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Ziemassvētku gaidās 

Direktores sleja 

     Šajā pirmssvētku laikā atcerēsimies to labo, 

ko esam izdarījuši. Bieži dzīvē labais šķiet pats 

par sevi saprotams, tas ātri aizmirstas. Reizēm 

ikdienībā, meklējot taisnību, ķildojamies, 

pārmetam cits citam, aizmirstam pateikt ko 

labu. 

    Neaizmirsīsim, ka baznīcai svarīgākā šajā 

laikā ir Kristus piedzimšana, Kristus nākšana 

pasaulē. Baznīca svin Kristus piedzimšanas 

svētkus. Saglabāsim sevī  gaišumu arī ikdienā, 

lai šis notikums maina mūs un ļauj kļūt 

tīrākiem, gaišākiem un mīļākiem. 

    Šī gada izskaņa un Ziemassvētku laiks ir 

atnācis ar sniega baltumu un īstas ziemas 

krāšņumu. Baltā ir miera, drošības un ticības 

krāsa, jo miers un saticība, prieks un labestība ir 

tās izjūtas, kas pieder Ziemassvētku gaidīšanas 

laikam. 

      Novēlu, lai Ziemassvētki ienāk katrā mājā 

un ielīksmo katru sirdi, kas ļaujas gada 

skaistākā notikuma burvībai! Noticēt brīnumam, 

dalīties labajā, radīt prieku līdzcilvēkos un 

padarīt pasauli gaišāku. To var ikviens no 

mums, ja vien ticam Ziemassvētku stāstam. 

    Ticības un baltu domu piepildītus 

Ziemassvētkus un panākumiem bagātu 

2018.gadu! 

                     Inese Mikaskina 

Pārdomas Adventā 

…Adventa laikā mūsu ģimenē kļūst neparasti 

mierīgi un viegli, par spīti visām problēmām, kas 

nomāc sirdi..Varbūt to raisa apziņa, ka drīz būs 

glābšana, ka viss tiks risināts.. 

Tā kā es un mana ģimene ir kristieši, jau kopš agras 

bērnības no vecākiem, radiniekiem ir stāsti par Lielo 

brīnumu-Dieva Dēla nākšanu šajā pasaulē. 

Lūk, tas rada to īpašo Ziemassvētku sajūtu, kas ir 

paralēli mandarīnu un piparkūku smaržām, sveču 

liesmām un lampiņu gaismām..Cilvēki kļūst 

laipnāki, miermīlīgāki, priecīgāki. Lūk, tāpēc gribas, 

lai šie svētki ilgtu veselu mūžību, lai Jēzus  vienmēr 

būtu pēc iespējas tuvāk mums..   

Mārīte Z., 8.klase 

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

Pārdomas Adventā par sv.Pāvila 

teikto vēstulē kolosiešiem 

(Kol 3, 1-25) 

          Advents mums visiem ir 

īpašs un ļoti gaidīts pirms svētku 

laiks. Kā teicis Pāvils vēstulē 

kolosiešiem :,,Visu ko darāt, darāt 

no sirds, it kā savam Kungam un 

ne cilvēkiem.” ( 

           Varētu teikt, ka šis ir laiks, ko mēs veltām 

paši sev, lai tiktu galā ar savām domām, jūtām, un 

tajā mums var palīdzēt Dievs. Pāvils aicina mūs 

izskaust sevī to, kas ,,pieder zemei”: netiklību, 

nešķīstību, kaisli,  iekāri un mantkārību. Jo, pārvarot 

šo visu, mēs varam kļūt par Dieva bērniem. 

        Tomēr Pāvils savā vēstulē arī uzsver mīlestības 

svarīgumu mūsu dzīvē. Viņš saka: ”Un pāri visam, 

lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. ” Manuprāt, 

cilvēks nevar justies pilnīgs, ja viņa sirdī nemājo 

mīlestība, kas ir arī  laicīgās pasaules lielākais prieks 

un laime. Mēs katrs tiecamies atrast to cilvēku, kurš 

palīdzēs un ar kuru tu jutīsies laimīgs.  

