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Direktores sleja 

***********           *********** 

Māmiņ, mīļo māmulīt, ļauj man tevi lutināt, 

kā lutini tu mani ik mīļu brīd. 

Māmiņ, mīļo māmulīt, ļauj man tevi noskūpstīt, 

ļauj man šodien pasacīt, kā vakar, šodien arī rīt 

Tu biji, esi un būsi vismīļākā, vislabākā, 

mīļā māmulīt! 

       Mātes diena – vieni no aizkustinošākajiem un 

sirsnīgākajiem svētkiem, jo katram no mums 

vienmēr sirdī būs jūtas pret šo īpašo cilvēku, kas jau 

no pašām pirmajām dzīves dienām ir samīļojis, 

pažēlojis un mīlējis. Tieši no mātes bērns gūst pirmo 

skatu uz dzīvi, pirmo pieredzi, sapratni, pirmās 

iemaņas, pirmos uzvedības noteikumus un saskarsmi 

ar citiem. 

    Māmiņām vienmēr ir jābūt čaklām, maigām, visu 

varošām un visu spējošām, lai spētu apmīļot un 

apčubināt savus lolojumus. 

     Mātes mīlestība ir vistīrākā, visnesavtīgākā un 

visstiprākā. 

      Visas māmiņas no bērniem gaida un vēlas, lai viņi 

būtu veseli, lai tiem veiktos mācībās, lai labi justos 

klases un skolas kolektīvā. No bērniem mēs 

saņemam to, ko esam pratušas, mācējušas, reizēm 

arī gribējušas ieaudzināt, cik prasīgas un saprotošas 

esam bijušas. 

      Novēlu, lai katrs bērns savai mammai dāvā 

smaidu, labu vārdu, cieņu, mīlestību un sirsnību. Lai 

ģimenēs valdītu sapratne, sirsnība, iejūtība, 

sirdssiltums un cieņa! Lai jebkurā brīdī bērns varētu 

justies drošs, jo viņam blakus ir mīļa, līdzās stāvoša, 

paša Dieva izvēlēta māmiņa! 

Paldies mūsu māmiņām par to siltumu un mīlestību, 

ko viņas mums devušas! 

Skolas direktore Inese Mikaskina 

 
Latvijas logotips  

pāvesta Franciska vizītei Latvijā 24.septembrī 

**************        ************ 

,,5 pirkstu” lūgšana 

1.-īkšķis-tas ir tavs tuvākais pirksts. Tāpēc sāc 

lūgšanu, pieminot tos, kas tev vistuvākie-ģimene un 

draugi! Viņus visvieglāk atcerēties. Lūgties par 

mīļajiem ir ,,salds pienākums”. 

2.-rādītājpirksts-lūdzies par tiem, kas tevi māca, 

pamāca un dziedina. Viņiem ir nepieciešams atbalsts 

un gudrība dot norādes citiem. Vienmēr paturi viņus 

savās lūgšanās! 

3.-vidējais pirksts-visgarākais-atgādina par mūsu 

līderiem, vadītājiem un pie varas esošajiem. Viņiem 

ir nepieciešama Dieva vadība. 

4.-zeltnesis-mūsu visvājākais pirksts, kam jāatgādina 

lūgties par vājajiem, slimajiem vai tiem, kurus nomāc 

smagas problēmas. Viņiem ir nepieciešamas mūsu 

lūgšanas. 

5.-mazais pirkstiņš, kas atgādina lūgties par sevi. Kad 

esi palūdzies par četrām iepriekšējām grupām, tu 

spēsi ieraudzīt savas vajadzības pareizā gaismā un 

labāk par tām lūgties. 

**************         *********** 

3.maijs Baltā galdauta svētki Katoļu vidusskolā 

 
1.-4.klases skolēnu kopdarbs-zīmētā josta Latvijas 

simtgadei 

 
5.klases ģimeņu kopdarbs-dzimtas koki 

5.klase Baltā galdauta svētkus svinēja pie balti 

klāta galda, uz kura bija sarūpējuši rudzu maizi, 

medu, ievārījumu un piparmētru tēju. 



    Pasākumu sākām ar lūgšanu par Latviju un savām 

ģimenēm, Latvijas valsts himnu. Veidojām atskatu 

uz 1990.gada 4.maija vēsturiskajiem notikumiem. 

