
                                          

 

Rēzeknes  Katoļu vidusskolas 

avīze ,,GAISMA” 

2018.gada decembris           Nr.3 

 

Skan kur tālē zvanu skaņas, 

Snieg katra pārsliņa kā nots, 

Uz nošu līnijām krīt viegli kāds meldiņš 

Paša Dieva dots.    ( G. Račs) 

   It kā nekas nav noticis‐ tikai viens gads 

aizlidojis, atstājot pēdas mūsu sirdīs. Daudz ko 

paņēmis, daudz arī dāvājis. 

      Ikvienam no mums svētku sajūtu dod egļu 

mirdzums, mandarīnu smarža un piparkūku 

aromāts. Neskatoties uz pirmssvētku steigu, 

Ziemassvētki ir vissirsnīgākie un skaistākie 

svētki. Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka 

un laimes mirkli otram. Tad atcerēsimies par to 

pēc iespējas biežāk, jo, darot priecīgākus citus, 

arī mēs paši kļūstam priecīgāki! 

2019.gadā novēlu piedzīvot mazus un lielus 

brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem 

tuvajiem un mīļajiem. 

     Jaunajā gadā, lai apņemšanās, saņemšanās un 

griba būt veiksmīgam ir katra skolēna darbības 

moto! Lai katrs sabiedrības pateiktais  paldies 

priecē pedagogu sirdis! Lai vecāku ieguldītais 

laiks bērnu audzināšanā nes rezultātus! 

      Cienījamie skolēni, kolēģi un vecāki! Šajos 

Ziemassvētkos visiem, novēlu domāt labas, siltas 

domas par sevi, savu ģimeni, draugiem, radiem, 

mūsu skolu. Veselību, možu garu, prieku, laimi 

un bagātību visai mūsu skolas saimei! 

      Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu 

sirdīs un mājās, dāvājot veiksmi, izdošanos un 

daudz gaišu notikumu 2019. gadā! 

      Lai mūs visus šajā laikā pavada Ticība, 

Cerība, Mīlestība… 
 

Skolas direktore Inese Mikaskina 
 

 

,,Kur dvēselei vairs nav lūgšanas kāpņu 
augšup,  

tur tā arī nespēj noliekties lejup 

mīlestībā pret citiem.”(R. Feldmanis )  
******     ******    

3.Adventa svētdienā Baznīca aicina 
pārdomāt par prieka vērtību un 
nozīmi ikdienas gaitās. Kristus 

atnākšana ir pavisam tuvu, tāpēc 
kristieši ir aicināti priecāties. 

Kas tad ir mūsu ikdienas prieka avoti? 
Kas mūs visvairāk varētu ielīksmot? 

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

4.klases viedoklis 

,,Prieka iemesls ir vairāki. Ja nebrauc uz 

komandējumu mamma. Labi sasniegumi. Laipni 

cilvēki. Mani ģimenes cilvēki; draugi. Ar 

saldumiem, ar dāvanām; ar picu. Dzīvnieki, 

baznīca, mīlestība. Smieklīgas sejas.” 

 5.klases viedoklis 

,,Iepriecina svētki ar ģimeni, Latvijas apceļošana, 

būšana ar draugiem, būšana ar vecākiem. 

uzdāvināta dāvana. Vēl priecātos par buču un par 

naudu.Uzmanība.” 

6.klases viedoklis 

,,Iespēja būt visiem kopā ar ģimeni, lai visiem 

būtu priecīgi un labi. Māmiņas smaids. Kad 

ģimene nestrīdas, mīl. Kad palīdz viens otram. 

Ģimenes ceļojumi. Citu 

prieks ģimenē. 

Dāvanas. Pārsteigumi. 

Svētki. Ziemassvētku 

eglīte ar rotājumiem, 

sniegs, ziema. Laba 

noskaņa. Saulaina 

diena. Kad apkārt ir klusums un miers. 

Draudzība. Draugi, draudzenes. Mājdzīvnieki. 

Sports. Hobiji. 

8.klases viedoklis 

 Uzdāvinot kādam bezpajumtniekam sunīti, 

palīdzēt patversmei, kādam cilvēkam nelaimē. 

