
          

Rēzeknes  Katoļu vidusskolas 
avīze ,,GAISMA” 

2019.gada maijs 
Nr.4 

12.maijs Mātes diena 

Direktores sleja 

Paldies par visu ko mums dod, 
Par to, ka vienmēr esi klāt. 

Mūs mīli tu, nesaudzējot sevi 
Paldies par visu, visu māt! 

Mātes dienu svinam dabas atmodas laikā. Pati 

daba uzgavilē māmiņām – vistuvākajam cilvēkam, 

kas ikvienam no mums ir šajā pasaulē.  

Nekad nenogurstošā māmiņas mīlestība, rūpes, 

padoms un atbalsts ir vērtīgākās dāvanas, ko 

cilvēkbērns šai dzīvē var saņemt. Šīs dāvanas 

nevar nopirkt vai iznomāt, tās nevar izmērīt, bet 

tās var sajust un saglabāt sevī visa mūža garumā. 

Mammas sirds ir liela. Tā vienmēr pieņem, mīl, 

piedod un līdzi jūt. 

Pašu lielāko prieku sagādā māmiņām viņu bērni – 

bērnu panākumi un sasniegumi.  

Novēlu mūsu skolas mammām un vecmāmiņām 

turpināt priecāties par savu bērnu panākumiem 

un sasniegumiem, dzirdēt īpaši veltītus vārdus 

sev. Mīlēsim viens otru un teiksim labus vārdus 

biežāk! 

Lai mātes diena ir mīlestības un gaišu mirkļu 

ietverta ikvienā Jūsu ģimenē! Lai ikviena māmiņa 

šajā dienā saņem patiesu sirds siltumu un cieņas 

apliecinājumu!  

Mīļās māmiņas, paldies, ka JŪS mums esat! Mēs 

Jūs ļoti mīlam! 

Direktore  Inese Mikaskina 

Šajā mēnesī godinām Dievmāti. Viņa ir mūsu zemes 
sevišķā aizbildne - Māras zemes Karaliene.  

Debesu Tēvs vēlējās dāvāt 
Māti ne tikai Savam 
vienpiedzimušajam 
Dēlam, bet visiem saviem 
bērniem virs zemes. Dievs 
vēlējās, lai cilvēcei būtu 
Māte. Un tādēļ Kristus, 
mirstot uz krusta, uzticēja 
Savu Māti apustulim 
Jānim. Kopš tā brīža Viņa 
ir visu garīgā Māte. Māte, 

kura savā pazemībā un mīlestībā vēlas  kalpot Baznīcai 
kā visu Dieva žēlastību vidutāja, vienmēr  vadot pie 
sava Dēla, modinot  mīlestību uz Dievu, atverot mūsu 
acis lielajiem Dieva darbiem. Vistaisnākais ceļš pie 
Dieva iet caur Mariju.   
******************        ****************** 
,,Mātes mīlestība ir kā aplis, kam nav ne sākuma, ne 
beigu. Tā apaļo un apaļo-aizvien plašāk, skarot ikvienu, 
kas ir tai pietuvojies. Aptver tuvākos kā rīta dūmaka, 
sasilda kā pusdienlaika saulīte un apsedz ar tik skaistu 
seģeni kā vakara zvaigžņotā debess. Mātes mīlestība ir 
kā loks, kuram nav ne sākuma, ne beigu.”(Erts Erbens) 
 

Gaišiem  mirkļiem , mīļiem vārdiem piepildītu Mātes 

dienu mūsu māmiņām! Vismīļākie sveicieni! 

 
******************        ****************** 
 
12.maijā tiks atzīmēta Mātes diena. Pēc 7.klases 
skolēnu  aptaujas varam secināt, ka vairums šajos 
svētkos plāno mammām dāvāt ziedus vai apsveikt ar 
apsveikuma kartīti. Tomēr ir arī citas idejas, kā 
iepriecināt mums tik ļoti nozīmīgo cilvēku pasaulē! 
 

Idejas , kā iepriecināt māmiņu 7.klases,,TOP 10” 
 

1.Sagatavot vakariņas. 