 

    Pasākumu turpinājām ar konkursu par Latviju un 

noslēgumā draudzīga maltīte, gandarījums par 

paveikto un dzimtas koku izstādes aplūkošanu. 

Skolotāja Inese, 5.klases audzinātāja 

 

**************        ************ 

Daiļums ir dabā un cilvēkā 

     Mūsdienu cilvēks, sevi nesaprotot, pieņem to 

skaistuma definējumu, kādu mums piedāvā šodienas 

pirkšanas un pārdošanas civilizācija. Bet vai, 

cilvēkam mūža izskaņā nonākot, šāds skaistuma 

etalons patiešām būs tā vērtība, kura ne tikai sniedz 

baudu acīm, bet arī silda dvēseli? 

      Nav noslēpums, ka skaistu cilvēku veido skaista 

vide. Un mūsu valstī – Latvijā un tās dabā estētiskums 

atrodams ik uz soļa. Varbūt šeit priekšā neceļas slaidi 

debesskrāpji, bet kamdēļ mums tas, ja mākoņos stalts 

un cildens slejas pašu piemineklis ''Tēvzemei un 

Brīvībai''? Nē, šeit jūs mājās nevedīs tūkstošiem 

kilometru gari un melni asfaltēti ceļi. Taču vienmēr 

varēs nākt pa ierastajām, sirdij mīļajām takām. Šeit 

pretim vienmēr skries baltās, šalcošās Baltijas jūras 

putas, un kā zila svētku lenta sagaidīs pašu Daugava. 

Vai tad mums maz skaistuma šīs upes izliektajos 

līkumos, kas veido tik neatkārtojamu ainavu? 

Protams, Daugavas krastos mēs nesatiksim tik 

eksotisku putnu kā flamingu, maigi rozā spalvās 

ietērptu. Bet, ja kādā rudenīgā septembra dienā 

pacelsim galvas mazliet uz augšu, tā, lai acīm paveras 

viss debesjums, tad, iespējams, pamanīsim kādu 

putnu – dzērvi, kura noteikti nebūs viena, bet gan 

kopā ar pārējām veidos neparasti simetrisku kāsi, 

gatavojoties ceļam uz dienvidiem.     Mazliet 

ieklausoties, šķiet, ka šie putni ar tik skanīgi 

spalgajām balsīm it kā attaisno savu pelēcīgumu. Un, 

lai gan miglas ietītos rītos arī Latvija pati kļūst pelēka, 

katru tās stūrīti izrotāt var pat parastākā lapa – zaļa, 

bāli dzeltena vai spilgti sarkana, plūzdama līdzi upju 

un ezeru straumēm. Katrs mākonis – pūkains, tik balts 

un viegls – lēni slīdēdams pār pilskalniem, rotā 

apkārtni tā, kā Ziemassvētkos vizuļojošie bumbuļi 

izceļ lielo egļu skaistumu pilsētu centros. 

       Nav pasaulē lietas, kura konkrētos apstākļos 

nekļūtu skaista. Arī asaras mēdz būt skaistas – nozīme 

ir tikai tam, par ko tās tiek izlietas. Skaisti ir melnie 

dubļi bērnam citrondzeltenos gumijas zābakos, 

skaisti ir vecmammas nosirmojošie mati.    Skaistas ir 

dzelžainās loga restes ieslodzītajam, kurš apzinās, ka 

aiz tām vēl joprojām zaļo zeme un zilo jūra arī bez 

viņa. Mums nav jāizprot daiļums kā atbilstība kādam 

standartam. Drīzāk jāsaprot, ka .. skaistumu 

nodrošinām mēs paši, ja vien spējam to saskatīt caur 

savu iekšējo pasauli. Diviem cilvēkiem pat viena un 

tā pati peļķe šķitīs atšķirīga – viens tajā saskatīs tikai 

apakšā esošos netīrumus, bet otrs – debesīs mirdzošo 

zvaigžņu atspulgu. Tāpat kā krītoša rudens lapa – 

kāds pamanīs tikai to tukšumu un kailumu, kas paliek 

kokā, cits – krāsaino lapu jūru zem savām kājām. 