Tuvi cilvēki, viņu joki. Kopīgi svētki ar 

draugiem, ar ģimeni. Miegs un labas atzīmes. 

 9.klases viedoklis 

 Ģimenes kopā būšana, citu prieks. Dzīvnieki. 

Kopīgas tradīcijas, kopā pavadīts laiks. Mīļi 

vārdi, dāvanas, apskāviens. .Mandarīni. 

Starpbrīdis. 

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

 ,,Katra jauna diena, lai nāk pie Tevis kā jauna 

cerība, jauns solījums, jauna ticība, jauna 

enerģija un jauna sajūsma.”Kas var kļūt par 
cerības avotu? 

Viedokļi 4.klasē:,,Draugi, mīlestība. Ģimenes 

izveidošana. Vairāk staigāt uz baznīcu.” 



 5.klasē:,,. Man personīgi Dievs, arī kontaktēšanās ar 

citiem. Iesacītu aiziet pie psihologa. Lūgšanas. 

Klusums. Baznīca, Svētā Mise. Priesteris. Mamma. 

Nekad nedrīkst padoties, ir jācīnās.” 

6.klasē:,,Cilvēki, ģimene, bērni-draugi, Bībele, 

Dievs. Pateikt mīļus vārdus, atbalstīt. Ar vārdiem 

kaut ko pateikt. Saņemt dāvanas. Dieva dzimšana. 

Mīlestība. Ticība brīnumiem. Citu cilvēku 

uzklausīšana. 

8.klasē:,,Cerība mirstot pēdējā… Cits 

cilvēks var vairot cerību, bet cits arī 

likt vilties. Iet uz mērķi un 

neapstāties. Motīvs, atbalsts, 

gribasspēks. Jāaiziet uz baznīcu un 

jāieklausās baznīckunga vārdos. Kādi 

svarīgi notikumi.” 

9.klasē:,,Atbalsts, lūgšanas. Drosme, 

mīlestība. Izdarīts darbs.” 

******     ****** 
,,Bēdas skatās atpakaļ, raizes skatās 
apkārt, bet ticība skatās uz augšu.”Kas 
var stiprināt mūsu ticību? Kas palīdz 

neticīgajam ieticēt? Kas ir ticības avots? 

 

Viedokļi 4.klasē:,,Vajag stāstīt un ieinteresēt otru. 

Tuvinieku atbalsts , klātbūtne svarīga . Nepamest 

cilvēkus nelaimē, rūpēties. 

5.klasē:,,Staigājot uz baznīcu un pielūdzot Dievu. 

Sākt ticēt un lūgt. Ticības avots -Dievs, ticīgi 

cilvēki.” 

6.klasē:,,Biežāk iet uz baznīcu, lūgties, lasīt grāmatu 

par Dievu-Bībeli. Pastāstīt labas lietas par Dievu, ko 

Viņš tādu izdarījis cilvēkiem. Jāizlasa Bībele. Iet 

svētdien uz baznīcu. Labā griba. Jātic, jādomā 

pozitīvi. Ieklausīšanās citos. Neticīgais var kļūt ticīgs 

ar to palīdzību, kuri staigā uz baznīcu.” 

8.klasē:,,Iet uz Svētajām Misēm. Lūgties, kad ir brīvs 

laiks, lasīt Bībeli. Sākt ticēt kaut kam vairāk. Iet pie 

Komūnijas, lūgties. Jāatceras, ka cilvēks ir Dieva 

bērns. Vajag biežāk pateikt ,,paldies”, ka ir vecāki, ka 

pats dzīvo, esi. Izlasīt grāmatu, kurā rakstīts, kas ir 

ticība, kam tā vajadzīga. Ticēt sev, tuviniekiem. 

Sekot Dieva baušļiem, pildīt tos.” 

9.klasē:,,Palīdzība apkārtesošajiem. Apmeklēt 

baznīcu, lūgties.” 

