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Ziemassvētku laiks... 
 

Šis burvīgais dāvināšanas laiks! Ārā krīt mirdzošas, baltas sniegpārslas, kuras vērojam 

„Klusu nakti, Svētu nakti”. Ir pienācis laiks, kad varam pateikties saviem mīļajiem, sniedzot 

dāvanas. Parādīt to, ka viņi mums rūp, neņemot vērā dāvanas saturu. Galvenais ir tas, ka 

padomājam par to, ka kaut kas jāsagatavo, jo jebkuram, mammai, tētim, brālim, māsai, 

draugam, visiem patīk, ka par viņiem parūpējās un atceras. Šis patīkamais laiks, kad visa 

ģimene atkal ir kopā. Tā neaprakstāmā sajūta, ko jūtam, satiekot sen neredzētus ģimenes 

locekļus. Tā lieliskā sajūta, kad uzdāvinām kaut ko, kas otram ļoti patīk vai bija vajadzīgs. Kad 

dāvinām kādam kaut ko, paši arī saņemam dāvanu – prieks un sajūsma, kas otram mirdz acīs, ir 

pati lielākā dāvana mums. Spēja kaut ko sniegt – laime. Laimes sajūta, ko jūtam saņemot 

dāvanu. Neizsakāmi lielais paldies, ka atcerējies par mani. Šajā laikā atcerieties, ka dāvanas 

saturs nav svarīgs. Pati mazākā konfekte var būt vislabākā dāvana, ja pasniedz to otram ar 

prieku! Esiet mīļi viens pret otru, pret mammu un tēti, brālīti vai māsiņu. Esiet kopā un sniedziet 

svētkus viens otram! 

 

Sirdis, lai piepildās baltām domām un sapņus, lai mirdzošās zvaigznes, krītot, pārvērš īstenībā! 

Lai skaisti svētki ikvienam! 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.
a 
klases audzinātāja Lauma Lāce 

AKTUALITĀTES 

 3.novembrī pirmsskolas grupu „Sprīdīši” un 

„Mārītes” bērni ar skolotājām apmeklēja Priekuļu 

kultūras namu, kur noskatījās un aktīvi līdzdarbojās 

teātra izrādē „Čipa un Nikas piedzīvojumi”. 

 Patriotu nedēļas ietvaros, 8. novembrī pirmsskolas 

grupas skolēni, skolotāji un vecāki viesojās Cēsu 

NBS IS, kur iepazinās ar instruktoru un zemessargu 

ikdienas dzīvi, pienākumiem un tehniku. 

 11. novembrī Literatūras pulciņa dalībnieki tika 

aicināti uz Salacgrīvu, kur notika 7. Patriotiskās 

dzejas konkursa „Latvji brauciet jūriņā” noslēguma 

sarīkojums. 

Laureāti un III dalībnieki: 

Jānis Logins ,Jānis Blaus,Marks Sviklis (4.kl.)Arita 

Mieze, Jasmīne Hmeļinska (6.kl.) 

----------------------------------------------------------------- 

 Piemini Latviju! 

„Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, 

tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā.  

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 

 Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

 Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats." 

Jānis Jaunsudrabiņš 

16. novembrī skolas pasākumu zāle notika valsts 

svētku dienai veltīts svinīgs pasākums „Cēsis 

Latvijā” 

 28.novembrī 1. līdz  9.kl. skolēni un skolotāji 

pulcējās skolas pasākumu zālē, lai kopīgi iedegtu 

pirmo adventes sveci.-- -- 

 7.decembrī  notika Volejbola turnīrs 2x2 

izslēgšanas spēles. 

 8.decembrī1.līdz 6.kl. zīmēšanas pulciņa 

dalībnieki apmeklēja - Rīgas Biržas 

pamatekspozīcijas, senās mākslas darbu 



 
 

izstādes „Zīda ceļš”, Latvijas Nacionālā mākslas 

muzeja pamatekspozīcijas, Felicitas 

Pauļukas pasteļu un zīmējumu izstādes, Jura 

Boiko izstādi - „Sāls kristāli”, piedalījās radošajās 

darbnīcās. 

 4.līdz 20.decembrim Projektu nedēļa 1.līdz 

4.kl.skolēniem - SKATUVES MĀKSLA. 

