
 

 

Gliemežvāks 

Liels gliemežvāks, 

Kas izskalots krastā 

Dedz simtiem gaismiņu:  

„Bērniņ – nāc un mācīties sāc!” 

(Ralfs  Leinasars) 

Salacgrīvas vidusskolas avīze         2017. gada Decembris Nr. 2 

Literārs Ziemassvētku izdevums 

Lai gan decembris dabā ir gada 

tumšākais mēnesis, daudziem 

tieši tas ir arī vistuvākais, jo 

priekšā ir gada skaistākie un 

ģimeniskākie svētki – Ziemas-

svētki. Mūsdienās liela daļa ģi-

meņu Adventes laiku vairs tieši 

nesaista ar kristīgajām tradīci-

jām, tas joprojām ir nozīmīgs 

laiks ģimenēm. Un tieši Adven-

tes vainags ir viens no būtiskā-

kajiem tā simboliem.  

Daudziem no mums Advents ir 

tas laiks, kad klusām gaidām 

pienākam Ziemassvētkus. Četru 

svētdienu garumā mūsu mājās 

iemirdzas sveces liesmiņa, kurai 

simboliku varam pielīdzināt 

katrs pēc savām izjūtām. Tas ir 

meklējumu sevī laiks. Dienas, 

kad esam kopā ar ģimeni, sev 

tuvajiem. 

Šis ir arī labestības un dāvināša-

nas laiks, kad mēs biežāk kā 

citas reizes vairāk ziedojam lab-

darībai. Mēs katrs varam veltīt 

savas labās domas, labos dar-

bus, pateikt labus vārdus- tā būs 

mūsu artava šajā labestības lai-

kā. Mēs katrs esam dažādi, bet 

Ziemassvētki īpaši svarīgi- vie-

niem tie ir saulgrieži ar ķekatām 

un bluķa vilkšanu, citiem tie ir 

balti Jēzus Kristus piedzimšanas 

svētki. Ziemssvētki ir  svētki, 

kad mēs visi – lieli un mazi – 

ceram, ka kaut kas no Ziemas-

svētku lielā prieka, no šīs debe-

su gaismas un miera, kas ir 

augstāks par visu saprašanu, 

ielīs mūsu sirdīs. 

Svētkus katrs cenšas sagaidīt ar 

labiem darbiem. Būs noslēdzies 

mācību gada pirmais cēliens. 

Katrs izvērtēs, kāds tas bijis gan 

mācību procesā, gan veicot da-

žādus darbus skolā, pilsē-

tā...Kopīgiem spēkiem izrotāta 

mūsu skola, darbojoties pēc 

Zero waste principa. Esam cen-

tušies daudzām lietām dot otr-

reizēju pielietojumu. Esam taču 

eko skola! Paldies skolēniem, 

vecākiem un visiem skolas dar-

biniekiem! Skolēni piedalījušies 

dažādos konkursos, guvuši atzi-

nības un balvas.  

  Šī mūsu avizīte 

“Gliemežvāks” būs neparastāka. 

Tajā varēsiet izlasīt skolēnu ra-

došos darbus. Paldies visiem 

rakstītājiem! 

  Lai visiem jauki un gaišu do-
mu piepildīti Ziemassvētki! No-
vēlu sagaidīt sniegu un izbaudīt 
ziemas priekus!  

Lolita 
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3.c klases skolēnu sirsnīgās vēstules Ziemassvētku vecītim 

Mīļo Salavecīt! 

Katru gadu priecājos Te-

vi satikt. Paldies, ka  Tu mani 

nekad neaizmirsti! Man šķiet, ka 

tagad man ir viss, tāpēc nevienu 

lietu nelūgšu. Kā saka mamma-

galvenais lai ir VESELĪBA un 

MĪLESTĪBA! Manai māsai gan 

šie būs pirmie Ziemassvētki, viņa 

gan priecāsies Tevi satikt! 

Rainers no Ainažiem 

Ziemassvētku vecītim! 

Mīļo Ziemassvētku vecīt, 

lūdzu, Tevi Ziemassvētku vakarā 

dot veselību slimajiem, siltumu 

un pilnu vēderu  bezpajumtnie-

kiem, un katram pa baltai sniega 

pārslai kā arī mazam brīnumam! 

Matīss Olivers 

Mīļo vecīt! 

Mīļo Ziemassvētku vecīt, es šo-

gad centos klausīt. Un šogad ļoti 

vēlos ātrāk Ziemassvētkus, jo 

tajos ir jautri. Lielākā dāvana 

man būtu kad visa ģimene ir mā-

jās! Būs jautri, ja sniega būtu 

daudz un ledus uzsaltu. Tad varē-

sim doties laukā un pikoties! Ne-

var aizmirst par egli, jo ja tās ne-

būs , tad nebūs arī dāvanu! 

Visiem novēlu Priecīgus Ziemas-

svētkus!!! 

Mārtiņš 

Labdien, Ziemassvētku Vecīt! 

 Kā jau visi bērni arī es 

nolēmu uzrakstīt vēstuli! Visu 

gadu centos uzvesties kārtīgi, bet 

ne vienmēr tas izdevās. Šogad 

ļoti vēlos uzkopšanas komplekti-

ņu! Lūdzu! 

Nikola 

Labo, Ziemassvētku Vecīt! 

 Šogad esmu čakli palī-

dzējusi mammai darbiņā un pies-

katījusi mazo māsu. Tādēļ šogad 

vēlos lai būtu kārtīga sniega kār-

ta! Tad tik būs īsti Ziemassvētki! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Ilze Matilde 

Labdien, Ziemassvētku vecīt! 

 Novēlu, Tev , veiksmi 

darbos! Skolā kārtīgi slaucīju kla-

si, pie mājas kad nolūza koks es 

to sazāģēju lai citiem kokiem ne-

traucētu. Vasarā laistīju mammas 

puķes, raku kartupeļus, un kopu 

savus mājdzīvniekus! Ceru, ka 

piedosi manus nedarbus!!! 

Ļoti vēlos lai man atnes Dinozau-

ru lego! 

Maksims 

Mīļo Ziemassvētku vecīt! 

 Es ļoti gaidu Ziemassvēt-

kus! Šie svētki pulcē kopā visu 

manu ģimeni, tas ļoti patīk!  

Ar ģimeni tad braucu pēc eglītes 

un kārtīgi rotāju māju. Vēl cepam 

visādus našķus. Vakarā pie eglī-

tes noliekam cepumus un pienu 

Ziemassvētku vecītim. Atverot 

dāvanas priecājamies par tām.  

Loti vēlētos aizbraukt pie Zie-

massvētku vecīša. Esmu darījusi 

arī dažus nedarbus! 

Kristiāna 

Vecīt! 

 Šajos Ziemassvētkos gri-

bētu lai Tu manam  tētim atnestu 

-kvadraciklu! Tas atvieglotu viņa 

nokļūšanu darbā. Savai mammai 

vēlos jaunu riteni. Savam maza-

jam suņukam-lielu, lielu kaulu, 

bet brālim lai atripina mašīnu-

KIA SPORTIGE. Sev vēlos tele-

fonu! 

Matīss 

Mīlo vecīti! 

 Šogad, šajos svētkos vē-

los....zem eglītes lielo zīmēšanas 

komplektu!  

Elise 
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Salavecītim! 

 Vēlētos jaunu telefonu, 

kā dāvanu uz Ziemassvētkiem. 

Un lai labāk veiktos uzrakstīju, 

Tev, mazu dzejoli! 

Mežā auga eglīte 

Citām eglēm blakus, 

Tur mēs viņu atradām 

Brienot sniega taku! 

Melisa 

Vēlēšanās! 

