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LABSIRDĪBAS TIRDZIŅŠ 

14.decembrī skolā notika nu jau par tradīciju 
kļuvušais Labsirdības tirdziņš, kurā 8.-12.klašu 
skolēni tirgo pašgatavotus gardumus un ietirgo-
to ziedo labdarības mērķim. Jau otro gadu atbal-
stīsim radio PIECI.LV akciju Dod pieci! Paldies 
visiem atsaucīgajiem skolēniem, skolotājām, 
vecākiem!  

Izsakām Atzinību 8.a, 8.b, 9.a, 9.d, 10.a, 
10.b, 12.a klasei un klašu audzinātājām!  

1.decembrī uz PIECI.LV studiju doma lau-
kumā devās mūsu skolnieces Agnese, Katrīna 
un Beāte, lai saziedoto naudu atdotu. Kopā tika 
saziedoti 233 eiro! Par šo naudu PIECI.LV stu-
dijā tika pasūtīta un atskaņota Prāta Vētras 
dziesma „Ziema’.  
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9.novembrī 3.klašu skolēni ar lustīgām rotaļām un 
dančiem, ko organizēja folkloras kopa "Dimzēns", 
svinēja Mārtiņdienu. Daudzi skolēni bija gatavojuši 
īpašas maskas un tērpus. Paldies par pasākuma orga-
nizēšanu skolotājai Ritmai Tauterei.  

Paldies vecākiem par atbalstu tērpu veidošanā!  

MĀRTIŅDIENA 

Kā jau katru gadu 11.novembrī arī šogad mū-
su skola devās Jelgavas Lāčplēša dienas Lāpu gā-
jienā. 
Pēc Lāpu gājiena Jelgavā Skolēnu padome devās 
arī uz svinīgajiem pasākumiem Rīgā - nolikt zie-
dus Brāļu kapos un nolikt svecītes 11.novembra 
krastmalā. 
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un vecā-
kiempar dalību Lāčplēša dienas pasākumos! 

LĀČPLĒŠA DIENAS  PASĀKUMI 

12.novembrī mūsu skolas mazākie, bet 
aktīvākie skolēni piedalījās Lāčplēša dienas 
skrējienā!  
Paldies visiem mazajiem censoņiem par aktīvu 
piedalīšanos! 

LĀČPLĒŠA DIENAS SKRĒJIENS 

„IZSKRIEN LATVIJU JELGAVĀ!” 

Atzīmējot Latvijas simtgadi, aptuveni 100 skolēni 
no mūsu skolas piedalījās akcijā "Izskrien Latviju Jel-
gavā". Paldies bērniem par dalību un vecākiem par 
atbalstu!  
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16. novembrī, skanot skaistākajām latviešu dzies-

mām grupu "Cita grupa" un "Varbūt rīt" izpildījumā, 

9.-12.klašu skolēni un viesi no citām Jelgavas skolām 

baudīja dejas un dažādas aktivitātes. Tika kronēti Bal-

les Lāčplēsis un Laimdota. Paldies Skolēnu padomei 

un absolventiem, skolotājiem Gatim Priekulim un 

Sanitai Baltiņai par balles organizēšanu! 

PATRIOTU BALLE 

LATVIJAI 100 VELTĪTIE PASĀKUMI 

15. un 16.novembrī skolā norisinājās svinīgie pa-

sākumi, kas tika veltīti Latvijas simtgades svinībām. 

Paldies par pasākumu organizēšanu skolotājām Ritmai 

Tauterei, Antrai Zondakai, Sanitai Baltiņai. Paldies 

par priekšnesumiem koriem "Spīgmeitiņas", 

"Spīguņi", "Spīgo studija", "Spīgo", "Kārkli pelēkie 

zied", grupai "Cita grupa", zvanu ansamblim, 1.-

4.kašu ansamblim, skolotājiem Kristai Lūsiņai, Artai 

Jurgenovskai, Ingum Leilandam, Zanei Stafeckai, 

Daigai Rudzītei, Gatim Priekulim, Līgai Celmai-

Kursietei.  