2.Sakārtot istabas. 

3.Izmazgāt grīdu. 

4.Pabarot dzīvniekus. 

5.Sakārtot dokumentus. 

6.Iznest atkritumus. 

7.Izvēdināt istabas. 

8.Nomazgāt traukus. 

9.Ļaut atpūsties. 

10. Uzlabot savas atzīmes skolā. 

 



Pamācības mammas lutināšanai 
1. Mammu vismaz reizi dienā ir jāapķer un jāiedod 

buča.2. Mammai jāpasaka, ka tu viņu mīli.3. Jāklausa 

mamma.4. Ja prot gatavot ēst, jāsagatavo kaut ko, kas 

mammai garšotu.5. Jāpalīdz mājas un dārza darbos.6. 

Jāapsveic Māmiņu dienā!                Endija, 5.klase 

 

Vismīļākajai māmiņai pasaulē  Mātes dienā es : 

1.Piecelšos par visiem agrāk .2.Pagatavošu sviestmaizi 

ar lasi un kumelīšu tēju.3.Vāzē pie gultas nolikšu par 

savu kabatas naudu nopirktos ziedus.4.Uzrakstīšu 

atzīšanos mīlestībā! 5.Kad mamma piecelsies samīļošu 

un iedošu buču! 6.Visu dienu centīšos būt draudzīgs ar 

māsu.7.Šajā dienā mēs ar tēti mazgāsim traukus, 

gatavosim ēst, uzkopsim istabas.8.Palūgšu krusttēvam 

pr, Viktoram noturēt Sv. Misi par māmiņas veselību un 

palūgšos arī pats. 9.Centīšos šo mēnesi apzinīgi 

mācīties. 10.Sarunāšu ar tēti, lai mēs aizbrauktu uz 

''Untumiem", jo māmiņai patīk zirgi.11.Vakarā ,pirms 

viņa dosies gulēt uztaisīšu  viņai vanniņu kājām ar 

relaksējošo bumbiņu.  Jānis, 5.klase    

 

1.Mamma vienmēr ir jāmīl un jāciena.2.Tu vari nopirkt 

kādu gardumu.3.Nopirktkaut ko nozīmīgu(īpaši, kad ir 

dzimšanas diena).4.Palīdzi mammai  mājas darbos jeb 

izslauki istabas, nomazgā traukus.5.Kad mamma atnāk 

vakarā mājās no darba, viņai taču gribas ēst. Tāpēc 

iepriecināsim ar sagatavotām vakariņām.  

Loreta, 5.klase                     

****************** 

Veltījums Rēzeknei 
Rožu krūmi, cilvēku smaidi, 

atvērtās sirdis un baznīcu torņu 

spicie gali - ar to man saistās 

Rēzekne. Prieks, iedvesma un 

māju sajūta, piederība 

dzimtajai vietai - to manī 

iedveš Rēzekne. Un neskaitāmi daudz - simtiem, 

tūkstošiem - atmiņu un jaunu domu un plānu nākotnē 

manī atstāj Rēzekne. 

    Rēzekne. Kādam šī pilsēta ir pavisam nezināma un 

neizbaudīta. Citam tas ir viens no daudzajiem 

punktiņiem kartē, starp daudz citiem. Kādam vēl 

varbūt tā ir kā garāmslīdoša ainava ceļojuma laikā. 

Toties man tā ir ka atsevišķa pasaule, kāds 

noslēpumains manas dvēseles nostūris. Nostūris, kurā 

atrodami mani visnozīmīgākie un visdārgākie mirkļi, 

cilvēki, sajūtas, jūtas un noslēpumi. 

       Vai zināt to sniega čirkstēšanu, kas rodas, kad tas 

ir tikko uzsnidzis un lipīgs? Tad lūk, kad pāri Rēzeknei 

lidinās šādas pārslas, lielas, ka tās nes sirds mieru. 

Katra pārsliņa matos priecīgi iesmejas un izkūst. 

Iesmejas, izkūst. Un tā sniedziņa smiekli skan visā 

pilsētā. 

