
 

 
 
Paldies  

Ziemassvētku priekšvakarā Salas pamatskolā viesojās un pārsteigumus bērniem sagādāja 
eņģeļi. 

30 bērniem (no pirmskolas 6 bērni un 1.-4.klasei 24 skolēni) un viņu ģimenēm tika dāvināti 
saldumi, grāmatas, apģērbi, apavi, skolas somas, puzles, spēles, trauki virtuvei, bērnu krēsliņš 
ēdināšanai, un daudz citu jauku un nepieciešamu lietu bērnu priekam.  



Katram no skolēniem bija sagatavota sava dāvana- katram sava lieluma un katram sava Eņģeļa 
dāvināta. 

 Puduļu un Mauriņu ģimeņu bērniem dāvanu bija krietni varāk, jo tajās draudzīgi kopā 
sadzīvo 4 un 3 bērni. Puduļu ģimenē 4 bērnus audzina viens pats tētis un Mauriņu ģimenē 3 bērnus 
audzina viena pati mamma.  

Skolēni pateicībā sniedza koncertu Eņģeļiem, kas pirmssvētku laikā ieradās mazā lauku skolā 
un spēja sasildīt un iepriecināt tik daudz mazo sirsniņu. Skanēja folkloras kopas “Dzeipureņš” 
dziesmas, tika spēlētas rotaļas un lasīti dzejoļi.  

Uz mājām bērni devās jautrā noskaņā, laimīgi. 
PALDIES visiem, kas gādāja dāvanas, radīja noskaņu, piepildīja bērnu sapnīšus, brauca 

ciemos un uzklausīja.  
Lai Eņģeļiem spēks, pacietība, izturība, sirdsdegsme, veselība! JŪS vienmēr esat gaidīti! 
Paldies! 
Patiesā cieņā 
 Salas pamatskolas direktore Anita Vjakse 
 



Liels PALDIES no Puduļu ģimenes! Iespaidos dalās ģimenes tētis Juris, 
kurš viens audzina 4 atvases- Sergeju, Lauru, Līgu un Santu, bet dienā, kad 
viesojās rūķīši skolā, viņš klāt nebija. 

Toties Ziemassvētku eglītē, kad uz svētkiem ieradās arī mazā Santa 
kopā ar tēti un vecmāmiņu, pārsteigums bija neviltots un liels. Tik daudz 
mantu un visas viņiem? Skolas autobusam bija jāpagaida, kamēr labo ļaužu 
sarūpētās dāvanas pārceļoja tajā. Līdz mājām ir apmēram 7 km, no kuriem 
1,5km jāmēro kājām, jo tur nekāds transports nevar piebraukt, īpaši ziemā. 
Tāpēc dāvanu maisi visiem bija rokās, nācās tētim iet pēc ragaviņām, lai 
visu nogādātu mājās.  

Nu bet pēc tam viss tikai sākās!- uzlaikošana, piemērīšana, dalīšanās ar 
saldumiem u.t.t.  

Bērniem prieks bija ļoti liels, atraktivitātes. 

 



Sirsnīgs sveiciens no Mauriņu ģimenes! 

Vēlos pateikt milzīgu paldies par mūsu ģimenei sagādātajām dāvanām, 
kuras saņēmām Salas pamatskolā! Tā bija viena skaista diena pirms 
Ziemassvētkiem. Prieks bija mums visiem –bērniem Edvardam, Martinam, arī 
mazajai Samantai, kura gan vēl nesaprot, cik daudz mantiņu viņai būs. Paldies 
arī no vectēva Jāzepa. 

Vislielākais paldies par galdiņu, pie kura tagad draudzīgi vietas dala abi 
dēli. Man patiess prieks par jaunajām pannām un visām drēbītēm un apaviem, 
kas ir liels atspaids ģimenes budžetam! Katrai dienai mums vajadzīgi un ļoti 
noderīgi pamperi, paldies! Un kur nu vēl daudzie saldumi, kuri bija uz laiciņu 
jānoslēpj, jo gribējās jau visu tūlīt nogaršot. Bija ko palikt zem Ziemassvētku 
eglītes. 

Paldies atbalstītājiem par dāvanām! Laimīgu Jauno gadu! 

 



Labdien! 

Ir sācies Jaunais gads ar baltajām sniega kupenām, ar jaunām iecerēm un 
apņemšanos. Bet mūs visus silda Ziemassvētku pārsteigumi, dāvanas, kuras pie mums 
atceļoja ar Ikšķiles vidusskolas 2.a klases līdzdalību. Tā diena skolā bija neaizmirstama, 
piepildīta ar mīļumu, sirsnību, pārsteigumu bērnu acīs, lielo interesi par dāvanām. 

Liels un sirsnīgs paldies Ikšķiles vidusskolas 2.a klasei, bērnu vecākiem par 
sarūpētajām dāvanām! Katra dāvana bija veidota ar lielu mīlestību, vēlēšanos palīdzēt, 
sagādāt prieku kādam nepazīstamam bērnam, kas dzīvo tālāk no Rīgas. Paldies arī 2.a 
klases audzinātājai Zanei Hartmanei par lielo ieguldījumu šī pasākuma organizēšanā, 
paldies, ka Jūs mācāt bērniem dalīties, mācāt sagādāt prieku citiem! Lai Jums veiksmīgs 
Jaunais gads, lai daudz jaunu ideju ikdienā, lai pietiek spēka, izturības un lai vairāk 
gandarījuma mirkļu par paveikto! 

Visi bērni ir pelnījuši lielu paldies, bet īpašais Paldies Esterei no Katrīnas! Paldies 
par daudzajām dāvanām, kuras ar lielu mīlestību nonāca dāvanu kastē! Katrīnai patīk 
zīmēt kopā ar jaunāko māsiņu, tāpēc ļoti noder visas krāsas, abas cienājās ar 
sarūpētajiem gardumiem, siltā virsjaka vēl jau būs izmantojama arī nākošgad. Protams, 
ka visvisvairāk patika baltais, mīkstais pleds, kurš silda katru nakti. Liels paldies! 

Vēlreiz paldies mīļajiem rūķīšiem, paldies Mārai un viņas komandai! Paldies, ka 
Jūs spējat izbraukt cauri sniegotajiem ceļiem, lai sagādātu prieku citiem! 

Pateicībā- Katrīnas vecmāmiņa Valentīna 

2018.gada 28.decembrī. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