 Ļoti gaidu Ziemassvēt-

kus, jo tad piepildās vēlēšanās. 

Mājās pārbrauks mans tētis no 

Dānijas un mēs kopā izvēlēsi-

mies eglīti, ko rotāt mūsu mājās. 

Pēc tam gatavosim dažādus ēdie-

nus –pīrāgus, štovētus kāpostus, 

piparkūkas, pelēkos zirņus ar 

speķi un daudz citus ēdienus. 

Vēlos apciemot arī Tevi! Ļoti 

patīk ziema un tās prieki! 

Viktorija 

Ziemassvētku vecīt! 

 Nevaru sagaidīt svētkus. 

Jācer, ka tie atnāks drīz un būs 

balti. Eglītes meklēšana arī būs 

jautra. Ciemos atbrauks mans 

brālēns. Centos būt labs visu ga-

du un arī mīļš. Gribu lai arī mans 

brālītis  būtu labs pret visiem! 

Markuss 

Sveiki, mīļo Ziemassvēt-

ku vecīti! 

 Tuvojās Ziemassvētki, 

un, arī es vēlos kādu dāvaniņu. 

Gan jau rūķi, Tev pastāstīs kā 

esmu uzvedies visu gadu un ko 

esmu pelnījis. Gribu pateikt , ka 

īsti nezinu ko šogad vēlēties!  

Pats vairs neko nesaprotu. Ir brīži 

kad vēlos visu ko, sākot ar 8 aifo-

nu un beidzot ar lielo un vareno 

dronu. Šogad esmu palicis ve-

cāks, man jau ir 10 gadu un visi 

saka ka esmu nopietns zēns. Man 

jau arī tā šķiet! Tādēļ vēlos sev 

piemērotas lietas. Rūķi jau zina , 

ka vēlos nūju hokejam, kaut ko 

makšķerēšanai, jo tā ir mana aiz-

raušanās un vēl kaut kas lai pa-

liek noslēpumā. Gandrīz piemir-

su-lūdzu, lūdzu atnes baltu un 

pūkainu sniedziņu!  

Es apsolos būt kārtīgs, paklau-

sīgs, un labi mācīties , lai pašam 

un pārējiem  būtu liels prieks. 

Edvards 

Labais ,Ziemassvētku vecīt! 

 Es vēlētos uz šiem Zie-

massvētkiem Pokemonu mega 

vai Machamp to tu izvēlies pats, 

kuru man atnest! Visiem priecī-

gus Ziemassvētkus! 

Francis Jānis 

Lai visiem silti un mierpilni šie 

Ziemassvētki! 

Skolotāja Dace 

Vēstule Salavecītim 

Mīļo Salavecīti! Man iet labi. Es 

vēlos kādu garšīgu konču. Es tev 

novēlu jauku dienu!  

Sendija, 1.b 

 

Mīļo Salavecīt! Man iet ļoti labi. 

Es gribētu poniju, kurš var runāt, 

bet, ja tu nevari atrast tādu, tad tu 

vari atnest sumo kaķēnu. Lai Tev 

jauki svētki!  

Ieva, 1.b 

 

Salavecīti! Kā tev iet? Man skolā 

ļoti labi iet. Es vēlos Ronaldo 

formu un bučus.  

Daniels, 1.b 

 

Mīļo Salavecīti! Es gribu lūdzu 

Hotveels trasi.  

Olivers, 1.b 

 

Mīļo Salavecīti. Lūdzu es vēlos 

mašīnu ar pulti, un vēl vienu ma-

šīnu. Un trasi, kura izskatās kā 

cilpa!  

Miks, 1.b 
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Kas manu tautu stipru dara 

   Kas manu tautu stipru dara? 

Tie ir dziedātāji un dejotāji! 

    Kas manu tautu lepnu dara? 

Tie skaistie latvju dabas skati! 

     Kas manu tautu stipru dara? 

Tie labsirdīgie cilvēki, kuri visiem labu dara! 

      Kas manu tautu lepnu dara? 

Tie jaukie cilvēki, kuru priekam nav gala! 

      Kas manu tautu priekpilnu dara? 

Tā mīlestība, ko rodam mēs sevī! 

      Kas manu tautu stipru dara? 

Tie drosmīgie, kuri cīnījās, lai mēs šeit būtu! 

     Tas manu tautu dara stipru! 

Ance Ozoliņa-Mennika,4.a 

Kas manu tautu stipru dara? 

Tā jau nebūs ārzemju vara. 

Bet gan mūsu sīkstums ik pateiktā vārdā. 

Latviešu folklora, skaisti spīdi! 

Nepaliec mazāka i ne sprīdi! 

Latvijas daba, 

Cik zaļa tā kļūst! 

Nebūs mūsu tautai zust! 

Stipri ir cilvēki Latvijā mūsu, 

Gudrāks arī es savā sirdī kļūstu. 

Mūsu sportists Porziņģis- 

Basketbola karalis, 

Mūsu dzejnieks Ziedonis-  

Izslavēts jau izsenis… 

 

Baltijas ceļu mūsu vecāki veidoja, 

Savu zemīti izglāba. 

Spēka pilna  mums Lāčplēša diena, 

Svarīga –Latvijas dzimšanas diena. 

Visi cīnījās, cīņa bij sīva, 

Nu atkal mūsu Latvija brīva, 

Un mūsu latviešu valoda dzīva! 

Jasmīne Majore,4.a 
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Pazudušais Salavecītis  

Oktobrī  rakstniece Ruta Svaža 
un Apgāds Zvaigzne ABC izslu-
dināja radošo darbu konkursu. 
Rakstniece rosināja palīdzēt pa-
beigt viņas iesākto grāmatu par 
meitenes Baibas piedzīvojumu 
Ziemassvētkos. Bērniem vis-
pirms bija jāizlasa stāsta sākums, 
un tad jāraksta turpinājums un 
nobeigums.  

Fragments no rakstnieces Rutas 

Svažas grāmatas 

   Mazā Baiba sēž sapucējusies 

un gaida Salavecīti. Mute no-

mazgāta, zaļā svētku kleita mu-

gurā, sarkanās laka kurpes kājās- 

viss kā nākas. Viņa cer, ka šova-

kar dabūs ratiņus lellei Draudzi-

ņam. Aiz loga krīt pirmās šīs 

ziemas sniegpārslas. Mājās ir 

priecīgi un mierīgi. 

  Viss būtu TIK labi, ja vien ne-

uztrauktu doma par salavecīti. 

Kur gan viņš tik ilgi kavējas?” 

   “Aiziesim visi kopā līdz upei 

pastaigāties, Baibiņ,” mammīte 

ierosina. “Ātrāk paies laiks.” 

    Mazā ir priecīga gājēja. 

“Varbūt ceļā satiksim Salavecī-

ti,” viņa prāto. Krastmalas lielā 

egle arī izpušķota. Baiba netic 

savām acīm- zem varenā koka 

rosās rūķi. “Ātrāk, ātrāk atpakaļ 

uz mājām!” meitene sauc. “Ka 

tik vecītis nav pie mums jau 

bijis!” 

     Mamma steidzas mazajai lī-

dzi. Bet kas tad tas? Neticami! 

Par ko pārvērtusies jaukā, mājīgā 

svētku istaba? Logs līdz galam 

vaļā! Vējš apgāzis skaisto egli, tā 

nu guļ apsnigusi kā mežā! Pelni 

no izdzisušā kamīna pa visu grī-

du! Kas te noticis?  

   “Ko tagad darīt?” domā Baiba. 

 

    Pasakas turpinājumus rakstī-

ja un sūtīja rakstniecei 4.a kla-
ses skolēni.  

(turpinājums) 

“Ko tagad darīt?” domā Baiba. 