 Nāc līdzās Ziemassvētkos!Aicina uz balli Operā 

19. decembrī 
Uz balli devās arī mūsu skolas 5.klases meitenes Samanta 

Oša, Hedviga Mieze, Agnese Lauva, Aleksandra 

Ovčiņņikova un skolotāja Māra Baginska  
 

Ziemassvētku pasākumi : 

15.decembrī pirmsskolas grupa „Mārītes”; 

6.decembrī pirmsskolas grupa „Bitītes”, „Sprīdīši” 

19.decembrī koncerts „Muzikāls Ziemassvētku ceļojums” 

20.decembrī Ziemassvētku pasākumi 1.līdz 9.kl.skolēniem 

 

Apsveicam ar panākumiem 
 No 1.līdz 10.novembrim skolā notika radošais 

konkurs- „Cēsis Latvijā” 

Konkura laureāti: 

1.vieta 

Baiba Gerda Badūne, Viktorija Biatrise 

Oriehova 

2.vieta 

Samanta Oša 

3. vieta 

Paula Ābelīte, Dāvis Renārs Jekums 

 

 Cēsu novada konkursā “Rēķini galvā 2016” 

1. vieta 

Marselam Vaško (1.kl.) 

3. vieta 

Ēvaldam Šņoriņam (1.kl.) 

ATZINĪBA 

Jurim Loginam (1.kl.) 

Hedvigai Miezei (5.kl.) 

Aritai Miezei (6.kl.) 

Paldies skolotājām - Ingai Kreicbergai, Lienei Vietniecei, 

Dzintrai Raibacei! 

 

 

Latvijas dzimšanas dienā 

Pirmsskolēni Latvijai svētkos novēlēja: 

Rasmuss: „Lai būtu skaista - koki un zeme, nebūtu 

piesārņota daba.” 

Alise: „ Lai nepaliek veca.” 

Keta: „ Lai būtu laimīga sirsniņa un daudz ēdiena.”  

Alekss: „Lai būtu mīļa un skaista- gan koki, puķes, pļavas un sniegs. Arī cilvēki labi.” 

Renārs: „Lai liela un laba.” 

Ēriks: „Lai būtu daudz puķu.” 

Kerija: „Lai citas pasaules uzdāvinātu daudz cimdu un konču. ( mums iepriekš bija saruna 

par Latvijas rakstainiem cimdiem, īpašām latvju zīmēm). 

Niks Kristers: „ Lai būtu daudz dāvanu.” 

Daniels: „ Lai ūdens būtu tīrs.” 

Ričards: „Lai tā būtu skaista, balta, tīra un cilvēki to aizsargātu ( pirms tam mēs bijām 

ciemos pie NBS IS Cēsu Zemessardzes 27. kājnieku bataljona). 

Helmuts: „ Lai saulīte.” 

Pirmsskolas izglītības skolotāja Inese Briede 

 

 



 
 

Literatūras pulciņa aktualitātes 

11.novembrī piedalījāmies Salacgrīvā 7. Patriotiskās dzejas festivāla noslēguma sarīkojumā. Jānis 
Logins (4.kl.) skolnieks , ieguva 3.vietu savā vecumā grupā un lasīja savu darbu visiem priekšā. Viņam apbalvojumu 
pasniedza dzejniece Anita Emse. 

Jānis Blaus (4.kl.)  tika finālistos, bet Arita Mieze (6.kl.), Jasmīne Hmeļinska (6.kl.) un Marks Sviklis (4.kl.) 
saņēma atzinības balvas-grāmatas. 

Mēs apsveicām kino režisoru Jāni Streiču 80 gadu jubilejā. 
Šai pašā diena bijām Umurgas kapos un nolikām ziedus, aizdedzām svecītes rakstnieku Friča, Paulīnes un 

Antona Bārdas atdusas vietās, kā arī dziesmu dienu organizētajā, reālistisko stāstu autora Jura Neikena atdusas vietā. 
Arita Mieze 6.kl. 

