
KĀPĒC PASAULĒ IR SLIKTIE?

LABAS ZIŅAS BĒRNIEM 2/2019 (41)



Par labu mēs saucam to, kas vienmēr darbojas tieši tā, kā tas ir 
paredzēts – efektīvi, labi un pareizi. Labs velosipēds, labs ābols, labs 

termometrs. Cilvēku par sliktu vai labu padara viņa rīcība – darbi, vārdi, 
arī domas. Tomēr mūsu domas, vārdi vai darbi ir tikai mūsu iekšējā sirds 

stāvokļa izpausmes.
Dievs pirmos cilvēkus Ādamu un Ievu radīja ļoti labus. Taču viņi pieņēma lēmumu 

nepaklausīt Dievam un viņu sirdis sabojājās, viņi kļuva par sabojātiem cilvēkiem. Un 
sabojātiem cilvēkiem dzima pēcnācēji, kas vairs nevarēja būt perfekti un ļoti labi, jo  
tie no saviem vecākiem pārmantoja slikto “sirds vīrusu”, kas saucas “grēks”.

Grēka rezultātā mēs visi laiku pa laikam izjūtam vēlēšanos nepaklausīt vecākiem, 
skolotājiem, valsts likumiem un Dievam. Mēs augam un kopā ar mums aug arī mūsos 
esošais vīruss, kas labākos apstākļos reaģē mazāk aktīvi, bet sliktākos – intensīvāk. Jo 
pret mums kāds izturas sliktāk, jo mūsu vīrusiņš aug lielāks un ar cilvēku kļūst aizvien 
ļaunāk. Vislielākie ļaundari bieži vien iepriekš ir tikuši apsmieti, pazemoti un izstumti, 
kā rezultātā sirds vīruss ir kļuvis ļoti aktīvs un pārņēmis visu šo cilvēku būtību.

Šī sliktā vīrusa darbību mēs varam censties samazināt, taču to pilnīgi  
izārstēt pašiem nav iespējams. Tas iespējams tikai tad, ja noticam un  
uzticamies Jēzum Kristum, izstāstām visas savas vainas un lūdzam  
Viņa palīdzību.

MANA ATBILDE:

3

  VĀRDS  

BĒRNIEM

Šķir lapas, meklē un atrodi 10 baložus.

 
    

     Tāpēc, ka ir  

  tādi, kas nemāk  

     uzvesties.Laura (5)

Filips (7)

   D
ažreiz 

   ir 
tā, ka 

  cilv
ēkam 

  nav ko ēst. 

Tad viņš nozog. 

 Un tas ir 
slikti.

Iveta Škutāne
cietumu kapelāne

Lūkas (11)

          Nebūtu  
          Ieva ar  
       Ādamu ēduši  
       aizliegto augli, 
         nebūtu tādi 
        sliktie pasaulē.

Loreta (10)

 Neviens 
  jau nav  

tāds pilnīgi  

     labs. 

    

Katrīna 
(12)

      Man šķiet, ka  

     visi grib būt labi,  

     bet nesanāk. 

  

Kārlis (9)

       Ir labie un ir arī  
            sliktie. 
              Visādi cilvēki.
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“Labas Ziņas Bērniem” iznāk 6 reizes gadā. 
Katrs numurs veltīts vienam no bērnu jautājumiem. Vēlies pasūtīt 2018. gada numuru komplektu? 

To vari izdarīt šeit – www.ej.uz/LZB2018
Abonē sev vai draugiem šī gada žurnālus – www.ej.uz/LZB2019
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KĀ RADĀS SLIKTAIS?

Ādams un Ieva  
nepaklausīja Dievam.  
Pēc tam vairs nebija  

viss ļoti labs.
“...viena cilvēka vainas 

dēļ pasaulē ienācis grēks” 
Romiešiem 5:12

VAI SLIKTIE  
VAR KĻŪT LABI?