2018.gada 22. novembrī 8. - 11. klašu skolēniem projekta Latvijas skolas soma ietvaros bija iespēja vērot brā-
ļu Laura un Raita Ābeļu vēsturisko piedzīvojumu filmu “Baltu ciltis”, kas vairākās nominācijās bija izvirzīta Lielā 

Kristapa balvai. 
Vēsturiskos faktos balstītais stāsts atklāj noklusētās hronikas par Eiropas pēdē-
jiem pagāniem – baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu un lietuviešu nāci-
jas. 
Filma Baltu ciltis atspoguļo 13. gadsimta nežēlīgos centienus pievērst kristietī-
bai tagadējo Latvijas teritoriju apdzīvojošos pagānus. Faktos balstītais filmas 
stāsts risināts, tās galvenajam varonim, dāņu spiegam Larsam (aktieris Kaspars 
Aniņš) nonākot seno baltu cilšu zemēs. 
Tur dāņu spiegs piedalās gan reliģiskos rituālos, gan nežēlīgos sirojumos, 
reibst vasaras saulgriežu svinībās, nonāk kuršu verdzībā un cīnās ar krustne-
šiem Saules kaujā. 
Pēc filmas noskatīšanās skolēniem bija iespēja tikties ar filmas veidotājiem – 
operatoru Jāni Indriku un kostīmu mākslinieci Līgu Krāsoni. 
Jāni Indriks, kas kopā ar otru operatoru Mārci Ābeli bija izvirzīts Lielā Krista-
pa balvai par operatora darbu šajā filmā, ir arī mūsu skolas absolvents. Viņš 
pastāstīja, ka filmas veidošana prasījusi trīs intensīvus darba gadus, un sākumā 

bijis nopietns darbs ar vēsturniekiem, lai filmā atveidotais laiks un notikumi atbilstu vēsturiskajai patiesība. 
Kostīmu māksliniece Līga Krāsone atzina, ka atbalsts filmas tapšanā bijuši dažādie restauratori un vēstures 

entuziasti, kuru veidotie tērpi, rekvizīti un ieteikumi izmantoti filmas veidošanā. Bijuši arī strīdi ar vēsturniekiem 
par dažādiem jautājumiem, piemēram, vai vīrieši tajā laikā tik ļoti daudz valkājuši tērpus ar kapucēm vai tomēr 
nē. 

Gan skolotāji, gan skolēni pēc filmas noskatīšanās atzina, ka filma bijusi izglītojošs ieskats 13. gadsimta vēs-
turē un to noteikti ieteicams izmantot mācību priekšmetu Latvijas un pasaules vēsture, Literatūra apguvē. 

Paldies Janim Indrikam un Līgai Krāsonei par viesošanos! Lai radoša veiksme! Gaidām jaunas filmas!  

DOKUMENTĀLĀ FILMA „BALTU CILTIS” 

https://www.facebook.com/janis.indriks.1?__tn__=K-R&eid=ARAjvffS4UtfWJ9ryI1Vsluh_RFch6gaQ6_SE0SiCpqSsX6OhreU84Yx2qVw3068WKE5-6sADMwdZVPL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwsO9ZSko_JnC1TKrCUyzq6ubv_P-wy966nFMMBTBrUJ2DTZyTYb4KcIeqe0HaGWpowL-ush7qwoJRxjsW6vGsYZ
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23.novembrī  kori "Spīgo" un "Spīguņi" 

devās uz Klaipēdu, lai divas dienas piedalītos 

Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Klaipē-

das fakultātes un Klaipēdas Vydūna ģimnāzijas 

rīkotajā Starptautiskajā bērnu koru radošajā 

laboratorijā. 

Pasākumā abi kori rādīja meistarklasi kora 

stundas darbā. Un vakarā sniedza koncertu Lie-

tuvas Mūzikas Teātra akadēmijā.  

KORU DALĪBA STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ 

„KĀ MAN IET GRIBAS” 

4.decembrī 10.-12. klašu 
skolēniem bija iespēja ap-
meklēt dokumentālās piezī-
mēs un dzīvesstāstā balstītu 
neparastu kustību, vārdu un 
skaņu eseju par mākslinieci 
ratiņkrēslā, cimdu adītāju, 
filosofi - Jetti Užāni.  

„EŅĢEĻU EGLE” 

4.decembrī arī Jelgavas 
4.vidusskolas skolēni kopā ar citiem 
jelgavniekiem devās iedegt „Eņģeļu 
egli”!  