 

Es esmu atvērtas durvis 

11.novembrī, Lāčplēša dienā, no skolas braucām uz Salacgrīvu, kur bija Patriotiskās dzejas festivāla 
noslēguma pasākums konkursam „Latvji brauciet jūriņā!” uzvarētāju apbalvošana. Es par savu dzejoli esmu 
ieguvis 3.vietu, zināju, ka man būs jālasa tas, tāpēc nebiju uztraucies. Zālē bija ļoti daudz klausītāju, apmēram divi simti: 
skolotāji un skolēni, dzejnieki-Viks, Arnolds Auziņš, Valdis Rūja, Ronalds Briedis, Anita Emse un kinorežisors Jānis 
Streičs. Man pašam pirmajam bija jāuzstājas. Tas man bija liels piedzīvojums. Visu pēcpusdienu es biju uztraucies un 
domāju, ka nekad neaizmirsīšu šo brīdi. Gan lielo satraukumu, gan prieku, gan pārdzīvojumu, stāvot tik lielas auditorijas 
priekšā. Skolotāja Mirdza Lībiete mani uzslavēja, ka dzejoli esmu ļoti izteiksmīgi norunājis. Pēc pāris dienam man bija 
literārā pulciņa sapulce. Skolotāja ierosināja padomāt un uzrakstīt par saviem pārdzīvojumiem. Es sāku domāt par 
R.Mūka konkursa tēmu un secināju, ka es esmu kā atvērtas durvis, pa kurām manī ienāk jauni iespaidi, pārdzīvojumi un 
sastaptie cilvēki. Tie mani dara bagātāku, es augu un pilnveidojos. 

Jānis Logins 4.kl. 
Dzejnieks Viks 

Es Dikļos 7.oktobrī piedalījos konkursa „Bērnu literatūras maģija” 10 gadu jubilejas sarikojumā. Tur satikos ar 
dzejnieku Viku. Viņš ir šī konkursa dibinātājs. Man viņš ļoti patika. Viņš sēdēja zāles pēdējā solā blakus manas skolas 
literātiem. Nemaz nebija lepns un iedomīgs. Mudināja mūs rakstīt dzejoļus. Es viņam iedevu savu darbiņu par lapsu. 
Viņš mani uzslavēja, iedeva savas grāmatas ar virsrakstiem. Tagad bibliotēkā meklēšu šīs grāmatas un lasīšu. 
Skolotāja pateica man, ka 11. Novembrī dosimies uz Salacgrīvu, tur būšot arī dzejnieks Viks. Ja būs iespējams, es 
viņam vēlētos pasniegt ziedus.  

Es esmu tik priecīga, ka viņu pazīstu. Kā viņš ar mums mazajiem smējās, jokojās. Kaut es vēl sastaptu kādu 
bērnu dzejnieku tik atvērtu un vienkāršu! Man tagad gribas vairāk rakstīt. Iespējams, tad skolotāja mani atkal paņems 
līdzi uz Dikļiem.  

Tur ir Vika „Pasaku parks”. Mēs tur palaidām gaisa balonus ar vēlēšanos, lai biežāk tur iegrieztos, priecātos par 
viņa grāmatu tēliem, tie kā kokā grieztas figūras izvietotas plašajā dabas parkā.                  

Sanija Briede 3.kl. 



 
 

                                   RADOŠĀ LAPA 

Es domāju par Latviju 

Reizēs es iedomājos, ka Latvija ir 
maza meitene. Tā augot kļūst lielāka, 

spēcīgāka. Viņa sniedz man mums savu spēku, 
mīlestību un prieku.  

Reiz mēs viņu pazaudējām, un viņai bija jāiet 
cauri ložu mežam, kas bija kilometriem garš. Bet ar 
viņas sniegto ticību, cerību un mīlestību mēs viņu 
atguvām. 

Mēs, latvju bērni, aizbraucam laimes 
meklējumos lielākos plašumos, bet Latvijas netur ļaunu 
prātu. Viņa zina, ka reiz mēs atgriezīsimies. Ieskriesim 
pieneņu pļavā un skaļi smiesimies. 

Mūsu tauta ir radījusi kaut ko pavisam atšķirīgu 
no pārējam valstīm. Dziesmu un deju svētkus. Svētkos 
piedalās tie, kuri jūt mīlestību pret Latviju, pret tās 
kultūru. Katram novadam taču ir savs tautas tērps- 
neatkārtojams, latvisks. Jostā ieausties raksti sniedz 
patriotismu katram latvietim. Uzvelkot tautas tērpu, 
jūties kā īsts latvietis. Šie svētki stiepj savas saknes 
dziļāk latviešu tradīcijās. 