Cilvēki cenšas darīt labu,  
bet ne vienmēr tas izdodas.
“Nevis to labo, ko gribu,  

es daru, bet rīkojos ļauni,  
kā pats negribu.”  
Romiešiem 7:19

“Virs zemes nav neviena tik 
taisnīga cilvēka, 

kurš darītu tikai labu un  
nekad negrēkotu.”

Sālamans mācītājs 7:20
KĀ TO ATRISINĀT?

Dievs jau par to ir padomā- 
jis! Viņš sūtīja pasaulē savu  

        dēlu Jēzu, kurš paklausīja  
Dievam un uzņēmās visas pasaules 
grēkus uz sevi. “Ar viena cilvēka 

nepaklausību neskaitāmi  
kļuvuši grēcinieki, tāpat ar  
viena cilvēka paklausību 

neskaitāmi kļūs  
taisnoti.”  

Romiešiem 5:19

               KAS IR GRĒKS?
       Darīt to, kas Dievam  

nepatīk, ir grēks. Kad cilvēki nepatur  
 prātā Dievu, viņu dzīve piepildās  

ar dažādiem netikumiem:“netaisnību,  
samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību,  

slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, 
mēlnesību”, viņi kļūst “par neslavas  

cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām,  
augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna 
izdomātājiem, vecākiem nepaklau- 

sīgiem, bezprātīgiem, neuzti- 
camiem, cietsirdīgiem,  

nežēlīgiem.”  
Romiešiem 1:29-31

KO SAKA BĪBELE?
KĀ BIJA SĀKUMĀ?

Dievs radīja pasau-  
li, tajā nebija nekā slikta.
“Viņš uzlūkoja  

visu, ko Viņš bija radījis,  
un redzi, tas bija  

ļoti labs.”  
1. Mozus 1:31
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Sveiks, brašuli!

Kad izlasīju Tavu vēstuli, vakarā ilgi nevarēju aizmigt. 
Gar jūsu dzīvokļa durvīm knibinājušies garnadži? 
Sazvanījos ar Tavu mammu – viņa nomierināja, ka dzī-
voklī iekšā šie neesot paguvuši tikt – laikam kāds aiz- 
domīgs troksnis iztraucējis, un viņi aizlaidušies. Jā, 
bet Tavs jautājums paliek – kāpēc pasaulē ir sliktie, 
kas traucē mums, labajiem, dzīvot? Te nu atkal būs vietā 
kāds stāsts no manas bērnības.

Manu zēn, kad es biju maziņš, ik vakaru mana mammīte ar 
mums lūdza – “Dievs, Tev sāp viss ļaunais. Mazgā mūsu  sir- 
dis atkal tīras no visiem melnumiem, kas šodien pie tām 
pielipuši.” Un es nevarēju saprast – kas tad tie par mel- 
numiem? Es daudzas labas lietas biju darījis – malku krā- 
mējis, Raibaļai ūdeni nesis padzerties… Nu, biju jau arī 
šo to padusmojis un dažus neglītus vārdus māsai pateicis. 
Bet tie jau sīkumi, kurus nemaz nav vērts atcerēties. 
Kad sāku iet skolā, arī tad es biju labs puika. Tikai 
dažkārt skolasbiedru Jančeli aiz ausīm parāvu un tāfeles 
krītu nočiepu, lai vēlāk var uz bruga zīmēt. Bet arī tie 
tikai sīkumi – skolā krīta tāpat papilnam.  
Tā es augu liels un pie savas sirds  
lipināju aizvien melnākas lietas. Kādā  
naktī no vienas lielas mājas es stiepu  
laukā televizoru. Zagu. Bet mani noķēra  
miliči. Tajā vakarā es sēdēju aiz cie- 
tuma restēm… un atminējos savas mammī- 
tes lūgšanu – “Dievs, Tev sāp viss  
ļaunais. Mazgā mūsu sirdis atkal tīras.”  
Tajā brīdī es sajutu, cik ļoti smaga un  
melna mana sirds bija kļuvusi. Es lūdzu  
Dievam piedošanu par to, ka mānīju pats sevi. Es nepavi-
sam nebiju labs cilvēks. Nekad neesmu bijis. Un vēl ar-
vien neesmu. Bet Dievs mani bezgalīgi mīl tādu, kāds es 
esmu. Tonakt Viņš mainīja manu sirdi. Un tagad arī man 
sāp, ja esmu ko nelāgu darījis.

