
Tomass, Miķelis, Miks, Dāvis, Orests, Mārcis, Maksimiliāns, Kārlis, Roberts, 

Kalvis, Artūrs, Juris Renārs, Salvis un Roberts (13-14 gadi) izveidoja 100 labo 

darbu sienu un “pēdiņas”. 

Aleksandra 12g., Viesturs 13g., Anda B. 13g., Mārcis 13g., Madars 13g., 

Rolands 13g., Adrians 13g., Svetlana 13g., Intars 13g., Anda S. 13g., 

Mārtiņš 13g., Una 13g., Nikola 13g., Lauris 13g. un Ričards 13g. novadījuši 2 

klases vakarus 4. klasēm, sagatavojuši uzdevumus sportā 2. un 3.klasēm, angļu 

val. 4.klasēm, drošības jautājumus 2.klasēm. 

24 jaunieši vecumā no 17-19 gadiem un klases audzinātāja Guntra Krūkliņa 

ziedoja pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”. 

18.oktobrī Enija Grēta 14g., Iveta 15g., Beatrise 15g., Kristīne 15g., Betija 15g., 

Imandra 16g., Sonora 15g., Zane 15g., Maija 15g., Krista 15g., Rameka 15g., 

Juris Jurjans 15g., Kristaps 15g., Paula 14g., Roberts 14g., Artūrs 15g., Mariss 

15g., Kristers 15g., Dāvis 15g., Valters 15g., Miks Toms 15g., Amanda un Īrisa 

15g., Megija 14g., Sandijs 15g. un audzinātāja Daiga Strupule-Buka starpbrīdī 

V.Plūdoņa ģimnāzijas ēdnīcā ”Pie Viļa” palīdzēja saimniecēm uzklāt pusdienu 

galdus ģimnāzistiem. 

 

8.a klases skolēni: Anete, Annija, Emīlija, Samanta, Sanija, Kristiāns, Raivo, 

Markuss, Pauls, Maksims (14-15 gadi) piedalījās klases labdarības akcijā 

„Vairosim prieku!” 18.decembrī jaunieši Kuldīgas iedzīvotājiem dāvāja pašu 

ceptus keksiņus. 

Vendija, Janija, Ieva Lizete, Laine, Sonora un Paula A. (16 g.) izvēlējās palīdzēt 

vecākiem cilvēkiem nest viņu iepirkumu maisiņus. “Stāvējām netālu no veikala 

un gaidījām, kad nāks kāds cilvēks ar iepirkuma maisiņu. Tad piegājām klāt un 

izstāstījām, ka esam jauniešu bariņš, kuri vēlas palīdzēt. Cilvēki bija priecīgi, jo, 

mūsuprāt, ikdienā parasti tā nenotiek. Cilvēki gribēja parunāties ar mums un bija 

iepriecināti par šo mazo pārsteigumu.” 

Vendija, Janija, Ieva Lizete, Laine, Sonora un Paula A. (16 g.) nolēma aiziet uz 

veikalu un izpalīdzēt veikala strādniekiem, kas krāmē preces. Viena pārdevēja 

bija laipna un ļāva meitenēm iejusties veikala strādnieka lomā, kā arī pie reizes 

iepriecināja darbinieku ar mazu pauzīti smagajā ikdienas spriedzē. 

10. a klases skolēni (16-17 gadi) uzzināja, ka nepieciešams dekorējums uz 

Ziemassvētkiem Kuldīgas slimnīcas Bērnu nodaļā. Anita Megne noskaidroja, ka 

slimnīcā ir karantīna, bet ja tiek izgatavots dekorējums un tiek aiznests, tad ir 

iespēja to sakarināt telpā. Tāpēc tika pieņemts lēmums veidot no baltā papīra 3D 

sniegpārsliņas. Skolēni grieza papīru, līmēja sešus posmus vienā sniegpārsliņā. 

Kopā izveidoja ap 40 sniegpārsliņām un aiznesa uz Kuldīgas slimnīcas bērnu 

nodaļu. Šādā veidā tika iepriecināti bērni, kuri Ziemassvētku laikā bija slimnīcā.  

 

10. b klases labie darbi. 



Mēs izvēlējāmies palīdzēt vecākiem cilvēkiem nest viņu iepirkumu 

maisiņus. Stāvējām netālu no veikala un gaidījām, kad nāks kāds cilvēks ar 

iepirkuma maisiņu. Tad laipni piegājām klāt un izstāstījām, ka esam jauniešu 

bariņš, kuri vēlas palīdzēt. Cilvēki bija priecīgi, jo, mūsuprāt, ikdienā parasti tā 

nenotiek. Cilvēki gribēja parunāties ar mums un bija iepriecināti par šo mazo 

pārsteigumu. Diemžēl mums pazuda gandrīz viss uzfilmētais materiāls, bet viens 

tomēr ir saglabājies. 

 

 

 

 

 

Nolēmām, ka vēlamies izdarīt vēl ko labu, tāpēc izdomājām aiziet uz 

veikalu un izpalīdzēt veikala strādniekiem, kas krāmē preces. Viena pārdevēja 

bija laipna un ļāva izpalīdzēt. Meitenes iejutās veikala strādnieka lomā, kā arī 

pie reizes iepriecināja darbinieku ar mazu pauzīti no smagās ikdienas spriedzes. 

Mums bija prieks, ka cilvēki smaidīja un ka mēs spējām citus iepriecināt ar 

maziem darbiņiem. 



             

                

 

 