******     ****** 
Advents, Ziemassvētki ir siržu 

atvēršanas, uzplaukšanas laiks. Kā 
tad vislabāk apliecināt otram 

mīlestību? 
Uzskati  4.klasē :  ,,Vajag pateikt tiešos vārdos: ,,Es 

tevi mīlu.”Iet baznīcā lūgties par citiem. Iet pie 

vecākiem. Veltīt otram daudz laika. Nobučot. 

Apdāvināt.” 

5.klasē:,,Uzdāvināt puķes,  paprasīt , vai mīlēs mani , 

vai dzīvos ar mani. Pateikt , ka mīl, vai pavadīt vairāk 

laika kopā. Kad cilvēks mīl, tad visu laiku palīdz. 

Domāt par citiem. Ar darbiem vairāk, nevis ar 

vārdiem.” 

6.klasē:,,Rūpēties par otru, labi izturēties, pasakot ko 

jauku, darot labus darbus, sakot mīļus vārdus. Dot 

dāvanas. Būt jaukam. Atbalstīt smagos brīžos. 

Atzīties mīlestībā. Pieņemot otru tādu, kāds viņš ir.” 

8.klasē:,Būt patiesam. Iepriecināt. Mīlestību 

cilvēkam dāvā Dievs, tā ir katram. Mīlošs neatstās 

nelaimē otru. Tuvinieku atbalsts , klātbūtne svarīga . 

Nepamest cilvēkus nelaimē, rūpēties. Sasildīt otru ar 

vārdiem, labiem darbiem. Būt attiecībās godīgam 

vienmēr. Vienmēr brīvajā laikā būt blakus.” 

9.klasē:,,Vienmēr būt blakus, nepamest. Bez iemesla 

kaut ko uzdāvināt. Neslēpt, ka mīl, atzīt to.” 

******     ****** 
SMS jeb īsziņa Bērniņam Jēzum 

 

Mīļais Bērniņ Jēzu! 

,,Esi laimīgs! Sargā visus! Lūdzu, lai mamma 

nebrauc komandējumos! Lai pasaulē būtu miers! 

Lūdzu, palīdzi! “Raina, 4.klase 

,,Tavs Tētis radīja pasauli. Viņš grib, lai mēs  būtu 

labi, gudri, mīļi, labsirdīgi. Es gribu pateikt, ka ticu 

Dievam. Es ļoti mīlu Tevi.” Rimants, 4.klase 

,,Es ticu Tev. Tu vienmēr palīdzi manai ģimenei. Tu 

mīli mūs, paldies, ka palīdzi pasaulei!” 

Alīna, 4.klase 
    ,, Kā  Tev klājas?  Esmu par Tevi dzirdējis stāstām 

ļoti brīnumainas lietas, ka Tu spēj paveikt 

neiespējamo...Rakstu Tev cerībā... iepriekš kādā  

vēstulē minēju lūgumu, kurā norādīju , ko visvairāk 

gribētu uz Ziemassvētkiem… Vai Tu palīdzēsi manai 

ģimenei?” 

xxx ,5.klase  
***********    ************ 

SMS  jeb īsziņa J.Marijai 

 

Sveika, V.J. Marij! 

   Es  gribētu Tev pajautāt. Vai tā ir patiesība, kas ir 

rakstīta Bībelē ,vai tur ir mazliet kaut kas savs 

pielikts?  

     Cik garš bija ceļš tagadnes km no Nācaretes līdz 

Betlēmei? Vai Jūsu ēzelītim bija vārds? 

Juris , 5.klase  
 

Ziemassvētku pasaka kāda aculiecinieka 

versijā 

 
 

Ēzelīša Ziemassvētku stāsts 

 

,,Ī-āāā! Man bija jānes mana smagā saimniece Marija. 

Ī-āāā! Mēs gājām garu ceļu uz Betlēmi. No Nācaretes 

uz Betlēmi ir ī-āāā ļoti garš ceļš. Mēs gājām ilgi.  