       Varētu, pēc manām domām, akcentēt Pāvila 

teikto: ”Ka jūs cits citu panesat un cits citam 

piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā 

mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī  jūs!” Ja 

mēs piedotu viens otram un aizmirstu visas 

domstarpības, mēs varētu sākt kā no baltas lapas 

visas šīs attiecības, lai nepieļautu tās pašas kļūdas. 

Mēs spētu labāk justies, apgrozoties sabiedrībā, kurā 

nav naida. Es pati varētu attīstīt sevi labāk karjeras 

jautājumos- mācībās, ja tik ļoti nedomātu par 

attiecību problēmu risināšanu. 

     Kopumā varu teikt un secināt, ka šo mierpilno 

gaidīšanas laiku mums vajadzētu izmantot savas 

dvēseles sakārtošanai. Ja mūsos pašos ir miers un 

harmonija, tad mēs esam laimīgi un spējam laimīgus 

padarīt apkārtējos.  

Laura,11.klase 

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

        Advents ir Ziemassvētku gaidīšanas posms, kad  

ar prieku un sajūsmu gaidām Jēzus piedzimšanas 

svētkus, bet līdz šim notikumam ir dota iespēja 

pārdomāt visu to, ko esam darījuši gada laikā, kļūt 

labākiem. Šajā periodā  ir dota iespēja sakārtot sevi, 

dzīvi, lai  tīrā sirdī ielaistu Jēzu.. 



 “Visu ko darāt, darāt no sirds..” (Kol 3,23) 

Es šim Pāvila izteiktajam principam piekrītu , jo nav 

jēgas kaut ko darīt, ja nedari to no sirds. Pat, darot 

labus darbus, cilvēks no tā negūst labumu, ja tas 

darīts piespiedu kārtā 

“...Tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, 

piedodiet arī jūs.” (Kol 3,13)  Saka, ka visgrūtākais 

uzdevums dzīvē ir prasme patiesi piedot, un, 

manuprāt, tā tiešām ir. Tikai tas, kurš to māk izdarīt, 

atbrīvo savu sirdsapziņu. Svētais Pāvils ir uzsvēris 

to, ka Kungs mums piedod, un tādā gadījumā  arī 

mums būtu jāmāk izlīgt. 

 Pēc manām domām, piedošana ir visa 

pamatā. Bez šīs mākas cilvēks būtu sajucis prātā, jo 

tik ilgi, kamēr tu nevari otram paiet pretī, cik turi 

sevī to aizvainojumu, tik ilgi nomāc sirdsapziņas 

pārmetumi, tik ilgi sirdī, spriedumos nav miera. 

Adventa laiks mums ir dots kā dāvana, otra 

iespēja – visu labot, un mums vajadzētu to izmantot. 

Tas ir kluss laiks, kad visu pārdomāt, atpūsties no 

ikdienas steigas un rūpēm, un sagaidīt gada gaišākos 

svētkus ar tīru sirdi un prieku.  

Marta, 11.klase 

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

Pārdomas par kristiešu  dzīves principiem  

 

   Jēzus (Mt 5, 13) ir teicis: ,,Jūs esat šīs zemes sāls”. 

Te , pirmkārt, tiek uzsvērts jautājums par to, kas ir 

,,sāls” bez savām īpatnībām, spējām. ,,Sāls” esam 

mēs –cilvēki, bet tās īpašības saistītas ar mērķi, jēgu, 

kāpēc vispār dzīvojam..Tieši cilvēku mērķi, 

ambīcijas piešķir dzīvei krāsas, neļauj būt 

,,tukšiem”. Var, piemēram, izveidot laimīgu ģimeni, 

kalpot Dievam, ar mērķi nokļūt Debesu valstībā. 

