
Sveicināti, lasītāji! 

Viss tik jauks un skaists 
Kā no grāmatas skats izzīmēts, 
Kā no lapas balts 
Sniegs izvēlēts. 
Domās savējās 
Sniegā atkal vāļājos. 
Un tad pār mani 
Nobirst visu sapņu zvani, 
Un kā zvaigznes tumšzilās debesīs 
Manas cerības ticībā dzimst. 
Un pār kluso lauku 
Laižas Ziemsvētku rīts. 
Un mēness apspīd kupenas jau drīz, 
Reizē mirdz cilvēka sirds, 
Jo pāri Latvijai 
Laižas Ziemsvētku rīts. 

/Malvīne Jansone/ 
 
 Lai Ziemassvētkos piepildās visas 
cerības un valda miers un saticība katrā 
mājā. Esiet kopā ar tuvākajiem, dāviniet 
viņiem dāvanas, sakiet labus vārdus, lai 
izjustu ģimenes svētumu.  

 Ziemassvētki ir dāsnuma laiks, 
tāpēc   piedodiet saviem ienaidniekiem un    
salīgstiet ar tiem, pret kuriem nav labas 
domas, lai sirds šajā laikā būtu tīra un 
laimes pilna. 

 Ticiet, ka Jaunais gads nesīs labu-
mu un prieku, jo tad tas tiešām var 
piepildīties. Rūpējieties par sevi un citiem, 
jo tas nākotnē atmaksāsies. 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 
gadu! 

Matīss Dailīdens 
9.klase 

“Kāpēcīšu” novēlējumi Jaunajā gadā! 

 Lai laba veselība, lai visiem nav Covid, lai visi priecīgi jaunajā gadā! 
(Lote) 

 Lai visiem daudz prieka un veselība! (Elīza) 

 Lai laba dzīve un daudz naudas! (Ģirts) 

 Laimīgu Jauno gadu! (Diāna) 

 Lai apkārt draudzīgi cilvēki! Lai visiem nav jānēsā maskas! 
(Kristiāns) 

 Visiem būt priecīgiem katru dienu! (Maigurs) 

 Lai visiem cilvēkiem būtu ļoti daudz laimes un daudz bučiņas! 
(Alekss) 

 Lai visi ir mīļi! (Mārcis)  

 Lai visiem būtu mīlestība! (Adrians)  

 Būsim laimīgi ar to, kas mums pieder un, lai mums pieder tas, kas 
dara mūs laimīgus! Skolotāja Sanda Ķēniņa—Ārende 

 Lai Jaunais gads visiem atnes veselību, laimi, sirsnību, draudzību un 
Jūsu sapņu piepildīšanos! Skolotāja palīgs Iveta Pliča 

Kaktuss 

MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS 

AVĪZĪTE 

2020.GADA DECEMBRIS 

 Ziemassvētki ir laiks, kad var 

sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo 

un sajust neapjaušamo.... 

 Lai mums visiem dzirdīgas ausis, redzīgas acis un jūtīga 

sirds!!! 

 Gaišas domas un ticību labajam šajos Ziemassvētkos un jaunajā 

2021. gadā!!! 

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce 



MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE, 2020.GADA DECEMBRIS 

"Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim, 
Būs laime tad, ja pratīsim to dot. 
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot. 
Un nevajag nemaz tik daudz- 
Pavisam maz, 
Pavisam nieku,  
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku." 

 
Daudz mirdzošu prieka mirkļu novēlu 2021. gadā! 

Skolotāja Anita Slucka 

Atkal balts ceļa sākums 
Un viena pati cerību zvaigzne 
Pa visu debesi ir pietiekami 
Lai būtu tik gaišs 
Ka neiespējami paiet 
Ne saviem sapņiem 
Ne saviem draugiem garām 
Labvakar svētvakarā. 
 

Lai jums priecigi Ziemassvētki, audziet lieli un stipri! 
Estere Upeniece (5.klase) 

Kad Ziemassvētku miers 
Lai dvēselē mājo prieks 
Kad klāt ir Jaunais gads 
Lai esi laimīgs pats.  
 

Lai visiem ir priecīgi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads! 
Jānis Kaspars Blaus (8.klase) 

Gribas, lai baltā pasaulē                        
balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un, lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst. 
Un, lai baltās darbdienās 
balti svētki ir. 
/I.Ziedonis/  
 
Skolotājiem un skolasbiedriem novēlu Jaunajā gadā: spēku, 
izturību,  vairāk jau tā laikam noderēs maniem klases biedriem 9. 
klasei, skolotājām arī protams kā savukārt arī veselību, prieku 
Jūsu mājās.  

Priecīgus svētkus! 
Maira Aizupe (9.klase) 

 
Priecīgus un gaišus visiem Ziemassvētkus! 

 
Harijs Daniels Seiksts (5.klase) 

 
 
Priecīgus Ziemassvētkus, lai laba veselība 
un veiksmīgas dienas! 

 
Emīls Kamols (5.klase) 

Ziemassvētku vakars 

kad satumst aiz loga, 

zaigot sāk zvaigznes  

kā dimanta pogas. 

Spīd zelta mēness, 

mirdz sudraba sniegs, 

ir bagāts ikviens, 

ja vien sirdī mīt prieks! 

(P.Upītis) 

Novēlu visiem šajos Ziemassvētkos atrast mirkli 

sev – noklausīties savu mīļāko dziesmu, uzvilkt savu 

mīkstāko džemperi, salikt sen aizmirsto, bet mīļo 

puzli,noslaucīt putekļus no bērnības pasaku grāmatas, 

atvērt ģimenes albumu, apēst savu iecienītāko konfekti un 

izdarīt kaut ko ļoti labu, kam ikdienas steigā neatliek laika! 

