
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons 
 

Pēc neatlaidīga lūguma, ka jāraksta uz labo darbu maratonu – piekritu, nu labi. 

Kā viss sākās? Hm…  Iesākumā, kad man kā audzinātājai radās ideja izdarīt kaut ko labu- 

izmetu klasei kā  joku-  kā būtu, ja mēs……tās bija ovācijas no maniem skolēniem - jā mēs to varam, 

darām, tas būs forši, tas saliedēs vēl vairāk klasi, tas būs tik mīļi, tas būs labs darbs, … (tā 

neskaitāmas skolēnu atbildes, viņu prieks acīs).  

Ar labiem darbiem varam  parādīt, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības 

sniegšana un cik tā ir nozīmīga. Šis nav vienīgais mūsu klases labais darbs, jo iepriekšējos gados 

(tad kad bijām 5.kl. un 6.klasē) esam devušies stādīt mežu, tīrīt no meža atkritumus, kurus citi tur 

izmetuši,  izlikuši esam mežā  putnu būrīšus….  Šķiet jau – neko īpašu neesam izdarījuši, darām to 

ko uzskatām par noderīgu. Ar savu ieguldījumu un devumu nelielāmies. 

2016.gadā (bijām 7.klase) uzsākām akciju "DALIES MĪLESTĪBĀ!" Ideja radās nejauši- 

vēlamies izdarīt ko labu īsi pirms Ziemassvētkiem un gūt pozitīvas emocijas. Devāmies pie Kuldīgas 

vientuļajiem cilvēkiem - pensionāriem. Ir zināms, ka pašvaldība atbalsta  šādu akciju jau vairākus 

gadus, bet mūsu klase nenesa pašvaldības sarūpētās paciņas, bet gan sagādāja visu ar savu vecāku 

atbalstu.  

Mūsu moto ir aizgūti vārdi: Dāvanai otram cilvēkam jebkurā vecumā ir jānāk no sirds. Ja  

zini, ka tas ir tas, ko tieši šim cilvēkam vēlies uzdāvināt, tad tā arī ir dāvana no sirds. Tam nav 

sakara ne ar dāvanas lielumu, ne tās cenu, bet ar sajūtu, jo otrs cilvēks vienmēr nekļūdīgi zina, ka 

dāvana ir no sirds. 

DOTS DEVĒJAM ATDODAS!  Kuldīgas 2. vidusskolas 8.a klase (2018.g.novembra beigas-

decembris) kopā ar audzinātāju realizē iedibinātu tradīciju - došanos ciemos pie gados vecākiem 

cilvēkiem, lai aiznestu sarūpētas dāvaniņas. Iepriekšējā gadā klase devās pie sirmgalvjiem Kuldīgā, 

ko pašvaldība atzinusi par trūcīgiem cilvēkiem. Šajā gadā klasei radās ideja, ka varētu doties pie 

bijušajiem skolas pedagogiem - senjoriem. Pensionēto pedagogu ir daudz, bet šogad tika aizsākta 

tradīcija, lai jau nākamajos gados pievienotos citas klases un iepriecinātu ikvienu.  

Dienu iepriekš pensionētie skolotāji tika ielūgti un ļoti gaidīti Ziemassvētku koncertā. 

Nākamajā dienā, 21. decembrī 8.a klase ar savu klases audzinātāju devās pie ļoti cienījama vecuma 

bijušajiem Kuldīgas 2.vidusskolas pensionētajiem pedagogiem, tiem nav jābūt trūcīgiem, 

maznodrošinātiem, bet tie ir tie, kuri ir vientuļi, vai milzīgu ieguldījumu devuši savā darba mūžā. 

Apciemojums pie bijušajiem pedagogiem bija satraukuma pilns, kā nekā devāmies pie pedagogiem. 

Audzināja pateicas klases vecākiem par atbalstu, jo tika sarūpēti dažādi noderīgi produkti un preces- 

medus, šokolāde, milti, makaroni, griķi, pupiņas, svētku svecītes, konfektes, piparkūkas, kabatas 

lakatiņi, ziepes, pašu adīti cimdiņi, zeķītes, vasarā gatavotie ievārījumi... Tika gatavotas apsveikumu 

kartiņas un saiņotas dāvaniņas, lai tās aiznestu bijušajiem - savējiem. Šai pirmssvētku laikā klase 

dāvināja, dodot un izstarojot prieku! 



Apciemoto vidū bijušā skolas direktore Velta Lagzdiņa audzinātājai uzdeva jautājumu: 

''Kāpēc Jūs to dariet? '' 

Audzinātājas atbilde: ''Gribu iemācīt jauniešos vērtības- ne tikai ņemt, bet arī dot, dalīties. 

Dodot citiem, lai pašiem rodas prieks. Iespējams, tas jauniešos veidotu izpratni, ka ne vienmēr mēs 

varam būt patērētāji un ņēmēji.” 

Klases audzinātāja: ''Liels paldies jāsaka skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību - jo 

nevajag jau daudz, bet katrs kaut ar mazumiņu un vēl, ja tas nāk no sirds, tad tas jau ir daudz, jo 

kopā mēs varam - kopā ir spēks!'' 

Klases audzinātāja: Inga Liepiņa 

 Turpinājumā Labo darbu foto! 

 

  



Labo darbu foto aizsākums jau kopš tā laika, kad bijām piektklasnieki: 

   Dabas sakopšanas talka Dienvidkurzemes mežniecībā  

 
 Putnu būrīšu izlikšana Dienvidkurzemes mežniecībā (kopā izvietoti 20 būrīši) 

 
 Meža stādīšana Dienvidkurzemes mežniecībā (kopumā 1000 priedītes) 

 Dabas sakopšanas talkā- pilsētā 



Akcijā Dalies mīlestībā! 2016./2017.m.g. pie trūcīgajiem pensionāriem 

                       

           

  



 

  

Akcijā DOTS DEVĒJAM ATDODAS!  2017./2018.m.g. pie pedagogiem - senjoriem 

       



     

 



 

 

 