Puika, padomā kārtīgi – varbūt arī Tu sajūti, cik smagi 
ir kļuvuši Tavas sirds melnumi? Tad pastāsti par to Die-
vam un ļauj Viņam Tavu sirdi mainīt. Pasaule ir bezgala 
skaista vieta, kas tomēr pilna arī ar sāpēm. Brašuli, 
mūsu uzdevums ir vairot skaisto! 
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Triku meistari varētu  
būt labi zagļi...

Jā, iluzionisti varētu būt  
labi zagļi. Īstenībā daudzi  
zagļi izmanto līdzīgas meto- 
des kā iluzionisti. Ir pat tāds  
triks, kur mākslinieks apzog  
skatītāju, viņam neredzot.  
Visi skatītāji to redz, bet 
brīvprātīgais uz skatuves  
nemaz nenojauš, ka tiek  
apzagts. Atšķirībā no zagļiem, 
iluzionisti pēc trika vienmēr  
visu atdod atpakaļ skatītājam.

8

Iluzionists Edžus uzstājas ar trikiem. Viņš kopā ar Ievu vada “Edžus šovu”.
Plaukstā viena bumbiņa. Pamirkšķini acis. Skat, jau trīs! Bērni smejas, 

vecāki brīnās. Kā viņi to spēj? Par to mums pastāsta Edžus.

Kas bija pirmais triks, ko tu 
iemācījies?

Pirmos trikus es iemācījos, kad biju 
ļoti, ļoti mazs, mācījos tikai pirmajā 
klasē. Atceros, kā mēs ar brālēnu mācī- 
jāmies dažādus trikus no vecajiem 
komiksiem. Tā aizraušanās man bija 
uz īsu laiku. Tā pa īstam sāku mācīties 
trikus, kad man bija 13 gadi. Pirmais 
triks – kā lakatiņš nomaina krāsu. 
Tam trikam bija nepieciešama īpaša 
caurulīte, bet man tādas nebija,  
tāpēc es izdomāju, kā izveidot kaut  
ko līdzīgu no tualetes papīra rullīša. 
Triku izdevās uztaisīt. Un mamma  
arī bija pārsteigta.

Kāpēc izvēlējies kļūt par iluzionistu?
Vienmēr biju vēlējies kļūt par profe-

sionālu basketbolistu, bet, kad 13 gadu 
vecumā sāku apgūt trikus, tad tie ļoti 
iepatikās, un sapratu, ka neesmu tik 
talantīgs basketbolists kā pārējie, tādēļ 
nolēmu – labāk apgūšu triku meistara 
arodu.

Cik ilgs laiks paiet, kamēr 
iemācies vienu triku?

Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir 
triki, kurus var nopirkt veikalā, un 
jau pēc 10 sekundēm tos var parādīt 
skatītājam. Bet ir arī tādi triki, kurus 
mācos vairākus gadus, un mācīšos 
visu mūžu. 9

Šoferim, kas uzņems 
Ievu un Edžu, nebūs 
jāgarlaikojas.

Edžus ir arī Kendama rekordists – viņš 
6 stundās izpildījis 18 000 triku!

Edžus un Ieva ir vīrs un sieva. Un tas 
nav nekāds triks, viss pa īstam!

Vai triku meistari ir kā burvji? Vai jums ir 

kādas īpašas spējas?

Nē, mēs neesam burvji. Dažiem cilvēkiem gan 

joprojām ir šāds iespaids, jo agrāk iluzionisti 

izlikās it kā viņiem būtu kādas spējas, kaut gan 

īstenībā viņi taisīja tikai trikus. 