        Savukārt garīgo laimi var sasniegt, īstenojot Mt 

5,42 teikto:,, Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, 

ja kas no tevis grib aizņemties.” Ir jādod tiem, kas 

no Tevis lūdz, nedrīkst novērsties no tiem, kas grib 

aizņemties. Šis pants ir ļoti svarīgs, jo tā pamatā ir 

mīlestība pret citiem. Uzskatu, ka mūsdienās 

daudziem ir nepieciešama  mūsu palīdzība, tomēr ne 

vienmēr esam gatavi atsaukties..Tā iemesls var būt 

slinkums, egoisms, augstprātība-tātad grēki. 

          Manuprāt, lai gūtu garīgo laimi, ir 

nepieciešams ,,mīlēt savus ienaidniekus, darīt 

viņiem labu”, kā arī ,,lūgt par tiem, kuri ir ļaunuma 

vajāti”-par to teikts Mt 5,44.  Šķiet, šis pants ir tieši 

visnozīmīgākais. No pieredzes varu teikt, ka ir 

sarežģīti, ja kāds dara ļaunu, cilvēki bieži grib 

atlīdzināt ar to pašu. Protams, ir ilgas pēc 

taisnīguma, pareizuma, tomēr tā nav Dieva griba. 

Spēcīgāks ir nevis  tas, kurš spēs ietekmīgāk 

atriebties, bet gan tas, kurš spēs piedot un lūgsies par 

ļaunuma pārņemtajām personām. Šādā gadījumā 

cilvēks radīs sevī iekšējo mieru, kā arī ar lūgšanu 

palīdzību spēs atpestīt citu no ļauna. 

       Varu secināt, ka Advents ir laiks, kad jāpārdomā 

mūsu darbi un kad jāapņemas darīt labu turpmāk, 

tāpēc ir jāzina Dieva griba, kuru ievērojot, var iegūt 

garīgo laimi jau uz zemes. 

Ritvars, 12.klase 

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

,,Nāciet pie manis visi, kas 

pūlaties un esat apgrūtināti! 

Es jūs atspirdzināšu..un 

mācieties no manis, jo es esmu 

lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; 

un jūs atradīsiet mieru savām 

dvēselēm. ” 

(Mt 11, 28-30) 

 

      Cik zināms, Jēzus Kristus piedzimšana ir 

notikums, ar kuru sākusies mūsu ēra. Jēzus ir Dieva 

Dēls, kurš dzīvojis uz šīs pasaules cilvēka veidolā. 

Bībelē rakstīts, ka Viņam bija vara pār ļaunajiem 

gariem, pār dabas spēkiem un parādībām, pār 

slimībām un pār nāvi.  

       Domāju, ka Jēzum piemita nesavtīga mīlestība 

pret cilvēkiem, arī pret tiem kas darīja Viņam pāri. 

Aiz lielās mīlestības pret cilvēkiem Dievs sūtīja savu 

Dēlu mirt par mums. Arī Jēzus apliecināja to, 

paklausīdams  Tēvam un atdodams dzīvību 

par cilvēku grēkiem. 

       Visi, kas tic Jēzum un paklausa Viņam, pēc 

nāves varēs dzīvot mūžīgo dzīvi paradīzē, tā uzskata 

ticīgie. Manuprāt, šis arī ir izskaidrojums citātam 

tematā. Arī tagad Jēzus un Viņa tēvs ir ar mums, 

Viņi vēro mūsu labos un ļaunos darbus, ir visur 

klātesoši,  neko nenoslēpsi. Ja arī esi sagrēkojis, 

Baznīca māca, ka grēksūdzes laikā šie grēki tiek 

piedoti, ja tos tiešām nožēlo. Savukārt, ja visu dzīvi 

grēko un neseko Dievam, tad pēc nāves ir divas 

iespējas kur nonākt, labākajā gadījumā tā ir 

šķīstītava, sliktākajā- elle.  

        Varam secināt, ka katram ir dota izvēle, kurai 

reliģijai, konfesijai  piederēt vai būt pilnīgam 

ateistam. Cilvēks var izvēlēties, vai ievērot Dieva 

baušļus vai ne. Atgriežoties pie Jēzus teiktā, var 

apgalvot, ka Viņa mīlestība pret ikvienu patiešām ir 

bezgala liela, un Viņš dara visu, lai cilvēkiem būtu 

vieglāk gan dzīvē virs zemes, gan pēc nāves. 

