
Staiceles vidusskolas futbolistiem – novēlējumi  

2015. gada 8. maija spēlei Rīgā!!! 

1. Jūs esat sasnieguši jau tik daudz savā dzīvē – turieties līdz UZVARAI, Staiceles 

vidusskolas zelta komanda!  

2. Mūsu Staiceles vidusskolas futbolisti – skaistākie, stiprākie un talantīgākie – lai uzvara 

jums! 

3. Sarauj-sarauj-Staiceles vidusskolas komanda! Jūs nepārspēt nevienam LATVIJĀ! 

4. Novēlu godam staiceliešiem – mūsu skolas brīnišķīgajiem puišiem, kas tik eleganti 

ikdienā un nopietni skolas regulārtajos treniņos  – izturēt līdz galam un UZVARAI! 

5. Staiceles viduskolas futbola komanda un treneris Jānis Valaņins ir ļoti pozitīvi cilvēki, 

vienmēr smaidoši un droši, vienmēr laipni un pieklājīgi džentelmeņi – tas jūsu lielais 

trumpis UZVARAI 8. maijā Rīgā – Latvijas skolu finālsacensībās futbolā!   

6. Saraujiet-Staicele - saraujiet – mūsu vidusskolas puiši – kaut spēlēju meiteņu komandā 

– jūs esat LABĀKIE PASAULĒ, mīļākie un foršākie džeki un klasesbiedri! 

7. Superīgi, mērķtiecīgi, sportiski, gudri, talantīgi, veiksmīgi, izturīgi, muzikāli, ar 

Staiceles vidusskolā kaldinātu enerģiju, gribasspēku un darbu  – uzvara mūsu! 

8. Neatlaidība, interesanti treniņu, izcili gudrs treneris Jānis Valaņins un skaistums it visā 

ir, manuprāt, Staiceles vidusskolas 8. un 9. klases zēnu futbolistu veiksmes atslēga! 

9. Ar stipru mugurkaulu, brīnišķīgām klases audzinātājām Vizmu Tiltiņu (arī sporta 

skolotāju-entuziasti) un Aldu Grāveri, ar profesionālu treneri Jāni Valaņinu – uz 

priekšu – uz LATVIJAS mēroga UZVARU Staiceles vidusskolas komandai! 

10.  Mūsu zelta puiši – Staiceles vidusskolas futbolisti! Mēs – meitenes jūs mīlam, 

apbrīnojam un turam īkšķus – jūs vienmēr esat mums vislabākie un talantīgākie 

pasaulē! Lai UZVARA Rīgā 8. maijā!   

11.  Lai veicas jums, Staiceles vidusskolas futbolisti! Nododiet uz Rīgas futbollaukuma 

uguņus, lai laureātu kauss mūsu- jūsu-urrā! 

12.  Futbola bumba kā nieks pretinieku vārtos kā prieks! Unuzvara Staiceles vidusskolas 

futbolistiem, kas vislabākie LATVIJĀ un pasaulē! TURIETIES! 

13.  Latvija, paskaties, kādi talantīgi jaunieši izauguši mazajā Ziemeļvidzdemes pilsētiņā 

Staicelē, kur vislabākie puiši futbolisti, tāpēc – uzvara mūsu!!! 

14.  SARAUJ-STAICELE-SARAUJ-STAICELES FUTBOLISTI – 8. UN 9. KLASE! 

ZELTA KOMANDA! ZELTA DRAUGI! ZELTA JAUNIEŠI! 

15.  ALVIS, JĀNIS, MAREKS, ADRIANS, KRIŠS, RONALDS, KLĀVS, GINTS, 

ARTURS, ROBERTS, EMĪLS: PAŠI LABĀKIE, FORŠĀKIE, SUPERĪGĀKIE, 

ATRAKTĪVĀKIE, ENERĢISKĀKIE, SPORTISKĀKIE FUTBOLISTI STAICELES 

VIDUSSKOLĀ 8. un 9. klasē! 

 

Līdzjutēji Staiceles vidusskolā 