     Arī aukstums Rēzeknes ielās nav liela bēda - tas 

tiek ievies sārtumu vaigos un liek samīļot biežāk un 

stiprāk savus mīļos. 

      Bet vasara, ak, vasara! Zaļā Rēzeknes rota tik zeļ 

un plaukst un priecē gan vietējo, gan iebraucēju acis. 

Rēzeknes Māra - mūsu goda simbols - gozējas vien 

siltajos saules staros, un apkārt zied ziedi, piešķirot 

pilsētai košāku noskaņu. 

      Visvairāk priecē putnu dziesmas no rītiem, kas, 

jautri skanēdamas, pamodina agrā rīta stundā un 

iedvesmo celties un darīt lielas lietas. Vai arī vakari, 

kad dienas svelme ir pārgājusi, un gaisā virmo tas 

neaprakstāmais atvieglojums. 

      Es tik ļoti lepnos par tiem cilvēkiem, kuri papildina 

un uzlabo Rēzeknes sabiedrību, attīstību, izskatu un 

kultūru. Šāds darbs iegulda tik daudz pūļu un 

apņēmības, ka vienīgais, ko es varu par godu tam 

izdarīt, ir smaidīt un ar lepnuma pilnu sirdi teikt- tie ir 

cilvēki ar lielu enerģijas lādiņu, un tie ir rēzeknieši. 

Pateicībā par viņu apņēmību, es gribu teikt “paldies”! 

Paldies sabiedrības darbiniekiem, māksliniekiem, 

dažādu biedrību, pulciņu, iestāžu vadītajiem, 

dalībniekiem, skolēniem un skolotājiem, un visiem, 

visiem, kas nebaidās kaut ko darīt, bet turpina attīstīt 

mūsu Rēzekni. 

Es novēlu, lai Rēzeknei vienmēr būtu tā 

noslēpumainība, kāda ir ziemā, dzīvesprieks, kāds ir 

vasarā, cilvēki, kas vienmēr būs gatavi iestāties par 

savu pilsētu. Novēlu, lai gan cilvēkiem, gan dzimtajai 

pusei vienmēr būtu uz ko tiekties, lai visam paaudzēm 

būtu patīkamas atmiņas, kuras viņi vienmēr glabās 

savos sirds dziļumos. 

Mārīte Z., 9.klase 

******************        ****************** 

Recepte veiksmīgai dzīvei 

,,Kā labāk rīkoties , lai dzīvē ,,justos zirgā” ”? 
  Katram cilvēkam gaidāma veiksme-ja viņš ir 

piedzimis, tas nozīmē, ka Dievs tevi ir pieņēmis šajā 

pasaulē.Lai tu sadraudzētos ar kādu, nav svarīgs ārējais 

izskats, svarīgi, kāds tu esi iekšēji.  

Es ļoti gribētu, lai katrs saprastu, kam tas pasaulē 

nācis.Pat ja ir sarežģīti ārstējamas slimības, viņam 

jāvirzās tālāk un jāpriecājas par dzīvi, kāda tā ir. 

Laura, 5.klase 

    Katram cilvēkam ir iespēja pavadīt laimīgu un 

veiksmīgu mūžu. 

    Jāapzinās, ka katrs no mums ir svarīgs un vajadzīgs. 

Nevienam nav jāspēlējas ar savu dzīvību vai jāpaliek 

atstumtam  malā. Ja ir kritums, vienmēr jāceļas un 

jāturpina dzīvot tālāk. Jāskatās uz visu pozitīvi: nokrita 

tasīte un sasitās, jāpriecājas, ka ne visa servīze… 

Mums ir jāpalīdz katram, kuram klājas grūti, jo citi tad 

izglābs, kad pašam būs problēmas. 

Nepaej garām tam, kuram vajadzīga palīdzība! 

Endija, 5.klase 

Vajag būt labai izglītībai, lai būtu laba dzīve.Ir jābūt 

kādam uzņēmumam, vai arī jāatrod kāds darbs. 

Nevajag smēķēt, lietot narkotikas-tad veiksmīgas 

dzīves nebūs-daudz slimos, būs problēmas ar veselību. 