Madara, 9.klase 

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

 

Uzskatu, ka Jēzus Kristus bija ļoti labsirdīgs un 

modrs, ļoti žēlsirdīgs cilvēks. Viņš bija tas, kas 

dibināja kristietību un ziedoja sevi cilvēku grēku 

atlīdzināšanai. Es domāju, ka Kristus padomus 

jāuzklausa pat tagad, vairāk kā 2000 gadus pēc Viņa 

dzimšanas. 

      Viņu piekala krustā Jūdas Iskariota dēļ, savukārt 

Iskariots nodeva Jēzu naudas dēļ. Māceklis 

neieklausījās Jēzus teiktajā un par to vēlāk 

nožēloja. Nodevējs pakārās, jo nevarēja izturēt 

sirdsapziņas pārmetumus.  

    Manuprāt, mantkārība, paļāvības trūkums, 

neuzticība Dievam, neticība Viņa žēlsirdībai vēl 

joprojām ietekmē cilvēci, tas norāda uz to, ka 

cilvēce neieklausās Jēzū un grēko. Mums visiem 

vairāk jāuzlūko Jēzus paraugs, jāievēro teiktais, 

jāmeklē atbalsts Dievā. 

Arvis, 9.klase 

 

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



Saruna ar  Bērniņu Jēzu 

Sveiks, Bērniņ Jēzu! 

Tu jau pavisam drīz nāksi šajā pasaulē. Pagaidām 

pasaule ir klusa, tā vien liekas, ka viss ir aprimis, 

daba ir apklususi, cilvēki gaida brīnumu… 

Ļoti daudz cilvēku lūdzas. 

Bērni cep piparkūkas... Tiek dekorētas 

mājas…Zvaigznītes uz logiem…lampiņas… 

 Es ļoti gribu novēlēt visiem svētīgus Jēzus 

dzimšanas svētkus! 

Megija, 6.klase 

 

Dārgais Jēzu! 

Kamēr mēs Tevi gaidām, mums ir 

jādzīvo klusumā un mīlestībā, un 

paļāvībā uz Tevi. Tāds ir mūsu mērķis. 

Es gan bieži vien neesmu tāds, kādam 

jābūt.. neesmu paraugbērns, bet es 

lepojos ar to, ka man ir lūgšana, kas ir 

visstiprākais ierocis pasaulē. 

Es gaidu Tavu atnākšanu, jo man patīk brīnumi. 

Tava atnākšana ir vislielākais brīnums pasaulē. 

Pateicos, ka esi ļāvis būt kopā ar manu ģimeni.. 

Citiem tik ļoti nav veicies attiecību ziņā, tāpēc 

palīdzi viņiem. Paldies Tev! Es ceru sagaidīt ar tīru , 

baltu dvēseli un žēlsirdības piepildītu sirdi. 

Lai Tev sirsnīga, žēlsirdības pilna atnākšana, 

sagaidīšana! 

Augusts, 6.klase 

 

Jēzu! Pirms Ziemassvētkiem visa pasaule gatavojas 

Ziemassvētkiem. Tiek izrotātas pilsētas, lauki, ciemi. 

Mērķis ir viens-sagaidīt , Bērniņ Jēzu, Tavu 

atnākšanu! … Palīdzi ieticēt tiem, kas Tev netic! 

Bērniņ Jēzu, Tu mums esi vajadzīgs! Bez Tevis 

mums nebūtu dzīvesprieka! 

                                                     Emīls, 5.klase 

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

Ko gan es pastāstītu Jēzum? 