Latvijai ir pašai savs karogs, ģerbonis, himna. 
„Dievs svētī Latviju” šie vārdi nav teikti lieki. Tā 
patiešām ir. Dievs svētī mūs, mūsu dzimteni. Par to 
mums viņam jāpasakās. Karmīnkrāsas karogu ar balto 
svītru pa vidu paceļam ikreiz, godinot tos, kuri cīnījās 
par brīvību. Mēs paceļam to par kritušajiem. Mēs naktīs 
guļam mierīgi, jo Latvijas sargi ziedoja savas dzīvības. 
Baltā svītra nav tikai svītra. Pēc manām domām, tas ir 
brīvības gaišais ceļš.  

Latvija nav maza. Tā manā sirdī ir plašais 
okeāns, kuru reizēm apspīd saule, bet dažreiz plosa 
vētras.  

Latvijai nav tikai laukumiņš uz globusa. Tā ir 
daļa no pasaules. Tā ir mūsu saule, mēness, 
zvaigznes. 

Latvija, es tev novēlu būt mūžīgai, skaistai 
un bagātai ar latviešiem. Daudz laimes, Latvija! 

Arita Mieze 6.kl. 

 Latvija – mana zeme 

Ko es jūtu pret savu Latviju? Jūtu, ka esmu šeit 
piederīga, šeit ir manas mājas, mani mīļie, mani draugi. 

Sajust Latviju mēs varam ik sekundi, ieelpojot gaisu, 
ejot sēņot vai kopā ar savējiem pastaigājoties pa 
skaistajiem priežu un egļu mežiem, gaidot, kā pavasarī 
plaukst  pirmās puķes, sāk zaļot zāle. Kā smaržo 
pavasaris Latvijā! Tik tīrs gaiss ir tikai šeit - manā 
dzimtenē. Mēs mākam ne tikai priecāties par dabu, bet 
arī svinēt svētkus. 

Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Mārtiņi-svētki, 
kurus mēs svinam  Latvijā, ievērojot tradīcijas, kas 
mantotas no paaudzes paaudzē. Šajos svētkos esam 
vienoti, priecājamies. Mani mīļākie svētki ir 
Ziemassvētki. Kā es tos gaidu! Man patīk saņemt 

dāvanas. Bet sajūtam visbagātākais ir 18.novembris-
mūsu valsts dzimšanas diena. 

Mūsu Latvija šogad svinēja 98 gadus. Tas ir daudz. 
Daudz kas mainās. Ļaudis nāk un aiziet, bet tā dzīve 
iekārtota. Mainās paaudzes, bet Latvija gan neaiziet, tā 
ir un būs mana Latvija. Šīs valsts ļaudis celsies un 
kritīs, lai Latvija saglabātu savu neatkarību, lai to 
redzētu pat tālajā kosmosā. 

Mēs varam lepoties ar savu valsti, kultūru, tradīcijām, 
ar saviem senčiem. Latvieši, izjūtiet Latviju ar sirdi un 
dvēseli, un nekad nebrauciet prom! Mīliet un veidojiet 
paši savu Latviju! Kādu jūs viņu izveidosiet, tādā 
dzīvosiet. 

Lelde Līce 8.kl. 
 

Domāju par savu valsti Latviju. 
Kas ir Latvija? Vai tas, kas aiz loga? Vai viss, ko mēs 

sajūtam? 
Vai Latvija varētu būt zaļie augi, kuri ir laukā, aiz loga, 

vai stiprais vējš ar sniegu, kas galina augus? 
 Vai Latvija ir biezā sniega kārta, kura sedz visu zaļo 

un padara to baltu? 
Vai Latvija ir tā skaistā zeme, kuru citas tautas visu 

laiku mēģinājušas iekarot? Vai tāpēc, ka Latvijas vide ir 
tik skaista un sakopta, visiem skauda un viņi mēģināja 
to iznīcināt? Vai tas tāpēc, ka Latvijā ir četri gadalaiki, 
nevis mazāk? Vai tāpēc, ka Latvijā vasarā ir karsti, 
rudenī birst lapas, ziemā snieg sniegs un pavasarī viss 
sāk augt? Bet vai tāpēc daudzas valstis apbrīnojušas 
Latviju un tieši tajā pašā brīdī apzākājušas? Vai tāpēc 

tik daudz patriotu mira cīņās, lai pasargātu šo dārgumu 
no citu acīm? 

Bet to mums nekad neuzzināt. Man šķiet, vienmēr 
būs kāds, kurš gribēs izliet latviešu asinis. Lai gan 
esam maza tautas, spējam gāzt lielu vezumu. 