 Meitene nolēma, ka vispirms 

visu vajadzētu sakopt, jo ir taču 

Ziemassvētki. Vispirms meitene 

aizvēra logu, lai istabā nesasnigtu 

sniegs. Pēc tam Baibiņa ķērās 

klāt eglītes savešanai kārtībā, jo 

tās rotājumi bija mazliet cietuši. 

Atlika vēl saslaucīt pelnus, kas 

nebija izdarāms viegli. Meitene 

slaucīja grīdu ļoti uzmanīgi.  

 Kad viss bija sakopts, Baiba no-

lēma, ka jāpalūkojas, vai Salave-

cītis nav iesprūdis skurstenī. Kā-

pēc tad pelni bija sabiruši pa visu 

istabu. Bet Salavecīša tur nebija. 

Meitene devās pie kamīna, var-

būt vecītis tur atstājis kādu dāva-

niņu, kamēr viņa nebija mājās. 

Arī tur nekā nebija. Nebija ne 

Salavecīša, ne Ziemassvētku dā-

vanu. Palika skumīgi. 

 Pēkšņi pie durvīm atskanēja 

klauvējieni. Meitene skrēja pie 

durvīm, atrāva tās vaļā. Ko viņa 

tur ieraudzīja? Pagalmā stāvēja 

skaistās kamanās iejūgti ziemeļ-

brieži, bet blakus tiem- Salavecī-

tis ar dāvanu maisu rokās.  

  Baiba aicināja Salavecīti istabā. 

Arī māmiņa bija pārsteigta par 

pēkšņo viesi. Bet ir taču Ziemas-

svētki. Māja smaržoja pēc tikko 

izceptiem pīrādziņiem un pipar-

mētru tējas. Salavecītis tika atsē-

dināts goda vietā, pacienāts ar 

tēju un pīrādziņiem. Kā jau Zie-

massvētkos, sekoja dāvanu dalī-

šanas un dzejolīšu skaitīšanas 

laiks. Liels bija mazās Baibas 

pārsteigums, kad viņa saņēma 

sen kārotos leļļu ratiņus savam 

Draudziņam.  

   Visi pateicās par dāvanām, bet 
Salavecītis- par gardajiem pīrā-
dziņiem un smaržīgo tēju. Baiba 

apsolīja vecītim, ka katru gadu 
viņu Ziemassvētkos sagaidīs ar 
pīrādziņiem un tēju. Notika sir-
snīga atvadīšanās. Vecītis tumsā 
aizsoļoja pāri pagalmam uz sa-
vām ziemeļbriežu kamanām, lai 
dotos pie citām ģimenēm un darī-
tu laimīgus mazos bērnus. 

Amanda Viktorija Majore,  4.a  
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(pasakas nobeigums) 

 Mamma uztraukusies pārmeklē 

visas istabas. Tikmēr Baiba do-

mā, kas noticis ar Salavecīti. Ne-

atradusi Salavecīti, māmiņa at-

griezās pie Baibas un lūdza mei-

tenei  visu, kas telpā bija nekār-

tīgs, uzkopt. Taču Baibai uzkop-

šanas darbi nebija ne prātā. Viņa 

domāja, kas gan varēja būt noticis 

ar vecīti. Viņa nolēma, ka Salave-

cītis ir jāatrod. 

 Viņa meklēja pavedienus, kā 

varētu vecītis nozust. Meitene 

saprata, ka Salavecītis ir rāpies pa 

skursteni. Bet kāpēc istabas logs 

ir vaļā? Baiba lūdzās māmiņai, lai 

atļauj iziet ārā paraudzīties, vai 

kaut kur nemana kādas svešas 

pēdas. Baiba pēta dažādus pēdu 

nospiedumus sniegā un pēkšņi 

ierauga pēdas, kas dodas tieši uz 

meža pusi. Viņa zina, ka neviens 

no ģimenes locekļiem nav devies 

uz to pusi. Pie tam, nospiedumi 

bija tādi savādāki… 

   Meitene nolēma sekot pa iemī-

tajām pēdām un nonāca līdz kā-

dam palielam krūmam. Ko viņa 

tur ierauga? Pie krūma atsēdies 

atpūsties Salavecītis. Meitene 

steidza aicināt vecīti uz savu mā-

ju.  

  Aizejot mājās siltumā, salavecī-

tis pastāsta, ka vēlējies slepus 

ielīst mājās pa skursteni, bet caur 

to varēja izlīst tikai viņa dāvanu 

maiss, bet pats vecītis gandrīz 

iesprūdis. Tāpēc viņam nācies 

istabā ielīst pa logu, kurš neesot 

bijis kārtīgi aizvērts. Krītot mai-

sam, piebirusi pilna telpa ar pel-

niem. Salavecītis centies kaut ko 

lietas labā darīt, bet uztraukumā 

uzskrējis virsū eglītei. Tad nu 

nācies ņemt kājas pār pleciem. 

  Kad viss bija noskaidrots, apkārt 

visi sajuta Ziemassvētku mieru 

un burvību. Vecītis sāka dalīt 

dāvanas. Visi skaitīja Ziemas-

svētku dzejolīšus. Valdīja prieks 

un jautrība. Katrs izsaiņoja sa-

ņemtās dāvanas un pateicās Sala-

vecītim. Bet vislielākais prieks 

bija Baibiņai, kura saņēma sen 

lolotos leļļu ratus lellei Draudzi-

ņam.  

   Redzot, cik visi pacilāti un gan-
darīti, Ziemassvētku vecītis atva-
dījās un devās pie citām ģime-
nēm, kurās arī gaidīja Ziemas-
svētku brīnumu. 

Ance Ozoliņa-Mennika, 4.a 

(turpinājums) 

Baiba ar māmiņu abas izbrīnītas 

raugās nekārtīgajā istabā. Baiba 

asarām acīs raugās uz māmiņu. 

Kas tagad būs? Kas būs ar Zie-

massvētku brīnumiem? Salavecī-

tis negribēs nākt pie mums, jo 

istaba ir tik nekārtīga. Māmiņa 

mierināja meitu, ka Salavecītis 

noteikti atnāks. Galvenais, jāpa-

cenšas ātri sakopt visu istabu, lai 

tā atkal būtu tīra un kārtīga.  

  Meitene aši ķērās pie darba. Is-

taba tika tīri izslaucīta. Eglīte tika 

piecelta, un tās greznojums piela-

bots. Māmiņa kāra pie kamīna 

sarkanas zeķītes. Pēkšņi māmiņa 

it kā sastinga un klusībā  iesau-

cās: “Kas tad te kamīnā ? “ Viņa 

ieraudzīja vienu zābaku un spīdī-

gu, melnu siksnas sprādzi. Vai tik 

vecītis nav paviesojies jau mūsu 

mājā un, steidzoties projām, visu 

to pazaudējis. Baibai neko neteik-

dama, māmiņa turpināja kārt pie 

kamīna zeķītes. 

 Beidzot viss atkal spīdēja un 

mirdzēja, viss atkal bija sakopts, 

izgreznots. Pietrūka tikai paša 

galvenā- Salavecīša. Baiba jau 

vairākas reizes bija pajautājusi 

māmiņai, vei vēl ilgi jāgaida, līdz 

ieradīsies Salavecītis. Māmiņa 

mierināja, ka jābūt pacietīgai. 

Viņa palūdza, lai Baibiņa uzliek 

uz galda piena glāzi un cepumi-

ņus, lai būtu ar ko vecīti pēc garā 

ceļa pacienāt.  
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 Baiba gaidīja, gaidīja, 

kamēr iemiga saldā miedziņā. 