Lai būtu lielisks mūžs, vajag māju, apģērbu, tad tu, kā 

saka, varēsi iet tālāk. 

Katram ir iespējas, bet ne visi tās izmanto. Ir jābūt 

cerībai, ka viss sanāks, ir aktīvi jādarbojas. 

Rolands, 5.klase 

******************        ***************** 



******************      ******************* 

 

,,Nepaej garām!” 

      Ir jāpalīdz cilvēkiem. Ja tu pats to darīsi, tad tev tas 

atmaksāsies. Pat ja esi invalīds, tu tik un tā vari dzīvot 

laimīgu mūžu, priecāties un izklaidēties. 

       Nekad nevajag padoties, sākt bēdāties, ja kaut kas 

nesanāk, vai ir kādi trūkumi.  

      Ja blakus ir vajadzīga palīdzība, darbojies-tas radīs 

prieku tev un arī otram cilvēkam. Ja tu palīdzēsi, 

palīdzēs arī tev. 

Dairis, 7.klase 

******************        ****************** 

,,Kas zina, ko grib-spēj, ko grib.” (Rainis) 

     Lieliska mamma, personība un modes ikona, 

paraugs daudzām meitenēm un sievietēm. Jā, runa ir 

par Kembridžas hercogieni Keitu Midltoni.    

2019.gada 9. janvārī  Keita svinēja savu 37. dzimšanas 

dienu. Uzskatu, ka viņas dzīves gājums nav bijis 

nemaz tik gluds. Protams, viņa mācījusies augstas 

klases universitātē, koledžā-tas bija viņas vecāku 

nopelns. Pati Keita kļuva atpazīstama plašākai 

sabiedrībai tikai pēc kāzām ar princi Viljamu. Pēc 

precībām publika pievērsa lielu uzmanību, hercogienei 

bija jāattaisno karaļnama cerības, bija jārāda paraugs 

citiem. 

             Pēc manām domām, Keita  Midltone ar to visu 

lieliski tikusi galā, viņa ir laimīgi precējusies, ir 3 

bērnu māmiņa, ir paraugs citiem. Manuprāt, viņas 

mērķis bija izveidot labu ģimeni un sakārtot savu dzīvi, 

harmoniski sadalot ģimenes un darba pienākumus. Tas 

arī ticis īstenots.  

    Atliek tikai zināt, ko pats cilvēks vēlas, tad arī 

mērķtiecīgi virzīties uz to. 

                      Marta, 12.klase 

 

******************        ****************** 

 

Baltā galdauta svētki RKV 03.05.2019. 

 

,,Lec, saulīte, spīdi spoži! 

Rotā druvu, rotā sētu!” 

 

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās 

Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes 

sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas 

Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja 

Latvijas Republikas suverenitāti.  

 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs 

aicinājis rīkot Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas 

valsts neatkarības atjaunošanai – atzīmējot kā vienu no 

būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts gados.  

 

Katoļu vidusskolā ikviens 3.maijā varēja  īpaši 

apzināties savas un mūsu valsts brīvības vērtību, izjūtot 

kopības sajūtu , aizdomājoties par svarīgajiem 

vēsturiskajiem notikumiem, par tradīciju nozīmi. 

 

 

 

1.-4.klasei konkurss ,,Es mīlu Tevi, Latvija!” 

 

 

 
 

5.,6., 7.klasei izglītojoši pasākumi  

 

 



 
 

 
 

8.,9.klasei konkurss par Latgali 

 

 

  
 

Baltā galdauta svētki RKV 10., 12.klasē 

 