Vai tāpēc pirms simts gadiem latvieši vergoja vācu 
kungiem, lai vēlāk atdotu savu zemi? Kas tik nav noticis 
mūsu mazajā zemītē! Bija laiks, kad daļa latviešu bēga 
uz ārzemēm, bet daudzi palika un cīnījās par Latviju. 

Man jau liekas, ka Latvijas ir viss krāsainais, košais. 
Sarkanbalti sarkanais karogs, kurš plīvo pie katras 
latviešu mājas, simbolizē visu šajos gados panākto un, 
protams, arī patriotismu. 

Bet varu pateikt vienu: „Gods dzīvot, gods kalpot 
Latvijai!”                                       Dagnis Palsis 8.kl. 



 
 

Mana skolotāja 

Mana skolotāja ir Jolanta. Viņa ir ļoti jauka, laipna, bieži smaida un saprot savus klases skolēnus. 

Vienreiz es nezināju norunāt dzejoli. Skolotāja pienāca un man prasīja: „Vai palīdzēt?” Drīz es 

iemācījos dzejoli un to labi norunāju. Skolotāja Jolanta mani uzslavēja. Mēs visi mīlam savu 

skolotāju, viņa ir tik saprotoša, atbalsta mūs un iedrošina. Viņa ir kā atvērtas durvis, pa kurām 

mēs, bērni, varam ieiet un savas bēdas izstāstīt. Arī dalīties priekos. 

Kerola Marta Hmeļinska 3.kl. 

Manas trīs vēlēšanās 

Es sarunājos ar rūķīti, kurš jautā: „Kādas ir tavas trīs vēlēšanās?’’ Un es rūķītim izstāstu, ka vēlos, lai mani vecāki 
nenoveco. Lai es neslimotu, nedzertu antibiotikas un nebūtu jābrauc uz slimnīcu. Lai manas skolotājas būtu tikpat 
jaukas kā tagad! 
Bet man ir vēl daudz vēlēšanās, piemēram, lai nebūtu karš starp valstīm, lai visi cilvēki būtu laimīgi. Es ceru, ka 

Ziemassvētku rūķītis piepildīs manas vēlēšanās. 

Jānis Blaus 4.kl. 

Lapsa 

Reiz kādā mežā dzīvoja lapsa. Viņa baidīja visus dzīvniekus. Kādu dienu viņa pastaigājās  pa mežu un 
ieraudzīja zaķi. Lapsa piegāja pie zaķa un sāka runāties.  

Lapsa ar zaķi sarīkoja sacensības. Tajās piedalījās zaķis, lācis, pati lapsa. Lapsa teica: „Tas, kurš uzvarēs, 
dabūs visskaistāko vilnu no aitas.” Sacīkstēs uzvarēja zaķis un ieguva balvu. Visi dzīvnieki vēl joprojām draudzīgi dzīvo 
mežā. 

Sanija Briede 3.kl. 

Es esmu vaļā durvis 

Es esmu vaļā durvis 

Gan draugiem, gan ģimenei. 

Ik vienam pretimnācējam, 

Ko satieku dzīves ceļā. 

 

Es esmu vaļa durvis 

Gan savā mājā, skolā, 

Gan savā skaistā pilsētā, 

Gan plašajā pasaulē. 

 

Ienāk pa tām labi ļaudis, 

Ienāk gudrie padomi; 

Man bagātāku dara, 

Jo pieredzei ir liela vara. 

Luīze Alksnīte 6.kl. 

 
 

 

Zaķīša eglīte 

Ziemassvētku eglīte 

Iedegta būs visur. 

Arī mežā zaķīšiem 

Vajadzīga tā. 

 

Viņiem tā būs ļoti skaista, 

Rotāta ar burkāniem, 

Netrūks arī kāposti, 

Siens un sārti āboli. 

 

Ziemassvētku vecītis 

Dāvanas tiem nesīs. 

Katram kaut kas tiks, 

Pie eglītes tās liks. 

Jānis Logins 4.kl. 

Ziemassvētki 

Visi pošas, visi rosās, 

Drīz būs svētki klāt. 

Sniega māte baltu segu 

Zemei pāri klāj. 

Bērni gaida dāvanas, 

Cer, ka rūķis nesīs. 

Viņi mācās dzejoļus, 

Lai visiem būtu prieks. 

Marks Sviklis 4.kl. 

Brīnums 

Mēness balts pa gaisu slīd, 

Zvaigznes mirdzēdamas spīd. 