Pēkšņi viņu pamodināja paliels 

troksnis. Baiba plati atvēra acis. 

Vai tiešām atnācis Salavecītis? 

Bet vīru ar sirmo bārdu istabā 

nemanīja. Uzmanīgi vēroties ap-

kārt, Baiba ieraudzīja zem eglītes 

glīti iesaiņotas dāvanas. Meitene 

nespēja noticēt savām acīm. Vai 

tiešām, kamēr viņa bija iemigusi, 

mājās ciemojās Salavecītis?  

Meitene steidza apskatīt dāvanas. 
Tur bija tik daudz jauku lietu. Bet 
galvenais, ka bija nolikta kaste ar 
leļļu ratiņiem viņas Draudziņam. 
Par to meitene priecājās visvai-
rāk. Uz galda blakus piena glāzei 
un cepumiem bija atstāta vēstulī-
te. Baibiņa jau prata lasīt. Vēstu-
lītē bija pateikšanās par pienu un 
gardajiem cepumiem. Salavecītis 
arī paskaidroja, kāpēc viņš neie-
radās ātrāk, kāpēc istabā bija tāda 
nekārtība. Izrādās, ka vecītis jau 

vienu reizi bija mēģinājis apcie-
mot Baibu, bet, lienot caur skur-
steni, bija pazaudējis dažas man-
tas. Nācies doties atpakaļ uz savu 
darbnīcu, kur rūķi palīdzējuši 
sagādāt citas lietas pazudušo vie-
tā. Baibiņa jutās laimīga, ka to-
mēr vecītis viņu nebija aizmirsis. 
Viņa priecājās par Salavecīša 
ierašanos un secināja, ka Ziemas-
svētki ir vieni brīnumaini svētki. 
Tikai jātic… 

Kevins Devīts, 4.a 

(turpinājums) 

“Ko tagad darīt?” domā Baiba. 

Viņa apsēžas pa istabu izmētātajā 

sniegā un nezina, ko iesākt. “Kur 

palicis Salavecītis?” mazā uztrau-

cas. Baiba sāk raudāt. Asaras 

birst kā lielas pupas. Māmiņa vēl 

aizvien stāv durvīs un noraugās 

uz to, kas tagad noticis ar viņu 

abu tik rūpīgi iepriekš uzposto 

istabu.  Sniegā pie apgāztās egles 

redzami pēdu nospiedumi. Kam 

tās pieder? “Arī dāvanu nav…

pēdas vien palikušas,” skumīgi 

secina meitene. Māmiņa skaidro 

meitai, ka ne jau dāvanas ir tas 

svarīgākais. Svarīgi noskaidrot, 

kas te noticis, kas te pabijis, sva-

rīgi ātri visu sakopt. Bet Baiba 

joprojām bija bēdīga.  

 “Nāc! Iesim uz virtuvi! Padzer-

sim siltu tēju un padomāsim, kā 

rīkoties tālāk!” māmiņa aicināja 

Baibu. Kad Baiba atvēra virtuves 

durvis, viņa pārsteigumā gandrīz 

nokrita no kājām. Pie galda sēž 

Salavecītis un ēd viņu Ziemas-

svētku vakariņām sagatavoto tīta-

ra cepeti.  

   Sākās jautājumu uzdošana par 

notiekošo. Salavecītis pastāstīja, 

ka, braucot ar kamanām, skrop-

stas aizlipušas ar sniegu. Viņš ar 

grūtībām nolaidies aiz Baibas 

mājas, paņēmis dāvanu maisu un 

devies iekšā. Tā kā aizlipušo 

skropstu dēļ gandrīz neko nav 

varējis saskatīt, atstājis vaļā ār-

durvis, nejauši aizķēris egli, kura 

apgāzusies. Bet pa vaļā atstāta-

jām ārdurvīm iebrāzās vējš, kas 

nodzēsis kamīnā uguni un izsvai-

dījis pelnus pa visu istabu. Vējš 

atrāvis vaļā logu, pa kuru putināja 

iekšā sniegs. Vēja pūtiena rezul-

tātā salavecīša deguns esot sajutis 

gardu smaržu un devies smaržas 

virzienā uz virtuvi. Nenocieties 

un sācis baudīt cepeti. Kad pie-

dzīvojums bija izstāstīts, Baiba 

un māmiņa piedeva Salavecītim, 

jo ir taču Ziemassvētku vakars. 

Salavecītis sāka dalīt dāvanas. 

        Baiba bija ļoti priecīga, ka 
tomēr satikusi Salavecīti un dabū-
jusi ilgi gaidītos ratiņus lellei 
Draudziņam. Salavecītis vēl maz-
liet pasēdēja ar ģimeni omulīgā 
gaisotnē un tad devās ceļā. Tik 
daudz bērnu viņu vēl gaidīja! Ce-
rams, ka šāds piedzīvojums vai-
rāk neatkārtosies. 

Mare Malvīne Īstenā, 4.a  



 

 

8 2017. gada Decembris Nr. 2  

(turpinājums) 

Meitenei pa galvu maisās sim-

tiem jautājumu. Pēkšņi mazā uz 

grīdas pamana kaut ko baltu. 

Meitenīte uzmanīgi pieiet klāt un 

saprot, ka tā ir lapa, uz kuras kaut 

kas uzrakstīts. Baiba pacēla lapu. 

Kaut meitenei bija tikai pieci ga-

di, viņa lasīt prata. Baiba skaļi 

lasīja: “Šī vēstule ir domāta ma-

zajai meitenītei Baibai. Man ne-

pieciešama tava palīdzība, jo 

esmu iekūlies nepatīkamā situāci-

jā. Bet es nevaru tev dot daudz 

norāžu. Tikai to, ka tev jāaiziet uz 

parku pie lielās egles un jānoskai-

ta pantiņš : Audz, audz, ziemas 

vējiņ! Audz, audz, ziemas snie-

dziņ! Audz, audz, ziemas eglīte!  

Salavecītis”. Meitene bija pārāk 

ziņkārīga, lai gaidītu rītu, tāpēc 

uz parku devās nekavējoties pa 

tumsu, līdzi paņemdama arī vēs-

tuli. Bet tajā pēkšņi viss rakstītais 

bija pazudis. Aizejot parkā un 

noskaitot pantiņu, ap meiteni un 

egli sāka virpuļot sniegputenis, 

atspīdēja spoža gaisma, un meite-

nīte attapās dīvainā brīnumzemē. 

Tur nakts vietā bija diena, koki 

bija apsniguši. Kupenas tik bie-

zas, sniegs bija koši balts. Baiba 

jutās apmulsusi. Ko lai dara? 

Meitene nolēma vēl reizi ieskatī-

ties vēstulītē. Tur pēkšņi parādī-

jās teksts: “Tev jāatrod mans la-

bākais palīgs, jāpaņem no viņa 

zelta atslēdziņa, kas atrodas palī-

ga atvilktnē. Darbnīca, kurā atra-

dīsi manu palīgu, atrodas aiz trīs 

lieliem kalniem un trīs eglēm.” 

Baiba zināja, ka viņai uzticas un 

ka viņa vienīgā var atrast Salave-

cīti. Meitene devās ceļā. 

