
Rīgas Valsts 1. 
ģimnāzijas 

labdarības projekts 
Bērnu klīniskās 

universitātes 
slimnīcas 

hematoonkoloģijas 
nodaļas renovācijai 

un pacientu 
iepriecināšanai 
Ziemassvētkos

Kopā Rīgas Valsts 1. Ģimnāzijas skolēni 
saziedoja 565,49 Ls no kuriem 

301,12 Ls  tika ziedoti BKUS 20.
(hematoonkoloģijas) nodaļas 
rekonstrukcijai un 264,37 Ls 

astoņpadsmit šīs nodaļas pacientu 
iepriecināšanai Ziemassvētkos.



Ziemassvētku rīta 
svinīgais pasākums

24. decembra rītā mēs (Laura & Laura 
no 12. f klases) ar Ziemassvētku vecīti 

un ģitāristi Lieni ieradāmies BKUS 20. 
nodaļā. Turpmāko pāris stundu laikā 

mēs paviesojāmies katrā palātā, 
iepriecinot visus pacientus. 

Ziemassvētku vecītis ar katru mazo 
aprunājās, noskaidroja, cik labi viņš 
uzvedies un pasniedza pelnītās un 

gaidītās dāvanas. 

Aleksandrs, 3 gadi



Džeina, 4 gadi

Pēc tam, kad bijām paviesojušies pie 
katra bērna, visus nodaļas pacientus un 

viņu vecākus aicinājām uz svinīgu 
pasēdēšanu rotaļu istabā. Mēs kopā 
aizrautīgi dziedājām Ziemassvētku 

dziesmas ģitāras pavadījumā, 
klausījāmies Ziemassvētku vecīša 

stāstos, spēlējām spēles, krāsojām un 
našķējāmies ar kliņģeri,  mandarīniem 

un citiem našķiem.

Netika aizmirsts arī par čaklajiem 
ārstiem un māsiņām, kas rūpējas par 
mazo pacientu labsajūtu un veselību 

katru dienu. Ikviens no viņiem no 
Ziemassvētku vecīša saņēma Galactico 



dāvanu karti un našķus aukstiem 
ziemas vakariem no mūsu sponsoriem.

Sponsori un viņu 
ieguldījums

Liels paldies : 

Amerikas Baltijas tehnoloģiju 
korporācijai par finansiālo atbalstu 

ārstu apsveikšanai un citiem 
izdevumiem, kas radās šī projekta 

īstenošanas laikā.



Maiznīcai „Lāči” par 35 paciņam 
gaišās augļu maizes, ko saņēma mazie 

pacienti un ārsti. 

Konditorejai „Sala” par gardo 
kliņģeri.

Maiznīcai „Liepkalni” par diviem 
kilogramiem piparkūku un 3 pakām 

piparkūku izlases cepumu.



Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju 
institūtam par veselīgajām tējām.

Slidotavai „LIDO” par 100 kuponiem 
vienam bezmaksas slidotavas 

apmeklējumam un slidu nomai 
neierobežotam laikam jebkurā darba 

dienā līdz sezonas beigām, mūsu skolas 
trim visatsaucīgākajām klasēm.

Ledus hallei „Inbox.lv” par iespēju 
divām klasēm slidot hallē.

Izklaides centram „Fantasy Park” 
par iespēju trim klasēm 2 stundas spēlēt 

boulingu. 

Iegādāto dāvanu 
saraksts par skolēnu 

saziedoto naudu

Puišiem:



Vecums Dāvanas Cena
1 

mēnesis
Grabulis gultiņai un 

rokas grabulis
7,17

4 
mēneši 

Rokas grabulis un 
knupīša turētājs

11,72

2 gadi Lielie lego klucīši un 
mantu kaste

9,92

3 gadi Lego klucīši un tāfele 12,57
8 gadi Konvertējamais lego 

mašīnas modelis
13,19

8 gadi Spiegu brilles tumsai 
un policistu 

kuģis(skolēnu sagādāts)

6,35

12 gadi BMW radiovadāmā 
mašīna (+baterijas)

22,05

15 gadi Radiovadāms 
helikopters(+baterijas), 

tamagoči, 3D spēle 
bumbā

19,92

15 gadi Lielā kino grāmata un 
metāla dinozaura 

konstruktors

18,65

16 gadi Magnētiskās bumbiņu 
pārveidojamā ķēdīte, 
milzu krūze, 3D spēle 

bumbā

18,74

17 gadi Pokera komplekts 19,99

Meitenēm :

Vecums Dāvanas Cena
4 gadi Bārbija, Littlest 

PetShop 
komplekts(skolenu 

sagādāts), aksesuāru 
komplekts matiem

17,57

9 gadi Pašdekorējama kaste 
rotām, pašdarināmu 

rotu komplekts, 
puzlis ar Disneja 

tēliem

15,65

9 gadi Trafareti un krāsas 
logu dekorēšanai, 

skiču albums, mini 
kaķa formas 
pulkstentiņš

16,83

10 gadi Twisters, puzlis ar 
Simpsonu tēliem

11,92

10 gadi Party Aliass 5,63
11 gadi Body shop zemeņu 

ķermeņa kopšanas 
komplekts

18,5



12 gadi Body shop vaniļas 
ķermeņa kopšanas 

komplekts

18

Kopā iztērētā summa 264,37 
Ls

Vidēji iztērētā summa uz 1 
bērnu

14,69 
Ls

Pateicības 

Labdarības akcijā piedalījās klases:

9.c
11.f
10.d
11.c
8.a
8.c
10.f
12.e
12.d
9.a
9.d
12.c
12.f
12.b
10.e

11.sb
8.b
9.b
7.d
7.b
10.a

Veicināšanas balvas 
saņem:

• 9.c, 11.f,10.d klase kā 
atsaucīgākās klases – 99 
kuponus vienam bezmaksas 
slidotavas apmeklējumam un 
slidu nomai neierobežotam 
laikam jebkurā darba dienā līdz 
sezonas beigām

• 11.c, 8.a, 8.c klase kā čaklākās 
klases – iespēju 2 stundas spēlēt 
boulingu izklaides centrā 
Fantasy Park

• 10.e, 10.f  klase kā izdomas 
bagātākās klases – iespēju slidot 
Inbox.lv ledus hallē



Īpašs paldies, kā arī specbalvas, Maijai 
Alisei Sproģei no 11.f un Leldei 
Voino no 8.c, kā arī Ziemassvētku 
vecītim Aivaram Bondaram, 
ģitāristei Lienei Drubiņai. Paldies 
arī BKUS sabiedrisko attiecību dienesta 
vadītājai Romēnai Namniecei.

∗ Bērnu sejas ētisku un tiesisku 
apsvērumu dēļ ir notušētas

∗ Ja rodas vēl kādi jautājumi 
sakarā ar šo labdarības akciju, esat 
laipni aicināti ar tiem vērsties pie 
mums.

Šādu labdarības projektu 
rīkošana mums pierāda, ka kopā ir 
iespējams paveikt lielus un labus 
darbus. Novēlam, lai nākotnē šādās 
labdarības akcijās iesaistītos visi Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas skolēni!

Laura Ančāne, Laura Bukbārde, 
12.f.