Ziemassvētku vakars jauks, 

Sniegā ietīts mežs un lauks. 

Lāsma Zemīte 1.kl. 
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Ziemas dzejolis 

Balts sniedziņš krīt, 

Un visur prieks 

Pat zaķītis jūsmo, gavilē, 

Un visa pasaule Ziemassvētkus svin. 

 

Ziemas miers apkārt, klusums. 

Viss apklāts ar baltu segu. 

Es eju tālāk pastaigā. 

Pa balto sniega segu. 

 

Sniedziņš krīt un krīt. 

Zaķītis aiz kupenas noslēpies. 

Un Ziemassvētku deju danco. 

Elīza Ārne 3.kl. 

Zīmējuma autore Laila Oša 7.kl. 

Stāsts par kādu mazu Eņģeli. 

Eņģelis. Maziņš viņš bija, bet tomēr eņģelis. Viņš sala… neviens to nekad neievēroja. Skumīgs viņš sēdēja uz jumta. 

Kaut  viņš reiz justu to siltumu Ziemassvētkos, ko jūt cilvēki! Eņģelītim nebija ne siltu māju, ne ģimenes. Viņš vienmēr 

ir gribējis sajust kopā būšanu. Dziedāt Ziemassvētku dziesmiņas, dejot, saēsties kārtīgi mandarīnus un piparkūkas.  

Tā viņš tur skumīgi sēdēja… Kāds svešinieks pagāja garām, tas arī vientuļš staigāja. Rokās  viņam bija divas 

piparkūkas un viens liels mandarīns. 

Šis  vecais vīriņš sēdēja uz soliņa un kādu gaidīja. Eņģelītis juta, kā viņš atmaiga, kad pie viņa pieskrēja kāda maza 

meitenīte. Viņš apskāva viņu cieši, cieši un iedeva to, kas viņam bija. Nebija svarīgi, vai viņam bija dāvana vai nē. 

Eņģelītis saprata, ka tas ir tas siltums, ko viņš vienmēr gribējis sajust. Viņš bija laimīgs, redzot to siltumu, ko mēs 

saucam par mīlestību. 

Svešinieks pienāca tuvāk uz Eņģelīša pusi. Vecais vīrs mazajam Eņģelītim iedeva pārpaliekošo piparkūku un sacīja 

;’’Priecīgus un siltus tev Ziemassvētkus, mazo Eņģelīt!’’ To sacīdams, viņš aizgāja. 

Ak, Eņģelītis bija tik laimīgs! Viņa smaids staroja. Viņš smaidīja visai pasaulei. Viņš arī  saņēma to siltumu! Viņš 

sajuta to! Viņam  vairs nesala, spārni bija sasiluši, gandrīz vai dega. Viņš  tagad vēlējās doties tur, kur bija siltums.  

Viņš  nepameta veco vīriņu. Viņš palika pie viņa. Eņģelītis beidzot kādam uzticējās no visas sirds. Mazais čukstēja 

vecītim: ‘’Priecīgus Tev arī  Ziemassvētkus!’’ To sacīdams, viņš aizlidoja.   

Laila Oša 7.kl. 



 
 

 

Eglīšu eņģeļa stāsts 

Mani sauc Eglīšu eņģelis. Es dzīvoju mazā, mājīgā namiņā meža vidū . Man patīk meklēt eglītes un rotāt tās. Tas ir 

tik interesanti! Es jums pastāstīšu kas ar mani notika pagājušajos Ziemassvētkos. 

Es sēdēju savā namiņā un cepu piparkūkas. Tās bija tik smaržīgas… Pēkšņi man iezvanījās mājas telefons. Es  

palēcos no izbrīna. Zvanīja Eglīšu karaliene. Viņa ir ļoti skaista. Ar zaļu apmetni un Adventes vainagu uz galvas. 

Man bija jādodas pie kādas nabadzīgas ģimenes padarīt viņu Ziemassvētkus ideālus. Tieši to man patika darīt. 

Es no savas Ziemassvētku kolekcijas, kas atrodas manā noliktavā, lielā kastē, sakrāmēju vajadzīgos rotājumus: 

krāsainas virtenes, dziesmu plates, stikla bumbiņas, vaska svecītes, eņģelīšus un milzīgu kristāla zvaigzni. No 

pagraba paņēmu iesaiņotas dāvanas un mandarīnus, kā arī piparkūku mīklu un pienu. Visu saliku mugursomā. 