Bētlemē Marijai sākās dzemdības. Ī-āāā!Mani 



saimnieki lūdza citiem, lai iedod  nakstmājas, bet 

neviens neļāva ieiet. Ī-āāā!Mēs atradām kūtiņu,  un 

tad Marija dzemdēja bērniņu Jēzu. Kūtī bija govis, 

aitas un vērsis. Viņi kļuva par maniem draugiem. Tur 

bija kaķis,  kurš man nepatika , jo vinš lielījās. Ī-

āāā!Tagad mēs esam kūtiņā , un ir atnākuši gani ar 

saviem ganāmpulkiem. Šeit ir arī ,,austrumu gudrie”- 

viņi atnesa 3 kastītes. Viena bija tik smaržīga , ka 

man apreiba galva.” 

 Tā sākās garais stāsts par Jēzu. 

                       Endija Marianna, 5.klase 
 

 

 Ziemassvētku pasaka  mūsdienu ceļojošā 

liecinieka  vēstījumā 

 

Es  redzu, ka debesīs spīd zvaigzne, kurai mēs 

sekojam. Pēc kāda laika nonākam Betlēmē. Zvaigzne 

mani un pārējos ganiņus aizved līdz pat silītei , kurā 

piedzimis guļ mazais bērniņš… Paldies ka mani 

uzklausīji! Emīls ,6.klase  
 

Kādreiz es aizlidoju uz seniem laikiem ar  

laika mašīnu uz pirmo gadsimtu. 

        Es tur  redzēju Dāvida pilsētu. Redzēju kūtiņu. 

Vēl tur bija Jēzus. Tur bija gani. Vēl tur bija ļoti 

karsti. Tur bija maz ūdens, bet es kā ļoti tālredzīgs 

atradu savā somā ūdeni. Man tur patika- es redzēju,  

kā bērniņš piedzima. Dāvids , 5.klase                                                                     

,,Mani sauc Ēzelītis. Es pašlaik vedu uz  muguras 

svēto Mariju. Mums ir ļoti karsti, it sevišķi man!” 

 

 Ēzelītis, cik ātri vien viņa īsās kājiņas  spēja, steidzās 

uz Jeruzalemi. Ļoti aktīvi, ātri ceļojot , visi jau bija 

noguruši.  

Dažas stundas pirms ierašanās Betlēmē bija   beidzies 

ūdens.                                                                                                                        

Pa ceļam tomēr tie atrada veldzes avotu –kādu aku. 

Visi bijuši tik priecīgi no laimes, pat Ēzelītim sanāca 

padzerties. Ieradušies pilsētā, tie  steidzās meklēt 

naktsmājas, reizē arī  vietu, kur paēst. Izmisīgi 

meklēja pajumti, tomēr visi viņus noraidīja. 

Ēzelītis domāja: ,,Kas par cilvēkiem, vai tad neredz , 

ka sieviete tūlīt dzemdēs?!?!” 

Marija meklēja atbalstu pie vēl viena saimnieka:” 

Lūdzu, ielaidiet mūs pie jums mājās!” 

Saimnieks teicis:” Nu man jūs ir ļoti žēl!” 

“Lūdzu, lūdzu!” sacījusi bezspēkā jau Marija. 

Saimnieks apžēlojies teicis :”Nu labi, ejiet manā 

kūtiņā!’ 

Visi pateikušies:” LIELS PALDIES!” 

 

Marijai drīz vien piedzima Dēls, kurš bija sveiks un 

vesels, viņi to nosauca par Jēzu!  

Loreta, 5.klase 
***   *** 

                                     

   Ziemassvētku 

pasaka  

 

Sētā Jāzepa 

pārdomas:,, Tas 

bija ļoti grūts 

ceļš. Bet mēs to 

garo ceļu 

izturējām. Un  liekas, ka Dievs  aizmaksās par šīm 

ciešanām. Bija jādodas riskantā ceļā mums abiem, lai 

pierakstītu Mariju- savu saderināto, kas  bija mātes 

cerībās. Bet pienāca laiks, lai viņa dzemdētu, bet 

viņiem nebija pajumtes. Viņi visiem jautāja, bet 

neviens nedeva pajumti. Tad viņi ieveda kūtiņā, kurā 

bija silīte. Un viņa dzemdēja savu vienpiedzimušo 

Dēlu ,Pestītāju. Un ietina viņu autiņos, un ielika viņu 

silītē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Un visi bija 

priecīgi, kas bija klātesoši. Tomēr  visvairāk priecājās 

Dievs debesīs. Atnāca gani, un visi lopi bija priecīgi, 

jo mums ir dzimis Pestītājs, kas mūs atpestīs no 

grēkiem. “ 

                                     Rolands, 5.klase 

 

