
Auces vidusskolas 5.a un 5.b klase 

LABAIS DARBS 

“Paldies visiem cilvēkiem, kuri sniedza palīdzīgu roku, kad ugunsgrēkā nodega mūsu māja. 
Mūsu ģimene sirsnīgi vēlas pateikties Auces domei un Auces vidusskolas kolektīvam par 
sapratni un materiālo atbalstu dzīvokļa iekārtošanai. Paldies par saņemtajiem ziedojumiem, 
kurus saņēmām no visas skolas. Jūsu atbalsts un iejūtība dod spēku turpināt jaunu dzīves 
posmu ar jaunu atspērienu. PALDIES!” tā raksta meitenes mamma. Meitene Nellija mācās 
Auces vidusskolas 5.klasē un ir viena no projekta “Sporto visa klase” dalībniecēm. 

Pagājušā gada, tas ir, 2018.gada naktī no 10. uz 11.oktobri kādas ģimenes dzimtas mājas 
nopostīja ugunsgrēks, kas paņēma līdzi visu ģimenes iedzīvi: drēbes, mēbeles, sadzīves 
lietas, tehniku. Auces vidusskolas 5.a un 5.b klases skolēni sniedza savu artavu jeb labo 
darbu, ziedojot ģimenei nepieciešamos līdzekļus gan fiziskā, gan materiālā veidā. Skolēni ar 
savu vecāku atbalstu ziedoja naudu un nesa apģērbu, saimnieciskās lietas, pārtiku, lai 
palīdzētu uguns nelaimē cietušajai ģimenei sākt savu “dzīvi” no jauna. “Dots devējam 
atdodas”, māca latviešu tautas sakāmvārds, un labie darbi dara prieku gan sev, gan citiem. 
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LABAIS DARBS 

2018.gada 19.decembrī Auces vidusskolas The Duke of Edinburgh's International Award 
Latvia vienība un 5.a un 5.b klases skolēni devās ciemos pie SIA “Milur” sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas centrs “Auce” ļaudīm, lai viņus iepriecinātu un pasniegtu 
sarūpētās dāvanas. Dāvanās bija piekto klašu skolēnu zīmēti un rakstīti apsveikumi, 
saldumi un citi nelieli kārumi, 6. un 7.klašu meiteņu šūtie dāvanu maisiņi, kuros iekšā bija 
pašu gatavotas piparkūku mīklas pašu ceptas piparkūkas. Auces vidusskolas darbinieki 
sarūpēja lielu daudzumu ar saldām un sirsnīgām dāvanām, kuras visas nu ir nogādātas 
sociālās aprūpes centrā. Dienas vidu sirsnīgāku padarīja 4.klašu ansamblis.  
Paldies visiem, visiem, kuri piedalījās šajā akcijā!!! 

Klases stundā 5.ab klašu skolēni zīmēja, grieza un krāsoja apsveikumus aprūpes centra 
iemītniekiem. Šogad skolā Ziemassvētku tēma bija “Cimdiņš”, tāpēc apsveikumu kartiņas 
tapa cimdiņa formā. Katrs skolēns ierakstīja pašgatavotajā kartiņā arī Ziemassvētku 
apsveikuma dzejolīti. Uztraukums un prieks katra sirsniņā radās brīdī, kad visi piekto klašu 
skolēni ieradās aprūpes centrā, lai pasniegtu savas mazās, bet kādam ļoti mīļas un 
negaidītas dāvaniņas, kurām klāt bija mazs un salds “laimes gabaliņš” šokolādes vai 
konfektes formā. 

Lielas lietas un labi darbi sākas no mazumiņa, un šis mazumiņš kādam cilvēkam ir LIELA 
LAIME. 

 

 

 



 