Somu uzliku uz pleciem un pacēlos gaisā.  

Nolaidos pie ģimenes durvīm un uz sliekšņa uzliku lielo mugursomu. Piezvanīju pie durvīm. Tās bija brūnas koka 

durvis ar norūsējušu  rokturi. Tad tās atvēra kāda sieviņa ar drūmu sejas izteiksmi. Kamēr viņa sniedzās pēc 

mugursomas, es ielidoju mājā. Tā bija silta. Nosēdos uz dīvāna. 

Sieviņa atvēra mugursomu un aiz prieka  sāka lēkāt. Viņai noritēja laimes asariņa. Tad pa durvīm mājā ienāca maza 

meitenīte un tēvs ar eglīti. Arī viņi bija laimīgi, jo iepriekšējos gadus bija egli rotājuši ar čiekuriem. Es nosēdos uz 

meitenes pleca, un tad sākās jautrība! 

Viņi salika krāsainas virtenes, un es tās mazliet piekārtoju. Meitenītes mamma salika Ziemassvētku eglītes 

bumbiņas, tētis- svecītes. Tad tētis pacēla meiteni uz pleciem, un viņa uz egles galotnes uzlika milzīgo kristāla 

zvaigzni. Pievienoja gaismiņas visdažādākajās krāsās. Salika dāvanas zem eglītes, uzlika plati ar dziesmām. Vēl 

tikai atlika izcept piparkūkas. 

Es to visu vēroju un biju laimīgs, un apmierināts par padarīto darbu. Dejoju pie mūzikas kopā ar viņiem. Mandarīnu 

smarža un arī garša bija patīkama. Pie šīs ģimenes svinēt svētkus bija tik jauki, ka es nedevos mājās. Es paliku un 

nenožēloju to. 

Kad svētki beidzās, svecītes bija nodegušas, bet lampiņas joprojām spīdēja, visi trīs devās gulēt. Es nolaidos 

meitenītei uz segas, kamēr viņa iemiga, un viņa ar aizvērtām acīm man teica: 

,,Paldies tev, manu eņģelīt!’’ 
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Eņģeļa stāsts... 

   Eņģelis ir laimes un prieka zīme. Tas lido pār mūsu mazo Latviju un klausās bērnu lūgšanās. 

   Eņģelis sargā katru bērnu Latvijā. Viņš zina, kad katrs bērns vēlas kaut ko sev, kaut ko savai ģimenei, kaut 

ko citiem un pasaulei. Viņš nāk katra bērna mājās un vāc viņu sapņus, piebilda tos. Viņam patīk bērnus uzraudzīt un 

skatīties viņu priecīgajos smaidos. Viņš sapņus nes prom uz savām debesīm. Tur katrs mākonis nes kādu laimi. 

Katrā mākonī paslēptas dāvanas bēdas, prieki un bērnu sapņi. Katru dienu eņģelis lēkā aiz priekiem. Viņš palīdz 

visiem, kam tik var, gatavot dāvanas, bet dāvanas nes lejā uz zemi tikai eņģelis. Katrus Ziemassvētkus dāvanas viņš 

liek zem egles, lai katra bērna sirds sasilst Ziemassvētku vakaros. Bērniem, no rītiem ceļoties, noskrien asaras uz 

sārtajiem vigiem. Sirds uzņemdama asaras, kļūst silta, laimīga, priecīga, līksma un jautra. Eņģelis no mākoņiem vēro 

bērnus, kā viņš uzvedas un ko viņi dara. Katrs brīdis eņģelim ir skaists, viņš to izbauda un vēlas, lai bērni ticētu sev 

un redzētu viņu. Bērniem, kuri nav labi bijuši, viņš aiznes dāvanas, lai viņu sirdis sasilst. Skaistais eņģelis vēlas, lai 

katra cilvēka dzīvē ir kāds prieks un laime. Eņģelis nevēlas, lai kāds bērns raudātu visu savu mūžu. Katros 

Ziemassvētkos mēs skatāmies divus aizkutinošus raidījumus „ Eņģeļi pār Latviju” un  „Latvijas Lepnums”. 

   Eņģelis palīdz jums tikai vajag noticēt, lai sapņi piepildītos. Lai jums izdotas piebildīt savus sapņus un 

noticēt sev. 

Didzis Logins 8.kl. 
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