 Lai jums visiem gaiši Ziemassvētki un svētīgs 

Jaunais gads! 

Skolotāja Maruta Putāne—Ērgle 

 Šis gads ir paskrējis citā ritmā, te tikāmies 

klātienē, te mācījāmies attālināti, tomēr nemainīgi klāt ir 

decembris - Adventes jeb gaidīšanas laiks, 4 nedēļas, kas 

ved mūs pretī kādam baltam klusumam, gaišumam – 

Ziemassvētkiem. Laiks, kad skatoties svecītes liesmā 

atmodinām sirdi labām domām un darbiem un 

kavējamies atmiņās par aizvadīto gadu. Ko labu vai sliktu 

esam paveikuši.  

 Šajā laikā mūs sasilda tuvu cilvēku sirsnība, 

kopīga gatavošanās svētkiem, sarunas par patīkamām 

lietām. Gribas iedegt gaismiņas, gaidīt balto sniedziņu 

un, protams, gaidīt liecības, taču jauno gadu atkal 

sāksim ar jaunu sparu, apņēmību un labām domām.  

 Būt labam – tas neprasa daudz laika un naudas. 
Tam nepieciešama vien izdoma un vēlēšanās. Tieši no 
šādiem maziem dzīves sīkumiem, no maziem 
notikumiem, kuru iniciators vari būt tu, dzīve kļūst 
gaišāka! 

 
Skolotāja Aiva Caunīte 

 Pa baltiem ceļiem lai atnāk Ziemassvētku 

brīnums un Jaunā gada laime!  

Bibliotekāre Dina Sestule 

 Lai Ziemassvētkos būtu prieks un daudz, 
daudz dāvanu.  

Samanta Apša 7.kl. 



 Lai mana mamma būtu vienmēr priecīga un dāvā 
visiem skaistas dāvanas. Lai skolā visi būtu draudzīgi!Lai 
visiem mīļi un silti svētki!  

Valērija 3.kl. 

  

Lai jautri un priecīgi Ziemassvētki un laime, veselība Jaunaja 
gadā! Lai piepildās vēlēšanās!  

Reinis 2.kl. 

  

Novēlu baudīt ziemas priekus-slēpot, slidot, celt 
sniegavīrus.Lai katram majās izrotata eglīte! Baltus 
Ziemassvētkus un ģimenisku Vecgada dienu!  

Kristiāns 7.kl. 

 

Prieku, laimi un veselību Jaunaja gadā!  

Sintija 9.kl. 

 

Novēlu, lai Ziemassvētkos visi būtu veseli.  

Estere Cepurīt 1.kl. 

Lai neviens Ziemassvētkoss neslimotu!  

Sandijs Margots Vanags 1.kl. 

Lai visiem priecīgi svētki!  

 Rainers Kamols 3.kl. 

 

Novēlu, lai visiem silti un mierpilni svētki! 

 sk.Kristīne Karlsone 

MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE, 2020.GADA DECEMBRIS 

 Ja mēs katrs katru dienu Jaunajā gadā  izdarītu 
kaut vai tikai vienu labu darbu, padomājiet tikai, cik 
pasaule kļūtu labāka. Kāpēc celt neaizsniedzamas 
sapņu pilis? Paskatīsimies sev visapkārt. Sāksim paši ar 
sevi, lai pasaule ap mums veidojas krāšņa, labu domu 
un darbu piepildīta! 

Veselību, saticību un apņēmību Jaunajā gadā! 

Sk.Ilze Stiprā 

 Ir decembris, drīz būs Ziemassvētki. Man tie 
visvairāk saistās ar došanos uz mežu kopā ar ģimeni, lai 
atrastu visskaistāko eglīti, piparkūku cepšanu pie omītes 
un dāvanām. Novēlu, lai ikviens atrod savu svētku sajūtu 
un piedzīvo Ziemasvētku brīnumus. Lai jums sniegoti, 
gaiši un priecīgi Ziemassvētki! 

Markuss Grahoļskis 4.kl. 

 Sagaidīsim svētkus ar gaišām 
domām, draudzīgiem smaidiem! Lai 
it nevienam no mums nepietrūktu 
vārdu , ko otram teikt! 

Sk.Vita Sniķere 

Novēlu laimes bagātus un veselīgus svētkus 

Kaspars Skudra 9.kl. 

 

Priecīgus Ziemassvētkus un visiem labu veselību! 

Kristīne Brigita Kamola 4.kl. 

 

Novēlu skolēniem labas sekme mācībās! 

Ieva Dailīdena 4.kl 

 Runā klusāk, runā mīļāk,  

Domā gaisāk šovakar, 

Lai tas mirdzums, kas ir eglē,  

Tavā sirdī iekrist var. 

Priecīgus visiem svētkus! 

Daniels Pauls 8.kl  

 Atkal ir paskrējis nemanot gads ar 

piedzīvojumiem,skaistiem  mirkļiem ar jauniem un ne 

tik gaidītiem notikumiem, kas ir mainījuši cilvēka 

dzīvi,attieksmi, domas, darbu. Pret visu izturamies 

piesardzīgi, domājot par sevi, saviem mīļajiem un 

tuvajiem cilvēkiem. Šis laiks ļauj izvērtēt notikumu 

virpuli un atrast tajā sevi, jo mums visiem ir jadzīvo 

tālāk! Mazliet savādāk, neierakstāk, bet ne sliktāk. Lai 

visiem izturība, veselība, pozitīvas domas. Katrā dienā 

saskatīt tās lietas, kam ikdienas steigā mazāk 

pievēršam uzmanību. Samīļot savu ģimeni, vairāk 

sarunas pie siltas tējas tases un smaržīgajām 

piparkūkām. Lai gaišu domu piepildīti svētki!  

sk.Vineta Bormane 


