Ziemassvētku gaidīšanas laiks Nīkrāces
pamatskolā

Nīkrāces pamatskolā decembris ir aizskrējis nemanot – liekas, tikko vēl priecājāmies
par Adventes laiku un gaidījām uzsniegam pirmo sniedziņu. Bet laiks aizskrēja visiem
notikumiem pa priekšu, atstājot pēdas par jaukākajiem Ziemassvētku gaidīšanas
mirkļiem – fotogrāfijās un mūsu atmiņās. Nīkrāces skolas Ziemassvētku gaidīšana
aizsākās dienu pēc Pirmās adventes, kad visi pirmsskolas un pamatskolas skolēni ar
pašu gatavotiem rotājumiem devās pie mazās, ņiprās, skolas priekšā stādītās eglītes.
Rotājot eglīti, tika izteikti vēlējumi par labām sekmēm, par prieku, par dāvanu
sagaidīšanu un labu uzvedību. Ar skolotāju Daci Ganiņu dziedājām dziesmas, tādējādi
ieskandinot Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Laikā starp otro un trešo Adventi Nīkrāces
pamatskolas pašpārvaldes jaunieši devās uz Liepājas dzīvnieku patversmi “Lauvas
sirds”, lai sagādātu prieku patversmē dzīvojošajiem sunīšiem un kaķīšiem. Jaunieši ar
saviem vecākiem bija sarūpējuši 4 kg cīsiņu un 14 Dentastick stienīšus. No Nīkrāces
pamatskolas jauniešu biedrības “Bites” dzīvnieciņiem tika spilvens kaķīšiem un suņu
gultiņa – matracis. Jaunieši piedalījās patversme ģenerālās tīrīšanas darbos,
nebaidoties ne no viena darba, palīdzot un atbalstot vienam otru. Pēc trīs stundu
nopietna darba bija iespēja izjust prieku, redzot, kā kaķīši no voljēra priecīgi atgriežas
savā mītnē, bet vēl priecīgāki bija patversmes sunīši, kuri varēja no sirds izskraidīties
pa parku kopā ar aktīvajiem Nīkrāces jauniešiem. Kā atzina paši jaunieši, tā tiešām bija
laba sajūta, ka vari palīdzēt citam – vienkārši tāpat vien, neko nerasot un nesaņemot

pretī. Dienu pirms Ziemassvētku koncerta satikāmies pasākumā “Mirkli pirms…”, kurā
visi kopā dziedājām Ziemassvētku dziesmas, piedalījāmies mini konkursiņos un
uzzinājām interesantus faktus gan par Adventi, gan par to kā Ziemassvētkus svin citās
valstīs. Un tā – nemanot pienāca gaidītais Ziemassvētku vakars, kurš nesa līdzi daudz
pārsteigumu. Jau no paša rīta Nīkrāces pirmskolas bērni svinēja svētkus, dejojot,
dziedot un kopā ar vecākiem gaidot Ziemassvētku vecīti ar dāvanām. Bet vakarā
notika vēl kāds brīnišķīgs pasākums, kuru vadīja feja – skolotāja Rudīte Ābola un divi
sniegavīri Renārs un Artūrs. Viņi bija uzbūruši patiešām skaistus Ziemassvētkus – tika
dziedātas dziesmas, dejotas modes dejas, uzstājās improvizācijas teātris,
priekšnesumos tika iesaistīti pat skatītāji. Tas tik bija liels piedzīvojums! Pasākuma
otrajā daļā pie mums uzstājās kristīgā organizācija “Talanti”, kuri vēlreiz pastāstīja
stāstu par Ziemassvētku īsto būtību un Jēzus bērniņa atnākšanu. Kopā tika noskaitīta
lūgšana par ikvienu bērnu, par ikvienu ģimeni, par pagastu un visiem cilvēkiem, lai
starp viņiem būtu saskaņa un pasaulē valdītu miers. Visi kopā nodziedājām dziesmiņu
“Jūs, bērniņi, nāciet”. Pateicoties Nīkrāces sociālā darba vadītājai un kristīgā pulciņa
skolotājai Santai Knopkenai un organizācijai “Talanti”, ikviens skolēns saņēma jauku
Ziemassvētku pārsteigumu – dāvanu, ko sarūpējuši bērni un pieaugušie no Anglijas.
Pasākumā mūs uzrunāja gan Skrundas novada pašvaldības vadītāja Loreta Robežniece,
gan viesi no Kuldīgas un Slovēnijas, vēlot visiem jaukus, saticīgus un priecīgus
Ziemassvētkus. Ziemassvētku gaidīšanas un atnākšanas laiks bija tik jauks, tāpēc ka to
radījām visi kopā – gan 41 skolēns, kurš ieguva labas, teicamas vai izcilas sekmes
1. semestrī, gan pedagogi un skolas darbinieki, kuri parūpējās par skolas izrotāšanu un
svētku atmosfēras radīšanu, gan vecāki, kuri atbalsta mūs un skolai nāk talkā ar savām
idejām, gan pasākuma dalībnieki un pulciņu vadītāji, kuru veikums patiesi no sirds
iepriecināja visus klātesošos. Paldies visiem, ar kuriem kopā sajutām brīnišķīgo
Ziemassvētku burvību. Teksts: Svetlana Rudzīte, Nīkrāces pamatskolas direktores
vietniece izglītības jomā Foto: Svetlana Rudzīte un Inga Ezeriete

