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LAIPNĪBAS UN LABESTĪBAS VASARA 
 
“Kaut simtkārt izrunāts, kaut daudzkārt teikts un sacīts, labs vārds kā laimes vērdiņš nekad 
nenodilst. Tas rada smaidu, iesēj zvaigznes acīs un ar viņu sirds no jauna silst.” Ar šiem vārdiem 
reiz skolas saimi sveica audzinātāja Dzintra Šlišāne. Tagad es izvēlos ar tiem iesākt šo vēstuli un 
šo vasaru.  
 
Visas programmu vadītājas vienojas par kopīgu vasaras tēmu šai vasarai. Šogad vērsīsim mūsu 
visu uzmanību uz savstarpējām attiecībām, un vēl svarīgāk, labākām un saticigākām 
savstarpējam attiecībam. Centīsimies ievest skolas saimē laipnību un labestību.  
 
Kāpēc šo tēmu izvēlējamies? GVV un pārējās programmas ir labas un drošas vietas mūsu 
jauniešiem, bet katru vasaru ir gadījumi, kad daži cilvēki viens pret otru uzvedās netaisnīgi. Šāda 
uzvedība nav sodāma pēc skolas noteikumiem, bet, tā ir nejauka. Nevar jauniešus sodīt par to, 
ka viņi neiesaista visus savā draugu barā, bet nav pareizi, ka viņi citus atstumj. Nevar sodīt 
pieaugušos par to, ka viņi ir nepacietīgi, vai necienīgi.  
 
Mēs varam šovasar likt domāt par to, kā mēs viens pretu otru uzvedamies. Šī nebūs vienīgā 
lieta, par kuru runāsim un domāsim, bet to uzsvērsim pozitīvos veidos. Šovasar, piekopsim 
savas sirdis. Piestrādāsim, lai mēs viens pret otru būtu labsirdīgāki, līdzjūtīgāki, saprotošāki, un 
izpalīdzīgāki. Katrs veiksim savus labos darbiņus – “Acts of Kindness.” 
 
Ar to centīsimies Garezeŗa vasaras vidusskolu padarīt par siltāku stūrīti šai vētrainājā pasaulē.  
 
Šo ideju iedzīvināsim pārrunu grupās, vakara nodarbībās, labdarības projektos, kur vien ejam un 
ko vien darām. Arī pieaugušie – darbinieki, vecāki un viesi būs daļa no mūsu labestības un 
laipnības vasaras. Lūdzu Jums visiem piedalīties mūsu kopējo problēmu risināšanā un būt par 
sadzīvošanas piemēriem mūsu jauniešiem.  
 
Šogad, kopā ar GVV goda apliecinājumu, uzdodu katram jaunietim atbildēt divus no sekojošiem 
jautājumiem.  

1. Kādās reizēs/nodarbībās es GVV jūtos vislabāk?  
2. Ko es kādreiz daru, kas kādu citu varētu sāpināt? 
3. Kas man skolā ir noticis, kas mani ir sāpinājis?  
4. Kā es vasarā varētu būt labāks pret citiem.  

 
Ja vēlaties, tad anonīmi. Lūdzu to elektroniski nosūtiet skronitis@aol.com! Lapas lasīs tikai 
direktore un atbildes sakopos pārrunām. Ja esat pirmo gadu GVV, tad atbildiet par savu pieredzi 
citās nometnēs vai skolās.  
 
arvien strādājot par godu Dievam un Latvijai,  
 
Sandra Kronīte-Sīpola, GVV direktore 
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