  Sasniegusi trīs kalnus, Baiba 

ieraudzīja ziemeļbriežus, kuri bija 

iejūgti kamanās, bet kamanas bija 

iesprūdušas. Pie kamanām rosījās 

rūķītis, kurš centās kamanas at-

brīvot, bet neizdevās. Baiba palī-

dzēja, bet par to rūķītis aizveda 

meiteni uz darbnīcu. Meitene ātri 

vien atrada Salavecīša uzticamo 

palīgu- lielo Rūķi, bet meitene 

saprata, ka iegūt atslēgu būs grū-

ti, jo palīgs visu laiku atvilktni 

uzmanīja. Beidzot sagaidījusi 

izdevīgu mirkli, viņa devās pie 

atvilktnes, klusām to atvēra, taču 

tur bija dažādu krāsu atslēgas, 

tikai ne zelta…Piepeši meitenes 

rosīšanos ievēroja palīgs un sa-

prata, kas viņai padomā. Lielais 

Rūķis bija paredzējis, ka būs kāds 

drosmīgais, kurš centīsies Salave-

cīti atbrīvot. Tāpēc atslēgu viņš 

turēja kabatā. Palīgs saķēra Baibu 

un nesa uz vecu noliktavu, kuru 

neviens neizmanto. Meitene ne-

apjuka un centās no palīga kaba-

tas izvilkt atslēdziņu. Tas izde-

vās. Meitene noliktavā ieraudzīja 

ieslodzītu Salavecīti. Kad Rūķis 

bija abus atstājis, meitene atslē-

dza durvis un abi izkļuva brīvībā. 

Salavecītis pastāstīja, ka lielais 

Rūķis gribējis būt Salavecīša vie-

tā un doties pie bērniem. Tāpēc 

ieslodzījis vecīti. Salavecītis pa-

teicās Baibai un lūdza viņu doties 

mājās, bet ar ļauno Rūķi viņš tik-

šot galā. 

     Atgriezusies mājās, Baiba sa-
posās svētku drēbēs. Māmiņa 
istabu bija sakopusi, bet zem eg-
les, kuru māmiņa bija atkal izro-
tājusi, atrada dāvanu – ilgi cerē-
tos ratiņus lellei Draudziņam. 
Viss labs, kas labi beidzas. Dīvai-
ni bija šie Ziemassvētki, bet mei-
tene bija priecīga, ka kādam varē-
jusi palīdzēt. 

Elīza Eglīte, 4.a ( ieguva  
rakstnieces grāmatu par labi  

uzrakstītu  turpinājumu) 

(turpinājums) 

Mazās galvā šaudījās daudz dažā-

du domu: “Kas te noticis? Kurš 

to pastrādājis? Vai kāds vēlējies 

piesavināties manas dāvanas? 

Kur meklēt vainīgo? Un, ja tagad 

ierodas Salavecītis, kā tas izskatī-

sies, ka māja Ziemassvētku vaka-

rā nekārtīga?” 

 Baibiņas prātošanu pārtrauca 

savāds troksnis, kas nāca no vir-

tuves puses. Meitene maziem, 

bailīgiem solīšiem devās skaņas 

virzienā. Pēkšņi viņa skaļi ieklie-

dzās, bet jau mirkli vēlās meite-

nes seju rotāja plats smaids, un 

Baiba atviegloti nopūtās. Viņas 

priekšā stāvēja Salavecīša uztica-

mais palīgs ziemeļbriedis Rū-

dolfs. 

 Pēc abu sarunas atklājās, ka Sa-

lavecītis, sēžot  kamanās un lido-

jot kopā ar Rūdolfu pāri Baibas 

mājai, stāstījis dažādus jokus. 

Ziemeļbriedis Rūdolfs  tā smē-

jies, ka, ātrumā traucoties un 

strauji bremzējot, kamanas apgā-

zušās, un Rūdolfs ar Salavecīti 

iekrituši pa  Baibas mājas skur-

steni istabā kā pelni vien noputē-

juši. Ko nu? Bijis jācenšas visu 

ātrumā sakopt, kamēr ģimene 

atgriežas mājās. Tad nu Rūdolfs 

steidzies uz virtuvi meklēt slotu, 

bet nejauši aizķēris izrotāto svēt-

ku egli. Abi saklausījuši, ka aiz 

durvīm jau ir Baiba ar māmiņu. 
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 Vajadzējis paslēpties. 

Salavecītis aizbēdzis pa skurste-

ni, bet Rūdolfam tas nav izdevies,  

un viņš paslēpies virtuvē. 

 Baibiņa ar māmiņu pasmaidīja 

par šo notikumu un visi ķērās pie 

sakopšanas darbiem. Bet kā tad  

salavecīti? Kā ar dāvanām? Izrā-

dās, ka Salavecīša maiss palicis 

pie galda kājas. Rūdolfs pieteicās 

dāvanas izdalīt. Baibiņa un mā-

miņa uztraucās, vai tas būs labi. 

Ko par to teiks Salavecītis? Rū-

dolfs mierināja, ka viņš taču esot 

palīgs un visu paskaidrošot Sala-

vecītim, ja jau viņš  pats ir aizbē-

dzis no nepatikšanām.  

 Tā Baibiņa tika pie ilgi kārota-
jiem ratiņiem lellei Draudziņam. 
Šos Ziemassvētkus ģimene nekad 
neaizmirsīs. Atvadoties Baibiņa 
nodeva ziņu Salavecītim, ka viņa 
piedod par visām šīm nekārtībām 
un lai iegriežas arī viņu mājā, kad 
ir laika. 

Elizabete Līcīte, 4.a  

(turpinājums) 

Ieraudzījusi netīro istabu ar ap-

gāzto egli, Baiba uztraucās ne pa 

jokam. Kā tad tā? Viņas abas ar 

māmiņu bija tā centušās, lai viss 

būtu skaisti sakopts Ziemassvēt-

kiem. Baiba atcerējās, ka māmiņa 

bērnībā lasīja grāmatas par sala-

vecīti, kurš daudzās mājās ielīda 

caur skursteni. Varbūt arī pie vi-

ņiem Salavecītis vēlējies ciemo-

ties, lienot caur skursteni? Ja nu 

viņš vairāk neatnāks?  

  Mamma centās mierināt meitu 

un aicināja palīdzēt visu sakopt: 

“Neuztraucies, Baibiņ! Ātri visu 

abas kopā sakopsim un tad sāk-

sim meklēt. Ja neatradīsim vecīti, 

tad viņš noteikti būs kaut kur at-

stājis dāvanas. Tā Salavecīši 

mēdz darīt, ja viņiem ļoti jāstei-

dzas.” Abas ķērās pie darba un 

māja atkal bija saposta svētkiem.  

  Baiba raugās apkārt priecīga, jo 

eglīte stāv savā vietā, grīda tīra 

un var sākties meklēšana. Izmek-

lējusies pa visu māju, viņa ko 

aizdomīgu ieraudzīja pie kamīna 

pašā stūrī. Tu atradās liela izpuš-

ķota kaste. Baiba no priekiem 

sāka lēkāt, jo nojauta, ka patie-

šām pie viņiem ciemojies Salave-

cītis, kamēr abas ar māmiņu stai-

gāja pa krastmalu. Liels bija mei-

tenes prieks, kad, atverot kasti, 

viņa tur ieraudzīja ilgi lolotos 

leļļu ratiņus Draudziņam. Meite-

nei bija žēl, ka nebija kam pateik-

ties, jo tā arī pašu Salavecīti viņa 

nesatika. Varbūt nākamajā ga-

dā…Baiba saprata, ka visu gadu 

jāklausa māmiņai, jābūt čaklai, 

tad gan vecīti varētu satikt. 

  Ārā sniga balts sniedziņš. Baiba 
ar māmiņu jutās ļoti labi, jo bija 
taču Ziemassvētku vakars, kas 
atnesa sirsniņās mieru. 

Emīlija Zaprauska, 4.a    

(turpinājums) 

Ir svētku vakars, tāpēc Baiba, 

daudz nedomājot, kopā ar mā-

miņu nolēma visu ātri sakārtot, jo 

drīz ieradīsies ciemiņi un varbūt 

arī Salavecītis. Meitene saslaucī-

ja pelnus, pasauca tēti, lai viņš 

palīdz uzcelt lielo egli. Ceļot egli, 

tētis un Baiba zem tās kaut ko 

pamanīja. Tas taču Salavecītis! 