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

 

 
Zīmējumi no skolēnu radošo darbu izstādes  

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

 

,, 21. GADSIMTA LATVIEŠA SEJAS  

IZTEIKSME'' 

                             Eseja. 

   Sēžu savā solā, skolotāja stāsta par lietvārdu 

deklinācijām, bet es, domājot par latviešu valodu, 

mēģinu rast atbildi uz jautājumu : ,, Kāds ir latvietis? 

Kādas īpašības piemīt latvietim?''  

  Skatos savā spoguļattēlā paslepus  mobilā telefona 

stikliņa atspulgā… Kā būtu, ja mēģinātu ieskicēt 

mūsdienu latvieša rakstura iezīmju portretu? Es 

iegrimu domās vēl dziļāk… 

   Saliedētība. [..]Manuprāt, kopš laiku laikiem sīksto 

latviešu  saimēs pastāvošajām tradīcijām ir dziļas, 

stabilas saknes. Uzskatu, ka  latvieši ir, bija un būs 

saliedēti kā kalns aiz kalna. Radniecības atzīšanai, 

paaudžu mantojuma saglabāšanai  vēsturiskajā 

atmiņā ir tik ļoti liela nozīme. Rakstnieka  J. 

Jaunsudrabiņa darbos ,,Baltā grāmata” un ,,Zaļā 

grāmata”, kā arī A. Brigaderes triloģijā ,, Dievs. 

Daba. Darbs'', E.Virzas ,,Straumēnos” galvenie 

varoņi  ir kopā ikdienas darbos, kopā svētkos, vienoti 

gan priekos, gan bēdās. Īpaši darba un gadalaiku 

ritmā sasaistīti.   Domāju, ka arī mūsdienās šis 



jēdziens ,,saliedētība'' ir attiecināms uz latviešiem. 

Visredzamāk to var novērot Dziesmu un deju 

svētkos, kur piedalās ļaudis no visiem novadiem, lai 

varētu izbaudīt kopā būšanas prieku. Tur tiek izdejoti 

visraibākie raksti un iedziedātas visskanīgākās 

dziesmas. Pat ārzemnieki ir izteikuši uzslavas un 

izbrīna vārdus. Viņi saka, ka neesot piedzīvojuši tik 

grandiozus koru saietus ,  ne arī kur citur redzējuši tik 

smalkus, ornamentālus deju rakstus. Ar to mēs – 

latvieši- varam lepoties. Tātad dzimta, darbs, 

dziesma, deja, kur visvairāk esam saliedēti.   

    Portreta pilnīgākai skicei meklēju  vēl , gribot 

atrast kaut ko tādu , kas izceltu latviešus uz citu tautu 

fona, tam jābūt kaut kam īpašam… Varbūt 

uzņēmība? Latviešu tauta ir strādīga, uztver  

pienākumus ar atbildības sajūtu. Visvairāk man patīk 

tas, ka latvietis no,, ādas ārā līdīs”, bet izdarīs visu, 

kā pienākas. Šo milzīgo uzņēmību var redzēt arī tad, 

kad latvieši visu jauno neatraida un nebaidās, bet gan 

pielāgojas un iet pretim nezināmajam. Darboties 

griboši. Latvieši nestāv uz vietas. Tātad uzņēmība, 

kas palīdz virzīties, neapstāties-arī domājot par 

nācijas nākotni. 