Paldies vārdi, vēlējumi Latvijai 

Paldies par saulainajiem pavasara rītiem, nesavtīgajiem 

cilvēkiem apkārt, par lieliskajiem kopā būšanas 

brīžiem, Latvija! Iveta, 12.klase 

Paldies par iespēju šeit augt, mācīties, mīlēt savu tēvu 

zemi, zināt latviešu valodu! Mans novēlējums-lai 

cilvēki neaizbrauc projām, lai Latvijā būtu zemākas 

preču cenas! Lauma, 12.klase 

Lai vairāk laipnu cilvēku! Lai Latvijai lepnums, gods, 

mīlestība! Linda, 12.klase 

Paldies par iespēju dzīvot tik patriotiskā vidē, tik 

skaistā valstī! Sarmīte, 12.klase 

Paldies par dzimteni! Novēlu turpināt attīstīties, augt, 

būt vēl labākai dzīvesvietai, saglabāt savas svētku 

tradīcijas, valodu! Marta, Māris, 12.klase 

******************        ****************** 

 
 

Vēstule O.Vailda literārajam varonim Zvaigznes 

bērnam(no pasakas,,Zvaigznes bērns”) 

Sveiks , Zvaigznes bērn! 

       Mums ir bijusi iespēja uzzināt  Tavu likteņstāstu, 

cik tas ir bijis raibs, dažādu pārbaudījumu, izvēles 

situāciju pilns. 

     Bija skumji, kad Tu uzvedies sākotnēji, it kā visa 

pasaule piederētu Tev.  Tev šķita, ka viss , ko dari, ir 

pareizi, ka nevari nemaz kļūdīties. 

    Bija šokējoši redzēt Tavu nežēlību, cietsirdību, 

augstprātību pret cilvēkiem, dzīvniekiem. Biji pelnījis, 

ka paliki neglīts, ka vajadzēja tik daudz pieredzēt. Žēl, 

ka saprati savu vainu tik vēlu, tomēr labāk vēlu, nekā 

nekad.  

     Kad Tu ieraudzīji savu māti, kura tik ilgi bija Tevi 

meklējusi, Tu izturējies ļoti nežēlīgi. Tu māti padzini, 

jo viņas drēbes bija saplēstas, netīras, kājas- nobrāztas, 

dubļainas, basas… Tavuprāt, Tavai mammai vajadzēja 

būt dārgās drēbēs, rotaslietās, skaistai, sakoptai… tu 

neaizdomājies, kāpēc viņa izskatījās tāda kā ubadze… 

     Labi, ka vēlāk saprati, ka Tava rīcība nebija 

taisnīga, ka daudzkārt to nožēloji, beigās pat lūdzi 

piedošanu. Tas lika atcerēties kādu dzīves gudrību: 

,, Mēs patiesi cienām un novērtējam cilvēku, kad to 

zaudējam, vai šajā gadījumā-aizraidām.” 

     Priecājamies, ka Tu mainījies, ka iemācījies 

rūpēties, domāt par citiem! Vēlam veiksmi 

turpmākajās gaitās! 

Dairis, Klaudija, Paula, 7.klase 

 Vēstures fakti   
Igaunijā mātes diena tiek svinēta 

otrajā maija svētdienā, tāpat kā 

lielākajā daļā Eiropas valstu un 

ASV, Austrālija, Kanāda, Ķīna un 

Japāna svētkus par godu mātei svin maija otrajā 

svētdienā. bet Lietuvā — pirmajā maija svētdienā. 

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika 

svinēta 1908.gadā Amerikā, kad svētdienas skolas 

skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumvirdžīnijas, 

godinot savu māti, rīkoja baznīcu dievkalpojumus. 

Anna Džārvisa nebija precējusies, viņai nebija bērni, 

tiek uzskatīts, ka mātes diena ir viņas 'bērns'. Anna bija 

iniciatore idejai, ka Mātes dienai jābūt visas valsts 

svētkiem, tāpēc viņa, kopā ar citiem šīs idejas 

atbalstītājiem, rakstīja vēstules un aicinājumus valsts 

institūcijām, gūstot oficiālu atbalstu svētku svinēšanai. 

Svētku svinēšanas tradīcijas  ir līdzīgas - mammām 

tiek dāvināti ziedi, saldumi, pašgatavotas dāvaniņas, 

apciemo vecākus un kopā pusdieno, apmeklē 

dievkalpojumu. 

Avīzes “Gaisma” redkolēģija: 

RKV ,,Es un sabiedrība” pulciņa dalībnieki-4.,5.klase; 

7.klase 

 