Salavecītis izskatījās savārdzis. 

Baiba uztraucās, vai viņš nav 

ievainots. Pacienāja vecīti ar tēju 

un pašas ceptām piparkūkām.  

Tad Salavecītis pastāstīja ģime-

nei, kas tad notika, kad neviens 

nebija mājās. Salavecītis esot 

vēlējies, kā vienmēr, rāpties iekšā 

pa skursteni. Bet pēkšņi sacēlies 

liels vējš. Tas sapūtis pilnu istabu 

ar pelniem. Vecītis skrējis pie 

loga, lai to atvērtu un istabu izvē-

dinātu, bet viņa garais mētelis 

aizķēris lampiņu virteni eglē, un 

lielā egle uzgāzusies salavecītim 

virsū. Vecītim nav bijis spēka tikt 

no egles apakšas laukā. Labi, ka 

mājinieki tik ātri pārnākuši un 

varējuši viņu izglābt. Salavecītis 

bija pateicīgs un atvainojās arī 

par nekārtību, kura radusies viņa 

neuzmanības dēļ. 

 Padzēris tēju un pacienājies ar 

gardajām piparkūkām, salavecītis 

ķērās klāt pie sava galvenā uzde-

vuma- dāvanu dalīšanas. Vislie-

lākā dāvana tikai Baibai. To atvē-

rusi, meitene ieraudzīja leļļu rati-

ņus, kurus tik ļoti bija vēlējusies 

savam Draudziņam.  

 Viss labs, kas labi beidzas. Sala-
vecītis bija atradies, viss noskaid-
rots, dāvanas saņemtas. Vecītis 
mierīgu sirdi atvadījās, lai apcie-
motu bērnus citās mājās, kuri arī 
cerēja uz Ziemassvētku brīnu-
miem. 

Tīna Adela Zeņina,  4.a  
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(turpinājums)  

  Baibiņa bija satraukta. Viņa 

mājās vēlējās ieraudzīt Salavecī-

ti, bet acu priekšā bija liela, pos-

toša nekārtība. Pa istabu uz vi-

sām pusēm bija pelnu pēdas. Vie-

nas veda uz virtuvi.  Bet tur neko 

abas ar māmiņu neatrada. Abas 

sekoja pa vēl vienām pēdām, ku-

ras veda uz ārdurvju pusi. Izgāju-

šas pa ārdurvīm, viņas redzēja, 

ka pēdas ved uz pagalma stūrī 

esošās lielās egles pusi. Baibiņa 

steidzās pie lielās egles.  

   Kas tad tas? Aiz egles sēdēja 

vīrs ar garu sirmu bārdu. Tas taču 

Salavecītis! Baibiņa ar māmiņu 

aicināja Salavecīti uz mājās ap-

sildīties, jo viņš izskatījās stipri 

nosalis. Sarkanais deguns bija 

kļuvis vēl sarkanāks, bārdā bija 

sniegpārslas.  

   Kad visi bija aizgājuši mājās, 
un Salavecītis bija pacienāts ar 
karstu liepziedu tēju, vajadzēja 
noskaidrot, kas tad noticis. Vecī-
tis sāka stāstīt: “Kad savās kama-
nās lidoju pie Tevis, saplīsa viena 
kamanu sliecīte. Turējos kama-
nās, cik spēju. Bet, kad biju virs 
jūsu mājas, nenoturējos un iekri-
tu pa skursteni kamīnā. Pelni 
vien noputēja. Bet eglīti laikam 
aizķēru ar sava mēteļa stūri. Ne-
zināju, ko darīt. Devos ārā no 

mājas, bet negribēju atstāt jūs bez 
dāvanām, tāpēc gaidīju pie lielās 
egles pagalma stūrī.” Kamēr Sa-
lavecītis stāstīja savu bēdu stāstu, 
māmiņa jau bija savedusi visu 
atkal kārtībā. Varēja sākt svinēt 
Ziemassvētkus, jo mājās taču ir 
īsts Salavecītis! Katrs saņēma pa 
dāvanai, skandēja dzejolīšus, 
dziedāja Ziemassvētku dziesmi-
ņas. Bet vislaimīgākā bija mazā 
Baiba. Viņai no Salavecīša ro-
kām tika ratiņi lellei Draudzi-
ņam, par kuriem viņa bija tik ļoti 
sapņojusi. Paldies, labo Salave-
cīt! Sapņi tomēr piepildās. Tas 
tik bija Ziemassvētku vakars! 

Madara Metuse, 4.a  

(turpinājums) 

“Ko tagad darīt?” domā Baiba.  

Sākumā, visu to ieraugot, abas 

pārņēma dīvainas sajūtas. Tad 

Baiba palīdzēja māmiņai visu 

sakopt. Baibiņa bija nogurusi un 

devās gulēt pavisam bēdīga, ka tā 

arī nebija satikusi Salavecīti.  

   No rīta, kad mazā pamodās, 

viņa attapās, ka vairs nav savā 

omulīgajā mājā, bet gan pilī, pil-

nā ar dāvanām. Apkārt rosījās 

rūķi. Baiba bija apjukusi un nezi-

nāja, ko lai dara. Pēkšņi viņa iz-

dzirdēja ierunājamies kādu maigu 

balstiņu: “Sveika, Baiba! Es 

esmu Rūbija. Kad Baiba pagrie-

zās uz balss pusi, viņa pamanīja 

rūķenīti aptuveni viņas augumā. 

Rūķenīte bija ģērbta sarkanā mē-

telītī, kājās zaļas kurpītes,, galvā 

sarkana cepurīte, kurai bija liels 

bumbulis.  

 “Kas tu esi?” jautāja Baiba dre-

bošā balstiņā.  

“Nebaidies no manis! Te tev nav 

ne no viena jābaidās. Nāc, es tev 

visu izrādīšu!” laipni teica Rūbi-

ja. 

 Tad Baiba sekoja rūķenītei pa 

visu pili un uzmanīgi klausījās 

visā, ko stāstīja Rūbija. Gan par 

to, kā rūķi gatavo Ziemassvētku 

dāvanas, gan- kā tie tās piegādā. 

“Beidzot mēs esam nonākušas pie 

Ziemassvētku zvaigznes, ar kuras 

palīdzību šeit darbojas visa maģi-

ja. Bet maģiskā zvaigzne darbo-

jas tikai ar Salavecīša palīdzību. 

Tāpēc tev mums jāpalīdz viņu 

atrast,” stāstīja  rūķenīte. Baiba 

bija pārsteigta. Rūbija pastāstīja, 

ka Baiba izvēlēta tāpēc, ka ir 

drosmīga, gudra, jauka, sirsnīga 

meitene.  

  Rūķenīte pastāstīja, ka Salavecī-

tis pazuda vienu dienu pirms Zie-

massvētku vakara. No Salavecīša 

palicis medaljons. Ja vecītis ir 

tuvumā, medaljons iemirdzas.  

   Baibiņa gatavojās ko teikt, bet 

nejauši paklupa. Medaljons izkri-

ta meitenei no rokām, aizslīdēja 

pie skapja un pēkšņi iemirdzējās 

spoži, jo spoži.  Skapja durvis 

atvērās un meitene ieraudzīja sle-

penu eju. Baiba ar Rūbiju uzreiz 

saprata, kas jādara. Viņas devās 

pa eju uz priekšu. Bija pagājušas 

nelielu gabalu, kad ieraudzīja 

Salavecīti, kuru bija sagūstījuši 
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divi sargi. Blakus vēl stāvēja Sa-

lavecīša uzticamais palīgs Hans. 