       Vēl es  kādu līniju 21.gadsimta latvieša  sejas 

vaibstos ievilktu, atsaucoties uz Zentas Mauriņas 

teikto, ka ,,latvietis ir savrupnieks”. Tas mīl būt 

individuāls, grib savu ,, kaktiņu”, vēlas būt pats savas 

laimes kalējs, bet reizēm  tam pietrūkst drosmes, lai 

kādā brīdī pierādītu sevi vai skaļi pateiktu  ko pretī, 

lai neatlaidīgi cīnītos par savām interesēm atšķirībā , 

piemēram, no slāvu tautu pārstāvjiem, kas nav tik 

kautrīgi un ieslēgti sevī.  

      Domājot par portreta ietonēšanu, gribētos 

izmantot  gan tumšus, gan gaišus laukumus latvieša 

sejas pantos.  

      Tā kā visam ir sava baltā un melnā puse, latvietim 

sejas drūmā puse ir dusmas, skaudība, kura šad tad 

tik  ātri uzšvirkst. Par maziem sīkumiem daži var 

dusmoties pat gadiem, bet jo ilgāk neizlīgst mieru, jo 

grūtāk ir spert pirmo soli uz salabšanu. Viens vārds 

nevietā var izsaukt varenu dusmu mākoni. Emociju 

impulsīvums var izmainīt dzīves ritmu, padarot 

cilvēku par īgnu, noslēgtu pret citiem.  [..] latvieši 

gadiem dusmojas un nespēj salīgt, es vēlos teikt, ka 

tas dažkārt izraisa depresiju. Sajūtu, ka viss ir slikti, 

visu vajag kritizēt, viss ir bezjēdzīgi.  

   Savukārt gaišos toņus arī mūsdienu latvieša portretā 

piešķir  labsirdība, sirsnīgums, izpalīdzība, daudzviet 

tik ļoti novērotais devīgums, smaids no sirds. Ja 

dvēsele gaiša, tad arī acis gavilē.   

  Nu, lūk, atskan zvans no latviešu valodas , drīz būs  

jauna mācību stunda. Tas novērš  domas par latvieti 

un tā portretā  atainotajām rakstura iezīmēm un 

emocijām. ..Tik varu secināt , ka latvietī ir daudz 

pretstatu. Bet tas netraucē viņam dzīvot, tieši otrādi, 

piešķir tikai  jaunas  un jaunas krāsas. Un nav 

garlaicīgi…                                                                                                                                       

 

 

Klaudija Dembovska,   7. klase 

 

 

,,No cilvēkiem vislielāko pilnību ir sasniedzis tas, 

kurš dara labu visiem cilvēkiem -neatkarīgi no tā, 

vai viņi ir labi, vai slikti.”  
 

Tu esi tāds, kāds tu esi. Nekas tevī nav labs, nekas – 

slikts. Visam ir sava jēga un savs cēlonis. Ja tu tos 

noskaidro, saproti,tad vieglāk ir izdarīt dzīves izvēles. 

Pēc manām domām , mēs katrs esam spējīgi uz kaut 

ko cēlu. Neatkarīgi no materiālajām iespējām. Citreiz 

pietiek ar smaidu, labu vārdu.Citreiz vajadzīgs arī  

ziedot slimajiem bērniņiem , palīdzēt  dāvāt siltumu 

pensionāriem utt.  

     Mēs spēsim vairot labo cilvēkos , ja vien paši to 

vēlēsimies.  

Lauma, 12.klase 

 

   
  

 

  ,,Zvaigžņu pasaules un cilvēka sirds Autors 

klusām klauvē, lai netraucētu cilvēka iekšējo 

brīvību, bez kuras nav iespējama mīlestība. 

Dievs pazīst katras sirds kodu, un zina, kas 

vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs.” 

Lai Ziemassvētku notikums mums māca arī  

mīlēt un kalpot saviem tuvākajiem- nesavtīgi, neko 

neaprēķinot, neizsverot izdevīgumu.  

Saticību, mieru, mīlestību Ziemassvētkos, 

panākumus, ieceru piepildījumu Jaunajā gadā! 

 

Ar Adventa sveces gaismu plaukstā, 

Ziemssvētku Zvaigznes mirdzumu acīs - 

avīzes,,Gaisma”redkolēģija: 4., 5.klase. 

  

 

                            


