
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām. 

Labestība. Godīgums. Pienākums. 

Un citas laimes nevajag! 

  

Es palūgšu baltajam eņģelim, kurš man tik pazīstams 
šķiet, lai aiziet pie Tevis un samīļo! 

Lai uzliek roku uz pleca un nekad vairs nenoņem nost! 
 

Novēlam katram savu zilo sapņu eņģeli ne tikai 
Ziemassvētkos, bet arī visās 365 dienās! 

  

8. klases skolēni un audzinātāja Daila 
 

 
 

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas 

Un laimes mirkļi aši aizzibēs. 

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara, 

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs. 

 

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, ikvienam nes debesu gaišumu. 

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas 

brīžiem. 

Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt! 

 
5.b klases skolēni un audzinātāja Mairita 

 



 
 Es novēlu un ceru, ka skolā būs atpakaļ visas klases! Lai visi būtu laimīgi! 

 Es novēlu Jums visiem veselību un laimīgus Ziemassvētkus! Un tiem, kam nav mājas es 
ceru, ka Jūs tāpat esat laimīgi un veseli! 

 Novēlu skaistus, mīļus, smieklīgus, ar biezu sniega kārtu Ziemassvētkus! 
 Novēlu, lai visi varētu Ziemassvētkos satikties ar savu ģimeni – vismaz ar saviem 

vecākiem, brāļiem un māsām! 
 Lai Tavi pazīstamie ir veseli un gatavi nākamajam gadam! Lai visas Jaungada vēlēšanās 

piepildās! 
 Lai Tev Ziemassvētki ir tik skaisti kā kosmosa plašumi! 

 Novēlu visiem kārtīgi atpūsties un priecīgus Ziemassvētkus! 
 Ēdat mandarīnus, bet nepārēdaties! Savādāk būsiet ļoti smagi un apaļi kā mandarīni! 

 Priecīgus svētkus!  
 Galvenais – esiet priecīgi un smaidiet! 

 
 
   

4.b klases skolēni un audzinātāja Marta 
 

 

 
 

 
Maza zvaigzne, maza sveču liesmiņa. 
Bērna rokas zīmēts stāsts. 
Tik vienkāršs un skaidrs ir Ziemassvētku vēstījums: 
Lai laime un prieks, un veselība Jums! 

 
 

5.a klases skolēni un audzinātāja Anita 
 
 

 
 
 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam baltam klusumam, aiz kura 

ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod... 

                                                                                                             /K.Skalbe/ 

Vēlam gaišus, klusus Ziemassvētkus un lai Jaunais gads dāvina veiksmi un 

panākumus! 

                                                      6.b klases skolēni un audzinātāja Ilze 

 

 



 

Svētkos balts sniedziņš uzsniga,  
Uz galda silts cepetis smaržoja.  
Jaunos un vecos prieks iekšā mājoja, 
Par cerībām un sapņiem tie prātoja. 
Jaunais gads būs tīrais nieks, 
Tik ilgi cik pašos mājos prieks.  
 
Vēlam saglabāt ne tikai veselību, bet arī 
pacietību, sagaidot Jauno gadu.  
Lai ir priecīgs šis svētku laiks! 

 
10.klases skolēni un audzinātāja Līva 
 

 

Novēlam katram mierpilnus un ģimeniskus šos 

Ziemassvētkus.  

Vēlam visiem laimi, veselību un mīlestību, kā arī 

atvēlēt laiku ne tikai sev, bet arī rast kopīgas nodarbes 

ar sev tuvajiem, lai neviens nejustos aizmirsts.  

Priecīgus svētkus! 
 

11.klases skolēni un audzinātāja Līva 
 

 
 

             1.a klases lielākā vēlēšanas - Lai beidzas Corona 

vīruss! Novēlam Jaunajā gadā visiem būt veseliem! Lai 

mūsu ģimenēs mēs visi būtu kopā! Ziemas brīvlaikam 

vēlam sniegiem bagātīgu ziemu! 
 

 

1.a klases skolēni un audzinātāja Dace  
 

 
Es tiešām ticu brīnumiem  

No sirds un ļoti īsti 
Tie vienmēr ir kaut kur tepat 

Pat ja tos nepazīsti 
Visdrūmākajos vakaros 

Tie piedzimst līdz ar smaidu 
Es tiešām ticu brīnumiem 

Un vēl arvien tos gaidu 
/G.Račs/ 

Novēlam Ziemassvētku brīnumu visiem, gan lieliem, gan maziem! 
Priecīgus Ziemassvētkus! 

9.b klases skolēni  un audzinātāja Daiga 



   
 

 

Dedziet gaišu uguntiņu  

Ziemassvētku vakarā, 

Lai dieniņas baltas nāca 

Visa gada garumā! 

 
                 Lai visās mūsu skolas skolotāju, 

darbinieku un skolēnu mājās Ziemassvētku laikā 

visgaršīgākās piparkūkas  un vissmaržīgākā eglīte! 

Lai visiem Jaunajā gadā daudz priecīgu dienu! Lai 

visi atkal tiekamies skolā! 

  

2.a klases skolēni  un audzinātāja Gunta 
 

                          
                     

           Visai skolai, skolotājām, klases biedriem un 

Direktorei priecīgus Ziemassvētkus, veselību! Visai 

Latvijai vēlam sniega rotu! Paši sev vēlam zem eglītes 

atrast to, ko esi ļoti vēlējies! Vēlamies vīrusa ātrākas 

beigas! Arī dabai, putniem, dzīvniekiem un SALA 

VECĪŠIEM tiek vēlēti : PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 

 

3. klases skolēni  un audzinātāja Ilze 
 



 

Lai Ziemassvētku baltais miers 

Nes gaišu prieku Jūsu sirdij,  

Lai Jaunais gads liek laimes liet, 

Ar panākumu putām dzirkstīt..... 

Lai visi vienmēr ir labā omā, Un gatavi viens otram 
veiksmi novēlēt... 

Lai ģimeniski un mīlestības pilni svētki! 

6.a klases skolēni un audzinātāja Ina 
 

 

 

 

Nāc, Ziemassvētku  naktī ieklausies, 

Kad debesis sniega dzirnavas maļ.  

Mums cerība laimes pakavus 

No zvaigžņu mirdzuma kaļ. 

 

Novēlām, lai zem eglītes, pie kuras Tu skaitīsi savu dzejoli, 

būtu trīs atslēdziņas: Veselībai, Mīlestībai un Laimei! 

Ziemassvētki ir tādi svētki, kad visi dalās ar savām 

emocijām un dāvanām…  

Mēs Jums novēlām labi nosvinēt Ziemassvētkus un sirsnīgi labu Jauno  2021. gadu! 

7.b klases skolēni un audzinātāja Elita 
 



 

7.a klases skolēni un audzinātāja Jana 

 

Sniegs, lai ilgi nenokustu!  

Sals, lai aši nepazustu! 

Un lai sniegā,   

Un lai salā 

Visi siltu prieku justu! 

                     (M. Cielēna) 
Vēlam ik rītu katram sauju baltu sniega pārsliņu un 
mirdzošu prieku par to! 
 
 

1.b klases skolēni un audzinātāja Pārsla 

 

 
 

 