Vai triku meistari varētu izdarīt kaut ko tādu, lai pasaulē vismaz vienu dienu visi cilvēki būtu labi un neko sliktu nedarītu?Nē. Kā jau sacīju, esmu tikai triku meistars, es taisu trikus nevis īstus brīnumus. Bet, ja nu mēs izdarītu tā, ka uzaicinātu visus pa-saules iedzīvotājus uz manu izrādi, tad es šo vienu dienu viņus izklaidētu, visi būtu priecīgi un, cerams, neviens neko sliktu tajā dienā neizdarītu.

Bet daudz labāk triki noder, ja ir kāda 
neērta situācija, kad jātiekas ar kādu svešu 
cilvēku. Parādi triku un situācija atrisinās. 
Nesen redzēju video, kā zobārsts pēc zobu 
labošanas parāda bērnam triku, un bērns uz-
reiz smaida. Tāpēc man tik ļoti iepatikusies šī 
profesija, jo tā dod tik daudz skaistu emociju.

SMAIDU MEISTARI
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JEHOĀŠS

12:1-3

AMACJĀHU14:1-3
AZARJA

15:1-3

JOTĀMS15:32-34

HIZKIJA

18:1-5

MANASE

21:1-2

JOŠIJĀHU
22:1-2

JEHOJĀKĪMS

23:36-37

ĀMONS21:19-21

ĀHĀZS
16:1-2
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CIK DAUDZ LABO PASAULĒ?

JA ĶĒNIŅŠ BIJA LABS +1  JA ĶĒNIŅŠ BIJA SLIKTS -1
Sarēķini – cik labo pasaulē. Tavs rezultāts? ________ 

Pārbaudi savu atbildi, izlasi Mateja ev. 19:17!

Slavenākie Izraēlas valsts ķēniņi bija Dāvids un viņa dēls Sālamans.  
Viņu valdīšanas laikā valsts attīstījās, tautai labi klājās, šie ķēniņi aicināja tautu  

ticēt un paklausīt Dievam. Kad Sālamans nomira, valsts tika sadalīta divās daļās –  
Jūdejā un Izraēlā. Izraēlas ķēniņi nepaklausīja Dievam, bet Jūdejas ķēniņi bija dažādi.  

Citi klausīja Dievam, citi nē. 

Iepazīsties ar Jūdas ķēniņiem!
Par visiem šiem ķēniņiem rakstīts 

2. Ķēniņu grāmatā, nodaļas un pantu numuri doti zem ķēniņu vārdiem. 
Ķēniņu vārdi uzrakstīti tā, kā tie lietoti jaunajā Bībeles tulkojumā.
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Pasaule bija kļuvusi ļoti slikta.
Tikai Noa bija bezvainīgs.
Dievs lika Noa būvēt šķirstu.

Ja šķirstu  
piepildītu ar  
futbola bumbām,  
tajā varētu ielikt 7 453 506 bumbas.
Visas šīs bumbas saliekot vienā līnijā, bumbas 
varētu izveidot ceļu no Rīgas līdz Parīzei. 

Cik liels bija šķirsts, kurā no plūdiem 
izglābās Noa, viņa ģimene  
un dzīvnieki no katras sugas?

JEHOĀHĀZS
23:31-32

Latvijas Nacionāla bibliotēka Noasa šķirstsFutbola laukumsBrīvības piemineklis

68 M

150 M

42 M

105 M

garums 170 m

platums 25 m

Eifeļa tornis Parīzē
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Vanderbijlu ģimene dzīvoja Holandē, 
vismazākajā Vittes ciema mājā, lai gan  
viņu bija visai daudz – 6 bērni un vecāki.  
Tēvs bija kalējs. Tā kā viņš bija pakurls,  
tad to, ka viņš sauc pie sevis kādu no 
bērniem, varēja dzirdēt viss ciems. 
Mammai bija slima sirds, un viņa daudz  
laika pavadīja mājās, tomēr tas netrau-
cēja viņai parūpēties par katru, kam 
vien bija vajadzīga palīdzība – pabarot, 
atrast tīras drēbes, ļaut pārlaist nakti un 
atpūsties. Viens no bērniem šajā ģime- 
nē – Andrejs, bija īpaši kārs uz piedzīvo-
jumiem. Un to viņam bija daudz – visu 
dzīvi!