KARJERAS PASĀKUMI 

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros 2018.gada 3.decembrī 
12.a klases skolēniem notika lekcija - diskusija, kuru vadīja izaug-
smes veicinātāja - koučs Dace Siliņa. Skolēni guva atbildes par 
karjeras izvēles jautājumiem un rada priekšstatu par emocionālā 
intelekta nozīmi karjeras veidošanā. Lekcijas - diskusijas laikā sko-
lēni apzinājās emocionālā intelekta nozīmi veiksmīgas karjeras vei-
došanā, aplūkoja saistību starp emocijām un karjeras lēmumu pie-
ņemšanu. Izmantojot interaktīvas metodes, diskusijas, grupu darbu, 
skolēniem tika veicināta spēja uzņemties atbildību par savām emo-
cijām un to izpausmi profesionālajā vidē un spēja identificēt emo-
cionālo stāvokli un stratēģiski to vadīt vēlamajā virzienā. Skolē-
niem bija iespēja izprast emocionālo stāvokļu priekšrocības noteik-
tā karjeras darbības nozarē, profesijā.  
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„GADA BRĪVPRĀTĪGAIS JELGAVĀ” 

5.decembrī Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, pa-
sākumā «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2018» sveikti 
mūsu pilsētas «eņģeļi» – 22 jelgavnieki, kuri ikdienā, 
nežēlojot savu laiku un spēku, palīdz līdzcilvēkiem . 
Starp šiem „eņģeļiem” ir arī mūsu skolas skolniece 

Adriana  Lešinska! 
 Apsveicam un lepojamies!  

19.decembrī skolā valdīja īsta svētku gaisotne, kuru 
radīja priecīgi un saposti sākumskolas skolēni. Ziemas-
svētku pasākumos mazie rūķi atrada Vecīša cimdiņu, ko 
skolēni piepildīja ar saviem priekšnesumiem un sniegpār-
sliņām. Kad cimdiņš bija pilns, ieradās, protams, arī pats 
Ziemassvētku vecītis, kura vadībā bērni padejoja un pa-
dziedāja. Paldies par dalību pasākumā "Citai grupai" un 
skolotājam Gatim Priekulim! Paldies par pasākuma orga-
nizēšanu skolotājām Antrai Zondakai, Ritmai Tauterei un 
Sanitai Baltiņai.  

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 1.-4. KLASĒM 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI 5.-12.KLASEI 

20.decembra rīta pusē skolā darbojās Sniegpārsliņu 
komanda, kas 5.-12.klašu skolēniem palīdzēja piepildīt 
Ziemassvētku vecīša cimdiņu ar dziesmām, dejām, uz-
vedumiem, ķīmijas eksperimentiem un dažādām citām 
aktivitātēm. Protams, ieradās arī Ziemassvētku vecītis, 
kas bija sarūpējis dāvanas klašu audzinātājām. Paldies 
par priekšnesumiem "Citai grupai" un skolotājam 
Gatim Priekulim. Paldies pasākuma organizatoriem - 
Skolēnu padomei, Sniegpārsliņu komandai un Vecītim, 
skolotājai Sanitai Baltiņai, absolventam Mārtiņam 
Tomsonam.  

TIKŠANĀS AR RAIMONDU ELBAKJANU 

2.novembrī  Latvijas sportiskākā 
klase ar klases audzinātāju Nataļju 
Gorškovu priekšgalā tikās ar Ghetto 
games dibinātāju Ramondu Elbakja-
nu. 

 Viņi kopā ar Raimondu piedalījās 
treniņā un pēc tam arī lekcijā.  
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Ziemassvētku kauss basketbolā katru gadu ir visgaidītākais skolas spor-

ta notikums, kurā piedalās sekmīgie sportiskākie 9.-12. klašu skolēni. Šogad 

kauss norisinājās 18. decembrī. Skolēnu padome un skolas absolventi jau vai-

rākas dienas iepriekš sāka gatavoties šim svarīgajam notikumam, dekorējot 

sporta zāli, kārtojot un shēmojot tehniskās lietas, lai 

viss izdotos, kā plānots. 

