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GAISMAS SPĒLES KOSMOSĀ
Pēdējā dienā pirms skolēnu rudens 
brīvlaika RKĢ sākumskolā varēja manīt 
rosību - gaiteņos vietas rada no klasēm 
iznestie soli, pie atsevišķām klasēm 
bija sakrauti matraču kalni un raibi 
spilveni. Piektdienas, 26.oktobra, 
pēcpusdienā 1.-4.klašu skolēni 
gatavoja gardumus vakariņu galdam. 
Tas viss tāpēc, ka jau trešo reizi RKĢ 
notika nakts ar grāmatu. Tie, kas skolu 
apmeklē ne pirmo gadu, ar dzirksti acīs 
stāstīja par piedzīvoto iepriekšējos 
gados, tāpēc jaunākajiem radās 
ziņkāre un vēlme pašiem šo nezināmo 
nobaudīt. 
Pēc pulksten sešiem vakarā skolas 
trešā stāva foajē RKĢ 3.nakts ar 
grāmatu, kuras tēma šogad bija 
"Gaismas spēles kosmosā", varēja 
sākties! Šajā naktī ikviens varēja 
iejusties astronoma un pētnieka lomā, 
jo galamērķis bija plašs - kosmoss.. 
Lai ceļā netrūktu spēka un ekspedīcija 
būtu veiksmīga, tās kapteinis, skolas 
kapelāns Pēteris Alusiks, vakaru 
ievadīja ar lūgšanu. Pēc tam visi ķērās 
pie ķirbja katla, no kura stiprinājās ar 
īpašo ķirbja gudrības zupu, un 
vakariņu galda, kuram bija sarūpēti 
dažnedažādi veselīgi ēdieni. 
Ceļojumu visumā vadīja Latvijas 

Universitātes Astronomijas institūta 
astronomijas tehniķis Aivis Meijers, 
kurš aizraujošā veidā iepazīstināja 
ekspedīcijas dalībniekus ne ar tik 
ierasto Dieva radību, ko sastopam virs 
zemes, bet gan visumu – planētām, to 
pavadoņiem, kuru ir tik daudz! 
Skolēniem radās jautājums par to, vai 
uz kādas no planētām dzīvo 
citplanētieši. Pētnieks atbildēja, ka ne 
viņš, ne citi astronomi līdz šim tos 
neesot satikuši, tāpēc drīzāk gribētos 
ticēt, ka tādu neesot. 
Pēc aizraujošā ceļojuma no planētas 
un planētu, sekoja gaismas spēles. Cik 
pārsteidzoši bija atklāt, ka no krāsām, 
kuras jaucam uz papīra, rodas pavisam 
citas krāsas nekā tās, kuras tiek radītas 
ar gaismu. Pēc gūtajiem iespaidiem 
eksperimentos ar gaisām, naglām, 
monētām ūdenī un "dziedošo" stieni, 
sekoja neliela iejušanās kosmosā, 
pateicoties video.  
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Sestdienu papildināja vairāki rīta 
iespaidi no grāmatām un ne tikai. Paši 
bērni pēc pasākuma rakstīja, ka viņi 
uzzinājuši daudz jauna, piemēram, ka 
Plutons ir kā gāze, ka gaismas var 
jaukt, kā arī daudz citu jaunumu par 
kosmosu. Bērni sacīja, ka esperimenti 

bijuši aizraujoši, bet nākamgad daudzi 
gribētu izdzīvot spoku nakti, citi kaut 
ko vairāk uzzināt par augļiem vai 
veselīgu pārtiku, vēl citi labprāt 
izmēģinātu pazemes eksperimentus 
vai uzzinātu kaut ko jaunu par mākslu. 

Ilze Mežniece 
  

 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Pirmdien, 5.novembrī, notiks priesteru 

konference.  
 Līdz 9.novembrim varam izlūgt atlaidas 

mūsu mirušajiem brāļiem un māsām. 
 Vecākus ar bērniem, kuri gatavojas Pirmās 

svētās Komūnijas saņemšanai, aicinām uz 
tikšanos sestdien, 24.novembrī. Plkst. 9.00 
sv. Mise, pēc sv. Mises pasākums 
piemērots gan vecākiem, gan bērniem. 
Atbildīgi pr. Pēteris, māsa Meinarda un 
katehēte Ruta. 

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek Alfa kursa nodarbības, info Ģirts 
tel.29614492 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 Trešdienās plkst. 16.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 8.novembrī vecāku konference. 
 9.novembrī Mārtiņdienas gadatirgus. 
 No 12.novembra – Humanitāro mācību priekšmetu nedēļa. 
 16.-17.novembrī – nedēļas nogale jauniešiem. 
 30.11.-1.12. – skolotāju rekolekcijas. 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: 
kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par 
garīgām konsultācijām u.c.

 

 

 

 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P – 10.30; 18.00 slavēšana 
       18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (skola 1.-4.kl.) 
C –  10.30 (skola 5.-8.kl.) 
P –  10.30 (skola 9.-12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