*Es pastāstītu Bētlemes Jēzum, ka man ļoti labi iet 

4.klasē . Mārtiņš, 4.klase 

*Es pastāstītu Jēzum, ka esmu ļoti  priecīgs par savu 

laimīgo ģimeni.   Ermīns, 4.klase 

* Es Betlēmē bērniņam Jēzum pateiktu paldies par 

to, ka esmu tik laba un liela,  kaut ko  arī novēlētu 

Viņam. Laura, 4.klase 

*Es pastāstītu Bērnam Jēzum,  ka priecājos par tā 

piedzimšanu un gribu, lai tas pestī katru cilvēku. 

Egils, 4.klase 

*Es Jēzum pateiktu, ka man ir priecīgi ar Viņu. 

Ligita, 4.klase 

* Es Jēzum gribētu novēlēt to, lai Viņam būtu viss 

labi, arī viņa vecākiem, lai Viņš būtu labs tā,  kā bija 

kādreiz. Reinis, 4.klase 

* Es Viņam pastāstītu par saviem labajiem darbiem. 

Un arī par pārdzīvojumiem. Rolands, 4.klase 

* Es novēlētu, lai Viņam ir priecīga dzimšanas 

diena, labi Ziemassvētki. Gabriels, 4.klase 

* Es pastāstītu Jēzum,  kā man iet dzīvē. Dāvids, 

4.klase 

* Es pastāstītu, ka man ir ļoti daudz labu un 

izpalīdzīgu draugu. Juris, 4.klase 

*Es Jēzum pateiktu, ka viņš darīs lielas, lielas lietas 

un viņu zinās visa pasaule. Marika, 4.klase 

*Es pastāstītu Jēzum par likumiem. Anžela, 4.klase 

* Es pastāstītu , ka Viņš darīs lielas lietas un Viņu 

pazīs visa pasaule tāpēc ,ka Viņam būs ļoti laba 

sirds. Vēl to ka par Viņu uzrakstīs veselu grāmatu. 

Endija Marianna, 4.klase 

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

 Ziemassvētku tradīcijas manā ģimenē 

*Mūsu ģimene Jēzus bērniņa piedzimšanas svētkus 

svin, izrotājot eglīti, Ziemassvētku vakarā mēs 

braucam uz baznīcu, sirdī jūtam Dieva klātbūtni un 

mīļumu. Dāvinām viens otram jaukas dāvanas un 

ēdam svētku vakariņas. Emīls, 5.klase 

*Mēs Ziemassvētkos ejam uz baznīcu- tā ir mūsu 

tradīcija. Un mēs tur satiekamies ar radiem.  

Rolands, 4.klase  
* Manas ģimenes tradīcija ir kopā būšana , jo 

Ziemassvētkos atbrauc radi , un mēs svinam Kristus 

piedzimšanu. Mēs ar brāļa mazo dēliņu Reinholdu 

pasniedzam dāvanas citiem, un Reinholds strādā kā 

dāvanu ,,atpakotājs”. Vakarā mēs braucam uz 

baznīcu un parasti pēc tam skatāmies svētku salūtu. 

Endija Marianna, 4.klase 

*Mūsu tradīcijas Ziemassvētkos ir cept klinģeri un 

sveikt kaimiņus. Ermīns, 4.klase 

*Mēs Ziemassvētku vakarā esam vispirms baznīcā, 

Misē, tad svinam kopā ar radiem. Elizabete, 4.klase 

*Manas  ģimenes tradīcijas ir braukšana pie 

vecmammas. Tur svinam Ziemassvētkus un veram 

dāvanas. Dāvids, 4.klase 

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

Visburvīgākā dāvana 

*Domāju, ka visvislabākā dāvana citiem ir mīlestība, 

prieks un izpalīdzība.                      Laura, 4.klase 

*Nu man ne ļoti vajadzīgas dāvanas. Mana labākā 

dāvana ir bijusi  mana ģimene, citas  man nekā 

labāka nav.                                         Reinis, 4.klase 

*Mana visburvīgākā dāvana laikam bija kopā būšana 

Ziemassvētkos,  jo tas man ir visdārgākais , kad tu 

esi kopā ar saviem radiem un ģimeni. 

Endija Marianna, 4.klase 

*Mana visburvīgākā dāvana bija  pasaku grāmata.  