 ‘’Ziemassvētku kauss bija mans mīļākais notikums skolā. Katru gadu, 

jau vairākus mēnešus iepriekš, plānojam, kā viss pasākums notiks. Pēdējos 2 

gadus vairāk gan darbojos organizatoriski, nekā pats spēlēju kausā, bet tas 

nemazina prieku par pasākumu. Emocijas, kas rodas saspringto spēļu rezultā-

tā un mīlestība pret basketbolu, ir tas, kas rada šo kausu tik īpašu. Pagājušajā 

gadā (2017) es ar tā brīža absolventiem Mārtiņu Tomsonu, Agri Andersonu un Emīlu Karpjuku, izdo-

mājām Ziemassvētku kausu padarīt plašāk pieejamu. Sporta zālē nav daudz vietas skatītājiem, tāpēc iz-

veidojām tiešraidi skolas Facebook lapā. Tiešraide izrādījās ļoti veiksmīga – at-

sauksmes bija pozitīvas, lai gan paši apzinājāmies, ka varam to izveidot daudz 

kvalitatīvāku un skatāmāku. Tā nu šogad (2018) likām uzsvaru tieši uz tiešrai-

des veidošanu un ar skolēnu padomes palīdzību, izveidojām augsta līmeņa tieš-

raidi. Taču ne tikai tiešraide ir tas, ar ko lepojamies. Pats kauss – jau otro gadu 

komandām ir savas formas - tās tiek apdarinātas ar numuriem. Katram spēlētā-

jam ir savs numurs, komandām ir  ne tikai kapteiņi, bet arī treneri, kas dod norā-

dījumus spēlei. Paši spēlētāji arī arvien nopietnāk sāk uztvert kausu, lai 

gan, neesmu dzirdējis, ka kāds kausu uztvertu nenopietni. Kad vēl mācī-

jos 4. vidusskolā, mēs ar klasesbiedriem visu 1. semestri gatavojāmies 

kausam. Domājām taktiku, komandas sastāvu, pētījām citu klašu sastāvus 

un potenciālos pretiniekus, “ tā saka skolas absolvents Kārlis Žūriņš.  

 Šogad Ziemassvētku kausu izcīnīja 11.b klase, finālā pārspējot 

11.a klasi, kuras līderis Bruno Zeltiņš ieguva turnīra vērtīgākā spēlētāja 

titulu (MVP).  

 Protams, kauss nebūtu iespējams bez skolas atbalsta, tāpēc, milzīgs paldies skolas direktoram 

Agrim Celmam, direktora vietniekam saimnieciskajā darbā Jurim Šēnbergam, direktora vietniecei Sani-

tai Baltiņai, skolēnu padomei, sporta skolotājiem! Īpašs paldies skolas absolventiem Kārlim Žūriņam, 

Mārtiņam Tomsonam, Agrim Andersonam, Emīlam Karpjukam, Nikam Kļaviņam un Amandai 

Šīnai! Paldies arī kausa ‘’tehniskajiem darbiniekiem’’, kas pasākuma laikā nodrošināja, lai viss 

būtu augstākajā līmenī!  
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 "21. GADSIMTA LATVIEŠA SEJAS IZTEIKSME"  

Skolēnu eseju konkursā “21. gadsimta latvieša sejas izteiksme”, kuru rīkoja Latvijas Nacionālais māk-
slas muzejs, LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS un Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs, tika iesū-
tītas vairāk nekā 70 esejas. Viena no tām bija mūsu skolas skolnieces Agneses Pētersones eseja, kura ieguva 
godpilno 2.vietu!  

Konkursā piedalījās un pateicību ieguva arī Elīna Samuļone, 
Alise Ločmele, Marta Kozļenoka, Ieva Paegle, Elīza Cukere. 

 Apsveicam un lepojamies! 

21. gs. latvieša sejas izteiksme 
Latvieša sejas izteiksme bieži vien tiek uzskatīta par 

nemainīgu jau sen. Latvietis pats gan uzskata, ka viss ir saprotams 

un, pat pavīpsnājot pie joka, ko kaimiņš nolasa no ikrīta avīzes, ir 

jācenšas palikt ieturētam. 21. gadsimtā latvietis ir adaptējies 

veiksmīgi – dzīvoklis galvaspilsētas centrā, darbs turpat, sociālie 

tīkli un viss pārējais. Lauki netiek aizmirsti, tajos ik pa laikam 

pilsētas nomocītais bāleliņš atgriežas, lai uztaisītu bildi uz siena 

gubas vai arī siltumnīcā, zemenes lasot. 