Rūķenīte to ieraugot, iesaucās: 

“Hans, kāpēc tu nolaupīji Salave-

cīti? “ Hans atzinās, ka jau sen 

kārojis ieņemt Salavecīša vietu, 

lai varētu doties no mājas uz mā-

ju Ziemassvētku laikā. Rūbija 

lūdza, lai Hans izdara labu darbu 

un atbrīvo Salavecīti, jo viņu gai-

da tik daudzās ģimenēs bērnu 

namos, skolās…Hans nokaunējās 

un vecīti atbrīvoja. 

   Salavecītis pateicās Baibai par 
drosmi un viņas labo sirdi. Atvē-
rās lielas pils durvis un…Baiba 

pamodās savā gultiņā. Piecēlu-
sies, viņa ieraudzīja, ka zem eglī-
tes ir skaisti iesaiņotas dāvanas. 
Meitene pasauca savu ģimeni, un 
visi kopā atvēra savas dāvanas. 
Cik Baiba bija priecīga, ka starp 
dāvanām atrada arī skaistus rati-
ņus savam Draudziņam. 

Paula Eglīte, 4.a  

Rūķu brīnumainais ciems 

Reiz rūķi uzrakstīja vēstuli 

Ziemassvētku vecītim. Viņš at-

brauca ciemos pie rūķiem uz 

Rūķu ciemu. 

Ziemassvētku vecītis redzēja, 

ka notikusi liela katastrofa. Rūķi 

netiek galā ar saviem pienāku-

miem. Ziemassvētku vecītis jau-

tāja: ”Kāpēc nestrādājat?” Rūķi 

atbildēja, ka viņi nespēj tik daudz 

rotaļlietas uztaisīt. Ziemassvētku 

vecītis steidzās palīgā. Drīz vien 

bija gatavas visas vajadzīgās ro-

taļlietas.    

  Ziemassvētku 

vecītis izdomāja, ka varētu uzai-

cināt ciemos laumiņas, kaimiņu 

rūķus un bērnus. Rūķi izrotāja 

eglīti un izcepa piparkūkas. Sanā-

ca viesi. Ziemassvētku vecītis 

rotaļājās ar bērniem. Viņš cienāju 

visus ar gardajām piparkūkām. 

Tad Ziemassvētku vecītis kopā ar 

rūķiem dalīja visiem dāvanas. 

Bērni un laumiņas bija priecīgi.  

Bet bija pienācis jau vakars. 

Ziemassvētku vecītis iesēdās sa-

vās kamanās un pacēlās zvaig-

žņotajās debesīs.  

Elīza Kļusa, Amanda 

Hofmane, 4.b  

Ziemassvētku brīnums 

Reiz sen senos laikos ļoti tālā, 

tālā, tālā Ziemeļpolā dzīvoja Zie-

massvētku vecītis. Viņš bija ļoti 

apaļīgs. Ziemassvētku vecīti sau-

ca par Nikolasu. Viņš bija tik 

apaļš, ka nevarēja ielīst nevienā 

skurstenī.    

 Kādu dienu Nikolass saprata, 

ka tuvojas Ziemassvētki. Viņš 

aizgāja uz garāžu, lai pārbaudītu 

savas kamanas. Bet tās tur nebija! 

Arī noliktavā dāvanas nebija. 

Viņš saprata, ka jādodas meklēt 

gan kamanas, gan dāvanas. Lai 

izmeklēšana noritētu veiksmīgi, 

viņš paņēma līdzi piecus rūķus. 

Tie bija Saucīte, Saladēliņš, Rotī-

te, Slinkumīte, Ābolīte. Tad visi 

devās meklēt pazudušās mantas. 

Ziemassvētku vecītis ar savu ko-

mandu apceļoja visu pasauli, bija 

visās mājās, bet savas kamanas 

un dāvanas neatrada.    

Cik labi, ka pie viņa bija  čak-

lie rūķīši!  Viņi uztaisīja jaunas 

kamanas un sarūpēja dāvanas. 

Ziemassvētki bija klāt! Zie-

massvētku vecītis  devās ceļā un 

sauca: ”Priecīgus Ziemassvētkus 

visiem!” 

Katrīna Ķūrena, Kaspars 

Pudniks, Diāna Miščenkova 4.b  



 

 

12 2017. gada Decembris Nr. 2  

Ziemassvētku vakars mežā 

Pirms Ziemassvētku vakara 

meža iemītnieki izrotāja mežu. 

Zaķēnu ģimene rotāja skaisto, 

kuplo eglīti. Vāveru ģimene taisī-

ja čiekuru virtenes. Ezīši ģimene 

palīdzēja zaķēnu ģimenei rotāt 

eglīti. Tikmēr rūķīši palīdzēja 

Ziemassvētku vecītim saiņot dā-

vanas.   

Te zaķēns Rūdis iesaucās: 

”Sniegs snieg!” Visi meža iemīt-

nieki bija sajūsmā. Tad pēkšņi 

ieradās Ziemassvētku vecītis un 

rūķi. Ziemassvētku vecītis iesau-

cās:” Priecīgus Ziemassvētkus!” 

Visi nostājās ap skaisto eglīti. Lai 

tā iedegtos, bija jānodzied dzies-

ma. 

Tad visi iesaucās: ”Eglīte 

iededzies!” Eglīte iedegās košās 

krāsās. Tad rūķis Nikniķis teica: 

”Laiks dāvanām!” Ziemassvētku 

vecītis izdalīja dāvanas. Zaķis 

Rūdis dabūja lielu grozu ar bur-

kāniem. Vāverīšu ģimene saņēma 

lielu grozu ar gardajiem riek-

stiem. Ezīšu ģimene dabūja ābo-

lus. Rūķi dabūja jaunus darbarī-

kus. Visi bija priecīgi un laimīgi.

  

Ziemassvētku vecītis bija lai-

mīgs, ka visiem patika dāvanas. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Dagnija Kuka,  
Rolands Daugulis, 4.b  

Ziemassvētku brīnumi 

Reiz dzīvoja četri jautri 

zaķēni. Vienu sauca Rūbija. Otru 

sauca Čiks. Trešo sauca Riko. 

Ceturto sauca Mollija.  Rūbijai 

bija balts un pūkains kažociņš. 

Čikam bija maigs un pelēks kažo-

cinš. Riko bija malnbalts kažo-

ciņš. Mollijai bija pelēks kažo-

ciņš.    

Rūbijai ļoti patika celt 

sniegavīrus. Mollijai patika gata-

vot dāvanas. Kādā ziemas dienā 

Mollija sāka gatavoties Ziemas-

svētkiem. Viņa izcepa piparkūkas 

un aiznesa omei un opim. Rūbija 

palīdzēja māsai sagatavot dāva-

nas. Riko izdekorēja māju. Čiks 

gatavoja visai ģimenei Ziemas-

svētku torti. Tā būs torte, kas iz-

rotāta ar piparkūkām. Visā zaķu 

mājā smaržoja pēc Ziemassvēt-

kiem. Zaķēni salika dāvanas zem 

eglītes un gaidīja viesus.  

Brīnumu pilnus Ziemas-

svētkus! 

Estere Mihailova,  
Krista Ivonna Miljone, 4.b  

Rūķu Ziemassvētki  

Bija decembra sākums. Lau-

kā bija uzsnidzis balts sniegs. 

Visi rūķi gatavojās Ziemassvēt-

kiem. Bet viens rūķis nolēma 

neko nedarīt. Viņu sauca Ūķis. 