Emīlija, 4.klase 
****************      ****************** 

         Ziemassvētku stāsts ,,Mazais Dieva Jēriņš” 

    Sensenos laikos Betlēmē mazā kūtiņā starp aitām, 

jēriņiem un citiem lopiem notika brīnums. Piedzima 

mazs puisēns .Blakus zēnam bija viņa vecāki Marija 

un Jāzeps. Pēc laiciņa kūtī bija daudz ganiņu un visi 

apsveica mazo bērniņu. Vēlāk ieradās trīs gudrie tie 

atnesa zeltu, vīraku un mirres vecāki bija priecīgi par 

atnestajām dāvanām. Vēl šodien mēs pieminam 

mazo puisēnu , kas bija Dieva Jēriņš Jēzus. 

Endija Marianna, 4.klase 

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

Ziemassvētku brīnums 

   Reiz dzīvoja kāds bagāts cilvēks. Viņš bija ļoti 

skops. 

   Kādu reizi viņš aizgāja uz baznīcu. Pēc Svētās 

Mises vīrs izgāja laukā kā pilnīgi cits cilvēks-deva 

vecmāmiņām, vectētiņiem pa 10,- eiro, palīdzēja 



tiem iziet no baznīcas-nokāpt pa kāpnēm… Tas 

patiesi bija Ziemassvētku brīnums-bagātnieks vairs 

nekad nebija skops un palika izpalīdzīgs. 

Juris, 4.klase 

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

Mazās meitenītes svētki 

    Reiz dzīvoja maza meitene,  kura gribēja svinēt 

Ziemassvētkus. Viņa vienmēr  tik ļoti gaidīja, kad 

būs šie svētki . 

    Meitenes vecāki vienmēr  bija aizņemti , tāpēc 

viņi neko nesvinēja . 

    Meitenīte skumīgi  skatījās pa logu, kā bērni 

skraida pa āru,  viņa arī gribēja skraidīt pa āru . 

     Reiz tomēr notika brīnums. 

Kādu dienu viņa atnāca uz lielo istabu un ieraudzīja  

egli  un dāvanas .Un vecāki sāka apsveikt ar 

dāvanām Ziemassvētkos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Katrīna, 4.klase 

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

Rūķis Pārsteigums 

                                 

 Reiz dzīvoja Rūķis 

Pārsteigums. 

     Tuvojoties 

Ziemassvētkiem rūķim bija 

īpaši daudz darba. 

Ikviens bērns un pieaugušais 

gribēja zem eglītes atrast 

pārsteigumu dāvanu. 

Rūķis ar saviem palīgiem vispirms pa kluso 

uzklausīja katra vēlmes. 

Ko tik cilvēki negribēja! 

Sākās lielā dāvanu gatavošana. Rūķa mājās 

čaukstēja papīrs, tika sietas krāsainas un spožas 

lentītes, dāvanas tika liktas Ziemassvētku vecīša 

ratos. 

   Atnāca Ziemassvētku rīts. Cilvēki priecājās par 

dāvanām. Arī rūķis Pārsteigums bija priecīgs. 

Beidzot bija pienākusi viņa brīvdiena. 

Raina, 3.klase 

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

Vēlmes Ziemassvētkos 

 

*Es vēlētos, lai visā pasaulē būtu miers un nekur 

nekarotu. Vēl lai Latvija pastāvētu vēl daudz jo 

daudz gadu. Un lai mana ģimene arī turpinātu 

Brolišu dzimtu. Endija Marianna, 4.klase 

*Es ļoti vēlētos, lai man vairāk būtu prieka, lai 

mamma man piedotu. Ligita , 4.klase 

 

*Visvairāk uz Ziemassvētkiem es vēlētos tādu 

grāmatu, kur ir visvisādi uzdevumi. Piemēram; 

matemātikas, latviešu  valodas, mūzikas, literatūras, 

ticības mācības, angļu valodas, dabas zinību, sociālo 

zinību uzdevumi. Tā būtu man vislabākā dāvana, 

kuru es gribētu.  Laura, 4.klase 

*Es Ziemassvētkos gribētu , lai visiem būtu prieks, 

lai klausītu bērni savus vecākus. Anžela, 4.klase 

 

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

Mans vēlējums Jums Ziemassvētkos 

*Es vēlētu,  lai citiem viss dzīvē būtu  labi,  lai būtu 

prieks, laime, lai  labi nosvinētu Ziemassvētkus. 