Reiz kāds jauneklis, stavot Barona ielā pie luksafora, ievie-

sa savā sejā cerību pilnu skatienu. Viņš zināja, ka mājās viņu gaida 

siltums, jo beidzot ir pieslēgta apkure, kā arī grāmata, ko atradis laukos un vakar iesācis lasīt. Grāmata ir 

par romantismu, kas pašam šķiet diezgan atbilstoši. Nav jau tā, ka latvietis nebūtu inteliģents, laika gaitā 

ir ticis galā ar Raiņa “Lauztajām priedēm”, brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikiem”, kā arī Garlība Merķeļa 

“Latviešiem”. Arī uz atrasto grāmatu latvietis raugās  cerību pilnu skatienu, jo, ja nu šī grāmata izmaina 

visu viņa līdzšinējo dzīvi? Latvietis tur godā sava priekšgājēja Raiņa sacītos vārdus: ”Mainies uz 

augšu!”.  

Klasiskā literatūra bieži vien ietilpst jaunās gadu mijas apņemšanās sarakstā. Jāatzīst gan, ka uz-

manību ik pa laikam novērš kāds sociālo tīklu paziņojums. “Delfu” virsraksti un anonīmie komentāri ir 

lielisks brīvā laika aizpildītājs. Atgriežoties pie grātamas lasīšanas, tiek izlasīti priekšvārdi… 

 Šodien uz ielas latvietis redzēja puisi, kas bija ģērbies ekstravaganti. Tas galīgi neatbilst mūsu 

bāleliņa krāsu gammai. Latvieša mīļākās krāsas ir miltu baltā, rudzupuķu zilā un rudzu dzeltenbrūnā. 

 Mīlestība pret dabu ir sastopama it visur. Pat šim latvietim blakus iekārtojas rižs kaķis ar baltām 

ķepām. Vārds tam ir kā jau ieraksts - sākas ar Mur-. Latvijā ir daudzi Muri, Mures un viss par un ap šo, 

no murrāšanas aizgūto, vārdu. Šis ir īstens Rīgas runcis, tam sejā manāma pārticība, laime un miers. To 

no kaķa aizgūst arī pats latvietis. Miers un dažreiz arī laime. Tas latvieša sejā ir manāms, ja tu uzaicini uz 

tēju un kādu laiciņu parunā par dzīvi. 

Latvieša seja laika gaitā ir mainījusi savu cietsirdības un aizvainojuma vaibstu. Dažreiz zobojas 

par latviešiem kā pārlieku lieliem introvertiem, vienpašiem un netiek aizmirsta patika pret pelēcīgajiem 

toņiem. Latvieša iekšējā būtība plaukst un zeļ, taču ar ku-

ru katru jau savu bagatību nedalīsi. Ja esi šķitis pietiekami 

tīkams, iegūsi kādu graudu no latvieša dvēseles rudzu lau-

ka… 

 Nolicis gramatu malā, latvietis lūkojas pretējā dzīvokļa 

sienā, kuru pustumsā izgaismo vien sveces liesma. Tā 

bagātība jau nav meklējama gramatā, ja paša dvēseles 

spogulis priekšā. 

A.Pētersone 
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Cerība mirst pēdējā. 
Reiz, kad cilvēku vēl uz pasaules nebija un to apdzīvoja tikai īpašības, vie-

nības un citi ikdienā sastopamie termini, dzīvoja kāda skaista būtne, vārdā 

Laiks. Stāsta, ka Laika vecāki ir vēlējušies un gaidījuši meitenīti, bet viens 

no dieviem, vārdā Dzīve, zinājis, cik grūta dzīve gaida bērniņu, nolēma 

tam ļaut piedzimt par puisīti. Laika vecāki, dziļu skumju pārņemti, to au-

dzinājuši kā svešu. Viņam nekad nekas netrūka, ja nu vienīgi mīlestība. 

Kad Laiks izauga, viņš kļuva par visskaistāko būtni uz pasaules. Daudzas dāmas gribēja šo stalto jaunekli 

apprecēt, vīri būt draugos ar viņu, bet Laika sirds nekad nebija jutusi īstu mīlestību, tāpēc savā vientulībā 

viņš jutās vislabāk. 

Viss mainījās, kas Laiks iepazina Nemirstību. Viņa bija skaista, visi to cildināja tās prāta dēļ. Uz pasaules 

viņa bija visgudrākā un citi tai līdzināties nespēja. Laika sirdī plauka nesaprotams spēks, kas dziedēja visas 

gadu garumā iegūtās rētas, un šķita, ka arī Nemirstības gudrība ieguva mīlestības nokrāsu. 