Svētdienās ģimene devās uz baznīcu. 
Visiem sasēdēt vienā rindā nebija iespē-
jams, tādēļ Andrejs, viens no bērniem, 
vienmēr pieteicās, ka viņš var sēdēt arī 
kādu rindu tālāk. Tā, meklēdams vietu 
citā solā, viņš bieži vien izgāja ārā no 
baznīcas, meklēdams piedzīvojumus 
zem kāda koka, bet ziemā pat paslidoja.  
Uz dievkalpojuma beigām zēns bija at- 
pakaļ. Tad viņš nostājās blakus mācītā- 
jam, lai noklausītos sarunas un varētu 
saprast, par ko bijusi svētruna. Vēlāk 
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PAKLAUSĪGAIS LIKUMPĀRKĀPĒJS

Brālis Andrejs pie “vabolītes”, ar kuru pārvadāts 
tūkstošiem Bībeļu.

viņš varēja piedalīties pieaugušo pārru-
nās par to, kas dzirdēts dievkalpojumā, 
un neviens pat nenojauta, ka viņš pats 
tur nemaz nebija bijis.

Andrejam bija vien 9 gadi, kad Holan-
dē sākās karš. Tie ģimenei bija ļoti grūti 
laiki. Elektrības bieži nebija, tādēļ lietoja 
eļļas lampas un eļļu spieda no kāpostu 
sēklām. Ogļu nebija, tādēļ, lai sasildītu 
mājas, izcirta kokus. Vissmagāk bija 
izturēt badu – iebrucēji paņēma lielāko 
daļu no izaugušās ražas, un ģimenei bija 
jāiztiek ar mazumiņu – ar to, kas būtu 
vajadzīgs diviem cilvēkiem, tagad bija 
jāpaēd visai ģimenei. Kartupeļu vietā 
viņi ēda pat tulpju sīpolus. Kad 1945. 
gadā karš beidzās, tie bija lieli svētki!

Andreja piedzīvojumi turpinājās –  
gan iestājoties armijā un karojot 
Austrumindijā; gan tad, kad ievainots 
gulēja slimnīcā; gan tad, kad pavadīja 
laiku ar sliktiem draugiem vai meklēja 
sev sievu; gan tad, kad mēģināja sa-
prast – ko lai dzīvē īsti dara? Taču vis-
lielākie piedzīvojumi sākās, kad viņš, 
izmēģinājis visādi aizbēgt no Dieva, 

kādā lūgšanā tomēr teica: “Dievs, ja Tu 
gribi man parādīt ceļu, es Tev sekošu.”

Dievs rādīja ceļu. Un šis ceļš aizveda  
Andreju uz Bībeles skolu Anglijā, bet 
1955. gada vasarā – uz jauniešu kon-
gresu Polijā. Andreja koferī bija maiņas 
drēbes, Bībele un simtiem mazu bukleti- 
ņu, kuros bija pastāstīts par Dievu. 
Nedēļas laikā Polijā viņš atklāja, ka ir 
daudzas valstis, kurās Bībele ir liels 
retums, to nevar iegādāties. Cilvēki tur 
pārraksta Bībeles tekstu ar roku. 

Dievs rādīja ceļu tālāk – Andrejs tika 
pie mašīnas. Tā bija gandrīz jauna, gaiši 
zila Volkswagen “vabolīte”. Andrejs ar 
to devās daudzos ceļojumos, mašīnā 
slepenajās vietās vienmēr paslēpjot 
Bībeles. Katru reizi, šķērsojot robežu, 
bija jābrauc garām muitniekiem. Muit-
nieku uzdevums bija atklāt, vai valstī 
netiek ievesta kontrabanda – lietas, 
kuras nav atļauts ievest. Andrejs brauca 
uz valstīm, kurās aizliegto lietu sarakstā 

bija arī Bībele. Tātad viņš kļuva par kon-
trabandistu, Dieva kontrabandistu. Pirms 
robežu šķērsošanas viņš vienmēr lūdza 
šādu lūgšanu: “Jēzu, kad Tu dzīvoji uz 
zemes, Tu aklo acis padarīji redzīgas. 
Bet tagad es lūdzu, lai Tu padari redzīgās 
acis aklas. Neļauj muitniekiem ieraudzīt 
to, ko viņi nedrīkst redzēt.” 

