
APSVEICAM MŪSU  MĪĻO SKOLU 52.DZIMŠANAS DIENĀ!



2020./2021.mācību gadā mūsu skolai paliek 52 gadi!

Neliels „solītis” vēsturē, bet liels „solis” skolai, kuras liktenis sastāv no

desmitiem radošu, neordināru cilvēku likteņiem. Cik brīnišķīgus pedagogus

atklājusi mūsu skola, cik talantīgus bērnus mācījusi! Cik likteņu tā ir

mainījusi, apvienojot to vienā – skolas atmiņās.



Apsveicam visus skolas dienā! Lai šajās sienās visu laiku būtu priecīgas uzvaras svētku

skaņas, lai mūsu skolēni būtu vistalantīgākie un veiksmīgākie, lai mūsu skolotājiem būtu

viegli vadīt klases mācību ceļos, lai šajā skolā nebūtu strīdu, lai katra diena dotu mums

jaunusmērķus, spēku un izturību, atbalstu un laimi. Es vēlu visiem veselību unmīlestību.

Poļina Peļņika (skolēnu pašpārvaldes prezidente)



Šogad skolai ir dzimšanas diena, tāpēc novēlu tai nezaudēt savu prestižu. Novēlu vienmēr būt

pirmajai. Vēlos, lai par mūsu skolas skolēniem būtu dzirdams visā pasaulē. Novēlu sasniegt

visaugstākos panākumus visās jomās. Lai daudzi, pabeidzot skolu, kļūtu par sava veida

zvaigznēm un celtu skolas godu. Paldies Tev, Rīgas Ķengaraga vidusskola, par to, ka devi

mums zināšanas un iespējas turpināt savu dzīves ceļu ar iegūtajām zināšanām.

Ksenija Pukinska (9.v)



Skola ir kā dzinējs, kas mums liek augt un tiekties uz gaišāku nākotni!

Apsveicu savu skolu dzimšanas dienā! Lai šeit vienmēr būtu laime un veiksme! Novēlu, lai

skolēni būtu gudri un aktīvi!

Anastasija Vdovičenko (11.mv)



Apsveicumūsu skolu dzimšanas dienā! Novēlu mūsu skolas skolēniem un skolotājiem

justies mierīgiem un pārliecinātiem. Lai skolēni labprāt mācītos mūsu skolā un

skolotāji labprāt mācītu. Lai pozitīvas emocijas vienmēr paliktu šajās sienās. Lai visi

mērķi tiktu sasniegti un sapņi piepildītos. Novēlu mūsu skolai labklājību un attīstību!

Anastasija Sitenko (9.mt1)



Skola ir tā vieta, kur mēs dzīves sākumā pavadām lielāko daļu laika. Tā mums dod visu -

ēdienu, zināšanas, draugus, siltas atmiņas. Man skola ir otrās mājas, kur mana klase ir

mana ģimene. Ja kaut kas notiek, mana ģimene un mūsu māte ir klases audzinātāja,

palīdz visā, atbalsta, sniedz labu padomu. Skolas laiks ir labākais mūsu izaugsmes posms,

jo tieši šeitmumsmāca visu, kas palīdzēs mūsu turpmākajā dzīvē. Katrs skolotājs no sirds

priecājas parmūsu panākumiem.

Aleksandra Kopilova (9.mt1)



Herzlichen Glückwunsch an alle zum Geburtstag der Schule. Lassen Sie diese Wände

immer freudige Stimmen der Siege und Erfolge klingen, lassen Sie unsere Schüler der

talentierteste und erfolgreichste und lässt unsere Lehrer leicht Unterricht auf dem Wege

des Wissens führen, lassen Sie es in dieser Schule keinen Streit und Beledigung an. Gib

uns ein neues Ziel, Beharrlichkeit und Kraft, Unterstützung der Angehörigen und viel

Glück. Wir wünschen allen Gesundheit und uneingeschränkte Liebe zu dieser Schule.

Valērija Šineļina (11.mt)



Gratulerer alle med skolens dag! La de gledelige stemmene av seier og strålende

prestasjoner alltid bli hørt innenfor disse veggene. La våre elever være de mest talentfulle og

vellykkede, og la våre lærere lett lede klassene langs kunnskapens veier. La det ikke være

noen krangler og bitterhet i denne skolen, og la hver dag gi oss alle et nytt mål, utholdenhet

og styrke, støtte fra nære personer og lykke. Vi ønsker dere alle god helse og grenseløs

kjærlighetmot denne skolen!

Pāvels Boilovičs (11.mv)



May joyful voices of victories and achievements always sound within these walls.

May our students be the most talented and successful. May our teachers easily lead

classes along the roads of knowledge. May there be no quarrels and resentments in

this school. May everyone day gives all of us a new goal, perseverance and strength,

support of loved ones, and good luck. I wish everyone health and unlimited love for

this school.

Kristīne Kalviša (11.mt)
Karīna Kalviša (11.mt)













1965. gadā sākās mikrorajona Ķengarags pirmās daļas celtniecība, bet

1967. gadā, kad Maskavas ielā 273 tika ielieti pamati, sākās mūsu skolas

vēsture. Jau 1968. gada 1.septembrī jaunā skola vēra savas viesmīlīgās

durvis skolniekiem.

52 gadu garumā skola ne tikai ir mainījusi savu ārējo izskatu, bet arī savu

nosaukumu.

•Rīgas 52. vidusskola – 1968.-1991.gads

•Rīgas Universālā Komercskola – 1991.-2002.gads

•Rīgas Universālā vidusskola -2003.-2012. gads.

•Rīgas Ķengaraga vidusskola – 2012.gads.

ĪSA SKOLAS VĒSTURE




