
LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLA 
3.b klase 

KLASES LABAIS DARBS 
2015./2016.mācību gadā 



   
       Līvānu 1.vidusskolas 3.b klasē LABIE DARBI redzami ikdienā, palīdzot viens otram, atbalstot, 
sadarbojoties. Galvenais ir pamanīt, kam vajadzīga palīdzība, kur jāpieliek savs darbs, kam jāpasaka 
sirsnīgi vai līdzjūtīgi vārdi.  
  Jau Ziemassvētku laikā klasē izskanēja bērnu vēlēšanās apciemot un iepriecināt vecus un vientuļus 
cilvēkus. Kopīgi apspriežoties, vecāki un skolotāji ierosināja doties uz veco ļaužu alternatīvās aprūpes 
centru „Rožlejas”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā. 
    Sākās gatavošanās labdarības pasākumam. Bērni mācījās dzejoļus, dziesmas, dejas, gatavoja 
apsveikumus,  lai varētu iepriecināt vecos cilvēkus. Aprūpes centrā „Rožlejas” izmitināti vairāk nekā 30 
gados veci cilvēki, kuriem ļoti nepieciešama medicīniskā palīdzība un aprūpe. Te dzīvo arī Līvānu 
novada vecākā iedzīvotāja, kurai ir 103 gadi. 
    8.aprīļa pēcpusdienā 3.b klase devās uz „Rožlejām”. Par transportu gādāja pats Rožupes pagasta 
priekšsēdētājs Andris Neicenieks. Aprūpes centrā mīļi sagaidīja vadītāja Gunta Jaudzema. Zālē ieradās 
vecie cilvēki, citi atnāca savām kājām, citi ar personāla palīdzību, lielāko daļu atveda ratiņkrēslos. Kopā 
ar skolotājiem 3.b klase bija sagatavojusi  pavasara koncertu. Skanēja priecīgi dzejoļi, skanīgas 
dziesmas, bērni izdejoja latviešu tautas deju rakstus. Koncerta noslēgumā bērni  uzdāvināja pašu 
gatavotos apsveikumus -  krāsainus ziedus. Klases bērnu vecāki bija sarūpējuši pašu cepto  ciemkukuli. 
Vecajiem cilvēkiem bija prieks. Viņi smaidīja, aplaudēja. Viņu acīs mirdzēja aizkustinājuma asaras. Ne 
mazāk aizkustināti bija paši bērni, skolotāji, vecāki. Siltus pateicības vārdus 3.b klases bērniem teica 
aprūpes centra vadītāja Gunta Jaudzema. Skolēni projām devās ar dedzīgu apņemšanos atkal atbraukt 
uz aprūpes centru un darīt LABU DARBU – iepriecināt cilvēkus. Par šo LABO DARBU  skolēni teica:  
„Mēs to atcerēsimies visu mūžu!” Jo just jau var tikai ar sirdi. 
 











 Līvānu 1.vidusskolas 3.b klase, kura ir iesaistījusies projektā “Sporto visa klase”, LABO DARBU 
NEDĒĻĀ pēc pašu bērnu iniciatīvās izvēlējās palīdzēt skolas sētniecei. Redzot, cik apzinīgi un centīgi 
skolas sētniece – tante Regīna rudenī strādā, lai savāktu visas lapas, ar ko rudens vējš pārklājis visu 
atpūtas un sporta laukumu, bērni izlēma palīdzēt viņai.  
    Tā 2015.gada 15.oktobra pēcpusdienā 3.b klase devās uz talku. Tas bija pavisam vienkārši!  Bija 
vajadzīgs labs nodoms,  optimistisks  garastāvoklis, draudzīgs kolektīvs un  darbarīki- grābekļi, slotas un 
ķerras, lai ķertos pie darba.   Darot kopā, var paveikt tik daudz!  Skolas sētniece – tante Regīna bija 
bezgala pateicīga 3.b klases skolēniem par palīdzību skolas apkārtnes uzkopšanā un pacienāja bērnus 
ar saldumiem. 
     Palīdzēt – tas ir patīkami, aizraujoši un ļoti, ļoti nozīmīgi.  Skolēniem pašiem bija gandarījums un 
prieks par uzkopto skolas teritoriju.  Bērni neuzskata, ka būtu paveikuši milzīgu darbu. Nē, viņi domā, ka 
paveica darbu no sirds.  