Ar to piedzīvojumi nebeidzās. Arvien 
vairāk cilvēku pievienojās brālim Andre-
jam, kā viņu mīļi dēvēja daudzās vietās. 
Tika izveidota misija “Atvērtās durvis”, 
kurai ir biroji 27 valstīs, kopumā palīdzot 
vairāk nekā 60 tautām vietās, kur notiek 
kristiešu vajāšanas.

Brālis Andrejs saka, ka galvenais visā 
ir bijusi paklausība Dievam. Dievs rādīja 
ceļu, brālis Andrejs paklausīja un daudz, 
daudz, daudz cilvēku iepazina Dievu!

Par brāļa Andreja piedzīvojumiem vari 
izlasīt grāmatā “Dieva kontrabandists”.

       Brālis Andrejs bieži   
          devās uz Lībiju.  
             Pēc pilsoņu  
               kara tur visur    
                 bija redzamas  
                   ložu pēdas.

Uz šī kuģa ir 1 000 000 
Bībeļu, kas 1981. gadā 
vienas nakts laikā tika 
nogādātas Ķīnā.



Ieteikumi vecākiem: 

- pārliecinieties, ka bērns zina pateikt 
pamatinformāciju par sevi – vārdu, 
uzvārdu, adresi, vecāku vārdus un 
tālruņa numuru;

- pārliecinieties, ka bērns zina glābšanas 
dienesta numuru 112;

- ejot pastaigā, braucot ar automašīnu 
vai skatoties filmas, pārrunājiet drošības 
jautājumus, kurus pamanāt;

- spēlējiet ar bērnu spēli “Ko darīt, ja...”

– pastāstiet viens otram situāciju un 
pārrunājiet vēlamo rīcību – piemēram, 
ko tu darītu, ja esmu teicis, ka atbraukšu 
tev pēc pulciņa pakaļ, bet, pulciņam 
beidzoties, es vēl neesmu;

- izspēlējiet ar bērnu lomu spēles, lai 
bērns drošā vidē var izmēģināt rīcību 
dažādās situācijās.
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KO DARĪT, JA...?

17

Nekādā gadījumā no svešinieka neņem  
konfektes, ne arī kādas citas dāvanas. KO DARĪT, JA kāds 

nepazīstams pieaugušais 

Tev dod konfekti vai kādu 

citu dāvanu? 

Saki “Nē!” un dodies prom. Palīdzēt citiem 
ir labi un tas ir jādara, bet tikai tad, ja 

viņiem tiešām ir nepieciešama palīdzība. 
Pieaugušajiem ir jālūdz palīdzība citiem 

pieaugušajiem, nevis bērniem.

Paņem telefonu un mājas atslē- 
gas un dodies ārā no dzīvokļa. 

Kad esi drošībā (uz ielas), piezvani 
vecākiem un ugunsdzēsējiem.

Ar nepazīstamu cilvēku liftā nekāp.  
Ja šis cilvēks ir uzstājīgs, tad izdomā kādu atrunu, 
sakot: “Ai, aizmirsu, ka man jāpiezvana vecākiem!” 

un aizej prom. Vai arī pasaki: “Es drīkstu braukt  
liftā viens vai arī kopā ar kaimiņiem.”

Gaidi liftu tā, lai redzi, kas pie tā pienāk –  
ar muguru pret sienu.

Ierosini draugiem aiziet uz pilsētas  slidotavu. Lai cik biezs liktos ledus, uz tā atrasties nav droši, un pakļūšana zem  tā var būt ļoti bīstama.