Viņš bija slinkākais rūķis Rū 

pilsētā. Ūķim nepatika Ziemas-

svētki. Rūķis Ūķis vienmēr cen-

tās šos svētkus sabojāt. Neviens 

nezināja, kāpēc viņam nepatīk 

Ziemassvētki.   

Pārējie rūķi  ķērās pie egles 

rotāšanas. Visa Rū pilsēta bija 

skaista un balta. Rūķi priecājās. 

Tikai Ūķis sēdēja savā mājiņā 

noskumis. Rūķi nolēma izcept 

piparkūkas. Visa Rū pilsēta 

smaržoja pēc brūnajām un garda-

jām piparkūkām. Rūķi dziedāja 

dziesmu, cepot piparkūkas. Ūķis 

sadzirdēja Ziemassvētku dzies-

mu un sajuta piparkūku smaržu. 

Viņš aizgāja pie rūķiem un lū-

dza, lai viņam iemāca cept pipar-

kūkas. Rūķi iemācīja arī Ziemas-

svētku dziesmu. Tā visi rūķi va-

karā devās pie Ūķa un palīdzēja 

viņam izrotāt māju un eglīti.  

Nu Ziemassvētku svinības 

varēja sākties! 

Evija Keiša,  

Roberts Jānis Tomsons, 4.b  
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Ziemas lietas 

Sniegi sniga putināja, 

Lielās ziemas vidiņā. 

Bērni skrēja spēlēties,  

Bērni skrēja pikoties. 

Koki ziemā sprakšķ, 

Ledus ziemā krakšķ. 

Lai tik snieg! 

Lai tik snieg! 

     Roberts Lēpmanis,3.b  

…. 

Aiz loga klauvē decembris. 

Tas Ziemassvētku mēnesis. 

Visi gaidām sniedziņu 

Baltu, vieglu, pūkainu. 

Sniegs apklāj mūsu zemīti 

Ar baltu vieglu villaini. 

Skan bērnu balsis priecīgas: 

-Ir ziemas prieki sākušies! 

             Guntis Smalkais, 3.b  

Sniedziņš krīt 

Ārā sniegs krīt 

Jāiet laukā paskatīt. 

Velkam cepures un cimdus 

Ejam taisīt sniegavīrus. 

 

Sniedziņš krīt, 

Sniedziņš krīt. 

Drīz būs Ziemassvētki! 

Būs eglīte un dāvanas 

Un visiem jautri būs. 

     Anastasija Tkača, 3.b  

Ziema 

Ziemiņ, ziemiņ, 

Cik tu skaista! 

It īpaši šogad 

Ar sniedziņu! 

Bērni priekā cimdus velk 

Vecākus no kājām gāž. 

Jāsteidz ziemu izbaudīt, 

Salatēti sagaidīt. 

Ralfs Kiršs, 3.b  
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Rūķīts uzceļ baltu vīru 

Rūķīts ieiet mežiņā, 

Ierauga viņš balto sniegu. 

Sniegā grib viņš spēlēties 

Baltu vīru uzcelt. 

 

Salatētis ierodas 

Meža zvērus apciemot. 

Ierauga viņš rūķīti 

Jautā: – Ko viņš dara? 

Rūķīts saka: – Spēlējos, 

Baltu vīru taisu. 

 

Salatētis apjuka 

Jautā: – Kā to sauc? 

Rūķīts saka: - Baltais vīriņš, 

Kuram vārds ir Sniegavīriņš. 

Kristiāns Tazāns, 3.b  

Ziema 

Ziemiņ, ziemiņ, 

Cik tu skaista! 

It īpaši šogad 

Ar sniedziņu! 

Bērni priekā cimdus velk 

Vecākus no kājām gāž. 

Jāsteidz ziemu izbaudīt, 

Salatēti sagaidīt. 

Ralfs Kiršs, 3.b  

Ziemā 

Ziemassvētku eglīte 

Ir tik skaista un spoža. 

Ziemassvētku vecītis  

Tur dāvanas noliks 

Bērni būs tad priecīgi. 

Markuss Sidorčuks, 3.b  

Ziemassvētki 

Ziemassvētki atbraukuši  

Baltām kamanām. 

Būs skaista eglīte 

Un mīļas dziesmiņas. 

 

Ziemassvētki atbraukuši 

Baltām kamanām. 

Ziemassvētku vecītis  

Dāvanas atnesīs. 

Krista Gaile, 3.b  
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Pārsteigums 

Kas gan tur pie durvīm  zvana? 

Tur Ziemassvētku vecītis stāv 

Ar dāvanu maisu. 

Kas gan dāvanu maisā iekšā? 

Tas būs liels pārsteigums! 

Madara Miščenkova, 3.b 

Salatētis 

Es gaidīju Salatēti 

Ar košām kamanām. 

Bet es viņu neredzēju,  

To mīļo, labo Salatēti. 

 

Mamma teica: 

-Šodien 23.decembris 

Tādēļ nav vēl Salatētis. 

Pienāca 24.decembris 

Pie durvīm kāds klauvēja. 

Salatētis tas bija 

Un dāvanas viņš deva. 

Kristians Bērziņš, 3.b  

Sniega pārslas 

Baltas sniega pārslas 

Man uz pleciem krīt. 

Nesteidzos es viņas 

Tūlīt projām dzīt. 

 

 Baltas sniega pārsliņas 

Pašas zina, ko dara. 

Tām vēl priekšā visa ziema 

Kilometriem gara. 

Tīna Krūma, 3.b  

Baltais lauks 

Sniedziņš snieg! 

Sniedziņš snieg! 

Drīz jau pelēkais  

Lauks ir balts. 

 

Un upes, 

Un meži. 

Tie visi arī 

Būs ar sniegu! 

 

No kurienes tas sniegs radās? 

No kurienes tas ūdens radās? 

Debesu vīrs uzbūra! 

Sniegu un ūdeni. 

Marta Viļļa, 3.b  

Ziema 

Ezis guļ. 

Lācis guļ. 

Vai zaķis arī ziemas miegu guļ? 

 

Vai ūdens jau ir sasalis? 

Sniegavīru bērni ceļ 

Sniedziņš ārā snieg. 

Visi bērni ātrāk ārā skrien. 

Renārs Ģēģeris, 3.b  
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Pirmais sniega mākonis 

Pirmais sniegs  

Ir uzsnidzis. 

Kurš gan to ir radījis? 

Droši vien pats sniega mākonis. 

Sniega mākonis 

Varens vīrs. 

Visu ziemu uzturēja 

Tik baltu kā vates gabaliņu. 

 

Sniega mākonis 

Pošas un plosa, 

Ka tik neuztaisa puteni. 

 

Mākonis nomierinājās, 

Un beidzot mākonis 

Izlēma atcelt sniegputeni, 

Atcelt, jo ziemai bija gals. 

Matilde Vilkaule, 3.b  

Ziemas brīnums 

Ziema jau ir klāt 

Jāsāk viņai māt! 

Tagad rūķus gaidīšu, 

Un ar piparkūkām cienāšu. 

Sākšu skaitīt pantiņu, 

Lai rūķis atnes grāmatu. 

Un, ja izlasīšu to, 

Svētkos būšu priecīgs. 

Adrians Rāps, 3.b  

Redaktore - Lolita Valaņina  

Dator salikums - Ritvars  Zvejnieks 

Korektore - Lolita Valaņina 

Pikas lido šurpu turpu 

Pie silta kamīna sēžu es, 

Laukā pa logu lūkojos es. 

Ir ziema klāt un sniedziņš snieg 

Tik mirdzošs un balts tas izskatās. 

Steidzos aši  saģērbties, 

Brāli saucu pikoties. 

Pikas lido šurpu turpu,  

Ziemas prieki nu ir klāt. 