Kam dvēsele jūtīga, tam arī saules stars ir skaists. To 

mēs arī mēdzam saukt par ''iekšējo skaistumu'' – 

dvēselisko, emocionālo, cilvēcisko bagāžu. Jo 

viedāks cilvēks, jo skaidrāk viņš apzinās – skaistumu 

nemeklē ne telefona ekrānos, ne skaistumkopšanas 

salonā, pat ne veikala vitrīnās, kur vienmēr vilinošāki 

šķitīs mākslīgie ziedi, nevis tie, kuri mūsu pašu pļavās 

ar savu košumu pievilina simtiem bišu. Tik bieži mēs, 

skaistāko mušmiru maldināti, saminam brašākās 

baravikas. Pārāk bieži pagriežam sejas nevis pret 

sauli, bet gan ierasto telefona ekrānu. 

Un tomēr nekas nespēj saraut cilvēka un dabas saikni. 

Ir skaisti, ja cilvēks apzinās šo vērtību viņa dzīvē. . 

katram iekšā jau no sākta gala tiek ielikts vecāku 

sarūpēts vērtību pamats, kurš līdz ar cilvēku aug, 

pamazām attīstās, galu galā nonāk līdz paša apziņai, 

bet tālāk tā jau ir katra paša izvēle - kur un kā to 

pielietot, kur pielikt kaut ko klāt un kur atņemt. 

Cilvēks ir stereotipu, vērtību un savu ieradumu 

kopums, kas veido individualitāti. Un tieši šī 

individualitāte ir cilvēka skaistums un vienlaicīgi tā 

arī nosaka, cik, kur un kādu skaistumu viņš pats spēj 

saskatīt. 

Dace, 12.klase 

*************   

     

13.05.Mātes diena 

Mammas rokas ir tik siltas 

Gandrīz kā liesmojoša 

saule… 

Paldies, ka tu man esi, 

Mana mīļā māmiņa! 

 

                                       Juris, 6.klase 

*************           ********** 

Pārdomu mirklī 

Šajā dzīvē mēs esam māmiņu dēļ. Mūsu sasniegumi 

ir arī domāti māmiņu dēļ. 

Māmiņas mūs atbalsta, gatavo ēdienu, sarūpē tīras 

drēbes,  pats galvenais-mīl mūs! Bez mūsu 

mammām mums nebūtu nekā. Mammas pacieš mūsu 

kaprīzes, iztur mūsu pusaudžu vecumu. 

Paldies! Mīlu Tevi, māmiņ! 

 

Sabīne, 6.klase 

**************         ************* 



Reiz atnāca Māmiņdiena,  

tad visiem laba oma bija, 

Pat tad, kad lietus lija,  

kad mammai virsū krita dāvanu mija. 

Augusts, 6.klase 

**************         ************* 

Veltījuma dzejolis māmiņai 

Mīļa, skaista māmiņa 

Katru dienu atbalsta 

Maiga kā rozes lapiņa. 

Dzied katru dienu vakarā. 

Krāsa zila viņas mīļākā 

Mums ar tēti bučas 

Dos viņa rītā un vakarā 

Elizabete, 6.klase 

 
Amanda, Santa, 4.klase 

Vēstures līkločos 

       Mātes dienas svinēšanu iedibinājusi amerikāņu 

sieviete Anna Džārvisa no Pensilvānijas štata pilsētas 

Filadelfijas. Viņa uzstājīgi cīnījās par mātes lomas 

oficiālu atzīšanu sabiedrībā. Iedibinot Mātes dienu, 

viņa vēlējās godināt savu mīļoto māti Annu Rīsu 

Džārvisu, kura mira 1905. gadā. 

Anna Rīsa Džārvisa vecākā  bija svētdienas skolas 

skolotāja.  Tieši viņa iedibinājusi māšu draudzības 

dienas, un acīmredzot tas pamudināja viņas meitu 

Annu dibināt īpašu nacionālo mātes dienu.  

1907. gadā viņa uzsāka vēstuļu rakstīšanas kampaņu, 

lūdzot garīdzniekus, uzņēmējus un kongresmeņus 

atbalstīt viņas ideju par nacionālās Mātes dienas 

iedibināšanu. Anna rakstīja, ka bērni bieži vien 

nenovērtē savas mātes, kamēr viņas ir dzīvas, tāpēc ar 

šādu īpašu mātēm veltītu dienu cilvēki tiktu mudināti 

cienīt savus vecākus un stiprināt ģimeniskās saites. 