Neej! Iespējams, ka 10 gadus vecais  
“Jānis” patiesībā ir jau pieaudzis vīrietis ar  
sliktiem nolūkiem. Lieto internetu gudri –  

neizpaud savu personīgo informāciju – vārdu, 
dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, skolu, kurā 

mācies, vai pulciņus, kurus apmeklē. Nesūti 
internetā fotogrāfijas ar sevi, savu māju  

vai citām privātām detaļām, jo īpaši 
jauniegūtajiem “draugiem”.

Dodies uz vietu, kur ir daudz cilvēku – veikalu, 
parku, pastu, kafejnīcu. Kad esi drošībā,  

piezvani vecākiem un palūdz,  
lai atbrauc tev pakaļ.

KO DARĪT, JA kāds Tev grib  pieskarties  vietām, kuras  vasarā sedz peldkostīms?

KO DARĪT, JA pamani, 

ka kāds Tev seko?

KO DARĪT, JA 
draugi tevi aici-
na spēlēties uz 

aizsalušas upes?

KO DARĪT, JA  
internetā iepazītais 

draugs tevi aicina uz 
satikšanos?

KO DARĪT, JA 
sagaidi liftu un 

kāds nepazīstams 
cilvēks grib braukt 

kopā ar tevi?

Vai zini, kā rīkoties  
šajās situācijās? 

Pārbaudi arī savus vecākus!
Pajautā saviem vecākiem  

un salīdzini atbildi  
ar ieteikumiem.

Saki: “Nē! Nedari man tā, man tas nepatīk!”  
Tu drīksti teikt “Nē”, ja kāds Tev dara  
vai liek darīt kaut ko, kas Tev nepatīk.  

Tavs ķermenis ir Tavs un neviens to nedrīkst 
sāpināt vai darīt tam pāri.” (www.dzimba.lv)

KO DARĪT, JA kāds 

svešs pieaugušais 

lūdz Tavu palīdzību 

(piemēram, lūdz 

palīdzēt atrast 

noklīdušo kaķi)?

KO DARĪT, JA esi mājās viens un 
pamani, ka sāk dūmot kontaktligzda?



Tev būs nepieciešams:

* citrons;
* nazis;
* caurspīdīga ūdens glāze  

      vai vāze;
* ūdens.

1. Ieliec citronu traukā ar ūdeni.
Kas notiek?
Auglis peld.
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2. Kārtīgi nomizo citronu 
un ieliec atpakaļ traukā ar 
ūdeni. Ja nepieciešams, 
lūdz palīgā pieaugušo. 
Kas tagad notiek?
Auglis grimst!

Kāpēc tā?
Citrona miziņā ir sīki gaisa pūslīši, tāpēc tā, gluži kā glābšanas 

veste, palīdz citronam noturēties virs ūdens.

Kas varētu būt tava “glābšanas veste”, 
ar kuru tu vienmēr vari būt drošībā? 

Vari atkārtot eksperimentu ar apelsīnu vai laimu!
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KURĀ PARKĀ VĒLIES BŪT?
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LAI  VAIROJAS  LABAIS 

MĀJĀS
Slepus ielieciet viens otram apģērba 
kabatās zīmītes ar labām ziņām.

Zīmītes var ielikt arī pusdienu 
kārbiņā, palikt zem spilvena. 

- Kur vēl ielikt labās ziņas?
- Ko iepriecināsi?
- Kādas labas ziņas pavēstīsi?

PASAULĒ
Cilvēki pasauli dara labāku, kad rūpējas par to.
Pārrunājiet, kā jūsu ģimene var parūpēsies par pasauli.

- Lieki neizmantosim vienreizējos plastmasas maisiņus.
- Šķirosim atkritumus.
- Ja varam aiziet ar kājām, neizmantosim transportu.

Kā vēl varat parūpēties par pasauli?

LATVIJĀ
Nopērciet kādu no Latvijas avīzēm vai 
žurnāliem.

- Cik tajā labo ziņu?
- Cik tajā slikto ziņu?
- Vai varat kaut ko darīt, lai kādas no   
  sliktajām ziņām mainītos?


