

MĀTES DIENĀ! 



Ir klāt maijs, kad ne tikai daba 

gatavojas vasarīgajai jautrībai 

un pēcāk rudens nopietnībai, 

bet arī mūsu 9.klases skolēni 

sasparojas pēdējiem pārbaudī-

jumiem pamatskolā.  

Daži skolēni mūsu skolā ir mā-

cījušies pat no bērnudārza lai-

kiem, citi  - klasei pievienoju-

šies vēlāk.  

Šajā numurā apkoposim dau-

dzu devītās klases skolēnu pār-

domas, piedzīvojumus un atmi-

ņas.  

Mēs novēlam topošajiem absol-

ventiem veiksmi eksāmenos, 

laiku atpūtai vasarā un sparu 

un iedvesmu turpinot mācības 

jau citās skolās. 

Mans spilgtākais notikums Garozas pamatskolā bija nakts pasā-

kums un balle. Šeit mācos jau no 3. klases. Viss pavadītais laiks pa-

matskolā ir bijis emocionāls un domu pilns. 

Edgars Titarenko 

Paldies Jums par kopā pavadītajiem 9 gadiem. Paldies, ka pieņēmāt mani 

tādu, kāda es esmu. Man ar Jums bija ļoti jautri.  

Es ļoti priecājos, ka manā klasē mācījās tik forši cilvēki, kas lika man smai-

dīt un priecāties. Taču ir pienācis laiks, kad mums būs jāatvadās un katram 

jāiet savs ceļš. 

Varbūt kādreiz satiksimies? Pasmiesimies par to, kā mums gāja skolā un 

kā pavadījām laiku kopā? 

Es novēlu Jums katram atrast mākonīti ar zelta maliņu un sasniegt savus 

mērķus. Nekad nevajag padoties! Lai arī kas notiktu  -  ejiet uz priekšu!  

Solvita Krivenoka 

Sarauj, devītie!  
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Mācos šajā skolā jau no bērnudārza. Ir bijuši visādi atga-

dījumi, bet atceros gandrīz visu. Nekas tik spilgts nav 

noticis. Salauzu krēslu pret durvīm. 

Vēlos pateikt lielu paldies skolotājiem, kas nepārstāja ticēt 

man un maniem spēkiem, jo bez Jums man neizdotos mani pa-

nākumi tik augstā līmenī. 

Vēlos pateikt paldies arī klasesbiedriem, ar kuriem šis gads ir 

tāds, kāds tas ir. Katrs klasesbiedrs/draugs palīdzēja man savā 

veidā, bet tomēr palīdzēja.  

Izcelt gribētu to, ka mūsu klase ir palikusi draudzīgāka un 

daudz saliedētāka. 

Spilgtākais notikums ir zāles gatavošana Ziemassvētku ballei. 

Tajās dienās mēs  jokojāmies un viens otram palīdzējām. 

Tiešām liels paldies labajiem skolotājiem un mīļajiem un drau-

dzīgajiem klasesbiedriem. 

Darja Škļarova 

Es Garozas pamatskolā mācos jau no savas bērnības. Bērnudārza 

laiki man bija paši labākie. Bērnudārzā grupiņu mēs pabeidzām 

tikai trīs bērni. No tiem laikiem vienā klasē esam palikuši es un 

Maikls.  

Skolā satiku savu mīlestību. Varbūt jūs tas neinteresē, bet man 

tas ir svarīgi.  

Pamatskolas gadi ir paši labākie! Un skolas skolotāji paši  

krutākie! Es mīlu viņus!   

Ilze Kovaļevska  
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Es vēlos pateikt lielu paldies visiem skolotājiem, kuri man palīdzēja 

saņemties un mācīties tā, kā es to varu, un, protams, arī tiem, kuri 

ticēja maniem spēkiem.  

 

Vēlos pateikt paldies arī manām klasesbiedrenēm, kuras atbalstīja 

mani grūtos brīžos un, ar kurām vienmēr bija jautri. Kaut bija arī 

tādi gadījumi, ka ir nesaskaņas, bet tāpat esam blakus un vienmēr 

atbalstām viena otru.  

 

Kaut šajā skolā mācījos tikai no 7.klases, tik un tā šī skola man ir 

kā otrās mājas. Atnākot uz šejieni sapratu, cik izdevīgi ir mācīties lau-

ku skolā, jo tajās skolēniem tiek veltīta lielāka uzmanība un tiek dotas 

daudz dažādas iespējas. Agrāk man nepatika mācīties un, godīgi sakot, 

man bija sliktas atzīmes, bet, pateicoties šai skolai, tagad esmu tuvu 

teicamniecei.  

 

MĪĻĀ SKOLA!  

PALDIES, TEV!  

LIELS PALDIES PAR  

VISU!  

Madara Krūmiņa 