Amerikas varas un ticības tēvi viņai piekrita un ceļā 

nesājās. Pirmo reizi Mātes diena tika svinēta 1908. 

gada 10. maijā, kad Anna šiem svētkiem par godu 

organizēja baznīcu dievkalpojumus Grāftonā 

Rietumvirdžīnijas štatā un Filadelfijā. Šajos 

dievkalpojumos aizsākās tradīcija piespraust pie 

apģērba sarkanu neļķi, ja cilvēka māte ir dzīva, un 

baltu - ja māte ir mirusi. 

Pamazām Mātes dienas svinēšanas tradīcija izplatījās 

visās Savienotajās Valstīs. Taču oficiāli tikai 1913. 

gadā prezidents Vilsons Mātes dienu lika ierakstīt 

kalendārā kā oficiālus Amerikas nacionālos svētkus.    

Faktus sagatavojusi 4.klase 

 

 

********************* 

 
Gabriels, Daniels, Mārtiņš, 4.klase 

**************         ************* 

Visgarākā vēstule māmiņai 

Manu mīļo māmucīt! 

Tuvojas īpašā diena, kas veltīta māmiņām… 

Es ļoti gribētu pateikties par visu, ko esi sniegusi. 

Paldies , ka esi mani audzinājusi un mācījusi, ka esi 

palīdzējusi , kad man tas visvairāk nepieciešams. Tu 

esi mani atbalstījusi manos sapņos un palīdzi man 

tos īstenot. Es Tev esmu pateicīga, ka esi man 

blakus. 

Es Tevi ļoti mīlu un esmu pateicīga, ka Tu man esi. 

Es neesmu ideāla un nekad neesmu bijusi, bet 

centīšos būt labāka Tevis dēļ! Tu mani vienmēr 

uzmundrini, pat ja kaut ko pasaki stingri, tad tas ir 

manis pašas dēļ-lai es kļūtu par labāku cilvēku. Es 

Tevi mīlu, jo Tu esi man vienīgā, nekad negribu 

pazaudēt Tevi. Es vienmēr gribu būt Tavs mazais, 

bezpalīdzīgais zaķītis! 

Paldies, ka Tu mūs audzini. Kad mēs ar māsu bijām 

mazas un raudājām, Tu mūs samīļoji ar savu 

siltumu. Tu vienmēr par mums rūpējies. Tava 

mīlestība un siltums dod visu, kas dzīvē iespējams. 

Tu vienmēr biji, esi, būsi tik jauka! 

Es gribu tev palīdzēt, darīt visu, lai Tu būtu līksma. 

Gribu, lai Tevi mīlētu manas māsas. 

Paldies par visu, ko esi devusi man šajā pasaulē! 

Es Tevi sveicu Māmiņu dienā un vēlu Tev visu to 

labāko-esi vesela, priecīga, laba, lai darbā lieliski 

veicas! Mīlu Tevi! 

         6.klases meiteņu veltījums māmiņām 

**************         ************* 

Māmiņai 

Tu mana zvaigznīte naksniņā-tik spoža un neparasta. 

Tu mana puķīte dārziņā-tik skaista un tik trausla . 

Tu mana saulīte debesīs-tik silta un tik mīļa. 

Vislabākā māmiņa pasaulē- 

To es un brālis zina! 

                                         Ralfs, 9.klase 

**************         ************* 

Mīļo māmiņ, es vēlos, lai Tu vienmēr būtu ļoti 

skaista, ļoti gudra un labsirdīga. Paldies Tev, ka esi 

mana mamma, ka vienmēr pavadi ar mani tik daudz 

laika un gatavo tik brīnišķīgas pankūkas brokastīs! 

Tu man esi darījusi tik daudz laba, lai es būtu 

vislaimīgākais, es reāli redzēju, ka Tu centies mani 

uzmundrināt, uzjautrināt, kad biju noskumis. Tu esi 

pati labākā mamma uz pasaules, paldies, ka esi! 



Māmiņ, vēlu Tev visu to labāko, lai Tev laba 

veselība, lai laime, prieks, lai labi veicas darbā! 

Paldies, ka esi man devusi dzīvību, ka tik ļoti mīli 

mani, paldies, ka dāvini dāvanas! 

Paldies par visu, ko dari, ko man esi devusi! 

Paldies Tev! 