Elizabete, 4.klase 
*Lai visiem  veicas Ziemassvētkos !Lai ģimenē 

gatavotu  labus un garšīgus ēdienus! Mārtiņš, 

4.klase 

*Es novēlētu visiem daudz prieka un dāvanu. 

Amanda, 4.klase 
 *Es novēlētu neslimot. Un daudz,  daudz laimes un 

veiksmes visiem! Rolands, 4.klase 

* Es novēlētu  citiem cilvēkiem, lai viņiem tiktu 

dāvanas un būtu prieks. Daniels, 4.klase 

*Es novēlu citiem daudz prieka un dāvanu. Egils, 

4.klase 

* Es novēlētu, lai visi būtu veseli un stipri. Dāvids, 

4.klase 

*Citiem cilvēkiem  Ziemassvētkos novēlētu, lai viņi 

būtu ļoti labi, paklausīgi, nekautos, mīlētu viens otru 

un cienītu, lai būtu izpalīdzīgi. Laura,4.klase 

* Es novēlu citiem cilvēkiem lielu mīlestību un 

draudzību. Ermīns, 4.klase 

*Es citiem cilvēkiem novēlētu laimi , prieku un 

jautrību, prieku .Katrīna, 4.klase 

*Es novēlu visiem vairāk prieku, mīlestību. 

Elizabete, 4.klase 
*Gribētu visiem skolēniem novēlēt labas atzīmes un 

garas brīvdienas! Raimonds, 11.klase 

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

    Tuvojas Ziemassvētki –šis varētu būt īstais 

laiks, ar saviem bērniem ne tikai runāt par 

labestību, par cieņu pret apkārtējiem, bet arī 

reāli palīdzēt. Aicinām jūs piedalīties labdarības 

akcijā „Dāvāsim viens otram prieku” 

     Labdarības akcija Adventā 
       Ko var pateikt par vārdu ,,labdarība”? Mūsu 

skatījumā ,,labdarība” nozīmē to, ka  atveram savas 

sirdis, ļaujamies priekam dāvināt mūsu sarūpētās 

veltes tiem, kuriem klājas grūtāk Var teikt arī, ka ar 

labdarību nodarboties ir cēlsirdīgi. 

      Šī gada 12.decembrī  Skolēnu pašpārvaldes 

sanāksmē, sadarbojoties ar skolas direktori, tika 

nolemts, ka rīkos labdarības akciju „Dāvāsim viens 

otram prieku!” , kuras mērķis būtu atbalstīt 

Rēzeknes Bērnu sociālo pakalpojumu centra bērnus,  

pansionāta ļaudis, dzīvnieku patversmes iemītniekus 

.  Tika nolemts nest barību dzīvniekiem, drēbes, 

spēles, grāmatas, rotaļlietas- visu, kas noderētu. 

    Ļoti vēlētos, lai mūsu skolā būtu atsaucība no 

skolēnu ģimenēm –palīdzot tiem, kuri  vientuļi, 

slimi, tiem, kuri par maz dzīvē saņēmuši mīlestību.  

    Aicinājums iesaistīties akcijā ir ļoti atbilstošs 

Adventa periodam, jo tas ir laiks, kad cilvēki sevišķi 

aicināti uz žēlsirdību, iecietību, sapratni. 

    Šis laika sprīdis ir ļoti skaists, vajag tikai to 

izmantot un novērtēt, dāvāt  kaut ko no sirds, 

nedomājot, kas man par to būs pretī! 

     Jaukus Jums Ziemassvētkus! 

Rebeka, 11.klase, RKV pašpārvalde 

 

 