         6.klases zēnu veltījums māmiņām 

**************         ************* 

 
Rolands, 4.klase 

**************         ************* 

Tu, māmiņ, skaista kā puķe, 

Kas sargā mani vienmēr, 

Kas mīl mani vienmēr 

Un aizstāv, 

Un sargā no ļauna prāta un strīda. 

Kas palīdz man vienmēr… 

Austris, 6.klase 

**************  *************** 

To man iemācīja mamma, vecmamma … 

Māmiņa man iemācīja 
…ka nav jāuztraucas par to, ko citi par mani domā.  
…cieņu un pieklājību. 
…runāt, staigāt, lasīt, rakstīt, ģērbties, strādāt. 
…adīt, ravēt, šūt, lasīt, atpazīt augus, sēnes, 
ārstniecības augus. 
…kā pareizi dzīvot. 
…kā aizstāvēt godu. 
…būt pieklājīgam, mīļam, draudzīgam. 
….mīlēt un priecāties! 
…būt līdzjūtīgai, censties sasniegt savus mērķus. 
…ieklausīties cilvēku viedokļos, būt kompetentam. 
…kā uzvesties sabiedrībā, dažādus sīkumus, kā 
gatavot. 
…sabiedriskās vietās un vispār visur uzvesties 
pieklājīgi. 
…cienīt sevi un citus. 
…kā pieņemt sevi par spīti visiem trūkumiem, ka 
dzīvē ir kas vairāk par atzīmēm. 
…vienmēr piebarot ciemiņus, gatavot garšīgas 
vakariņas, izturēties labi pret apkārtējiem. 
…turēt karoti, mīlēt, cienīt citus man svarīgus 
cilvēkus. 
…labās rokas likumu, kas noderēja autoskolā. 
…kā mīlēt, paklausīt. 
…nestresot par sīkumiem. 

 
 

Vecmāmiņa man iemācīja 
 

…šūt, adīt, tamborēt, mācīja primitīvas lietas, kuras 
man bērnam bija nesaprotamas, kā piemēram, ēst, 
labi uzvesties, dziedāt. 
….strādāt dārzā, zīmēt, šūt. 
…cept ābolu pīrāgu. 
…. ka nekad neveidošu dārzu pie mājas, viss būs 
bruģēts. 
…strādāt, labi gatavot ēdienu, mīlēt dzīvi. 
….lūgties, strādāt, priecāties. 
…nepadoties un cīnīties! 
…cienīt citus cilvēkus. 
…saprast, cik svarīga ir laba veselība, draudzība ar 
citiem, cik nozīmīgi ir neaizmirst sev tuvos un 
palīdzēt citiem. 

********* 
PALDIES! 

*Pateicos māmiņai par manu audzināšanu, par 
rūpēm, ko sniedza man, kā arī man atbalstu, jo bez 
mammas būtu grūti. Man mamma ir sniegusi un 
sniegs mīlestību. 
 
*Man mamma, vecmamma iemācīja ļoti daudz lietu 
dzīvē( kaut manas domas un pasaules redzējums 
atšķiras no viņu).Paldies viņām! 
*Man mamma, vecmamma iemācīja visu-sākot ar 
neveiklu un šķību burtiņu rakstīšanu, beidzot ar 
pacietību, izturību, esot dzīves virpulī, līdzcietību, 
neatlaidību, prioritāšu izvērtēšanu. Iemācīja dzīvot. 
Paldies par to! 
*Vēlos pateikties, ka mamma ir dāvājusi man dzīvību, 
dāvājusi  atbalstu, palīdzējusi, kad nonācu nelaimē. 
Es ļoti mīlu mammu, abi ar brāli vēlamies patiekties 
viņai. 

**************         ************* 

No mozaīkas gabaliņiem saliec gleznu, 

To gleznu skaistāko, ko zīmē Tava sirds. 

Un , saliekot šo pasakaino ainu, 

Cel plaukstas debesīs, lai tavi sapņi mirdz 

Kā putni caurspīdīgiem viegliem spārniem, 

Kā mākoņi, kas negaida, bet projām trauc, 

No sīkiem mozaīkas gabaliņiem saliec laiku, 

To laiku sevī, kas tev šajā dzīvē ļauts 

18.05.2018.plkst.10.00 9.un 12.klasei 

 Dāvids, 4.klase 

Sveicam Jūs, 9., 12.klase!                                          
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