Pēc gada Laiks un Nemirstība apprecējās, bet pēc diviem viņiem piedzima maza, zilacaina meitenīte, kuru 

nosauca par Cerību. Abi vecāki meitenīti dievināja un ļoti mīlēja, tomēr viņa bija piedzimusi pavisam vārga. 

Laika sirds lūza ar katru dienu vairāk, redzot mazo Cerībiņu cīnāmies par savu dzīvību. 

Kad pie ģimenes mājas durvīm pieklauvēja Nemirstības vecākā māsa Nāve, abi vecāki jau to bija gaidījuši. 

Laiks un Nemirstība lūdza Nāvei mazo, zilacaino bumbulīti pasaudzēt. Viņi lūdza, lūdza un lūdza, līdz Nāve 

piekrita, bet ar vienu nosacījumu- Nemirstībai ir jāatdod Cerībai sava gudrība, bet Laikam jāatdod savs 

skaistums.  

Pagāja divdesmit gadi, Nemirstība ar Laiku sēdēja krēslos un maigi skatījās uz pieaugušo Cerību. Nemirstī-

ba vairs nebija gudra, un Laiks jau bija nosirmojis, bet Cerības zilās acis piepildīja abu vecāku sirdi ar mī-

lestību. „Pirms divdesmit gadiem mēs gandrīz pazaudējām Cerību, bet tagad viņa nodzīvos ilgāk par mums 

visiem,” Laiks smaidot čukstēja Nemirstībai. 

Un tā radās teiciens- „cerība mirst pēdējā”.                                                                    LILIĀNA FLANDERE 

Parafīna svece. 
Reiz vaska un parafīna svece sarunājās.  

Vaska svece bija ļoti iedomīga un lielījās: „Es tikšu novietota zelta sveces statīvā šī vakara ballītē!” Para-

fīna svece atbildēja: „Bez šaubām- ir labāk tikt pagatavotam no vaska, nekā no parafīna, bet es esmu prie-

cīga, ka drīkstu degt virtuvē, kad tiek pagatavots ēdiens.  

Negaidīti ienāca bagātā kundze un paņēma abas sveces rokās. Redzot parafīna sveci kopā ar vaska, kun-

dze nolēma parafīna sveci atdot nabadzīgam kalpu puisim, kurš gāja garām istabai. 

Nabadzīgais zēns aiznesa parafīna sveci mājās. Redzot mazo, novecojušo kotedžu, parafīna svece pie se-

vis nodomāja: „Cik veiksmīga ir vaska svece, dzīvojot greznajās, bagātajās mājās!” 

Kamēr zēna māte aizdedza parafīna sveci, kāds cits no mājās esošajiem bērniem iesaucās: „O! Mums šo-

dien ir gaisma mājās! Cik skaisti!” 

Parafīna svece saskatīja neizmērojamu prieku bērnu acīs un nopriecājās par dzīvošanu kotedžā, vairs ne-

kad neaizdomājoties par vaska sveces šarmanto dzīvi. 

LAUMA VINSLAVA 

Jelgavas pilsētas skolēnu literāro pasaku  konkursā piedalījās daudzi mūsu skolēni, bet topošajā Jelgavas 

skolēnu pasaku krājumā iekļautas četrpadsmit  mūsu skolēnu pasakas. 

 Šajā „Špikopātā” publicējam trīs 12.klašu skolēnu pasakas.  

KONKURSA MOTO „Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa…” 
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Vecītis un ceļš 

Reiz pie kāda meža dzīvoja laipns un aizmāršīgs vecītis. Kādu dienu viņš izlēma doties uz aku pēc ūdens, taču, tā kā 
pie mājas akas nebija, devās uz kaimiņu ciemu, kas atradās meža otrā pusē. Vecītis izlēma doties cauri mežam, lai 
gan nekad nebija tajā bijis. Nonācis meža vidū, viņš atcerējās, ka ir aizmirsis pie mājas parādes durvīm spaini, un 
jau grasījās doties atpakaļ, kad ieraudzīja, ka pretī viņam nāk liels milzis ar acīm sarkanām kā dzērvenes un matiem 
melniem kā ogles.  
Milzis, ieraudzījis vecīti, tam jautāja: ,,Vecīt, kāpēc tu staigā pa manu mežu? Vai nezini, ka šajā mežā drīkst staigāt 
tikai rūķi, kas čakli kā skudras, un zvēri, kas mitinās šeit kopš senseniem laikiem?”  
Vecītis atbild: ,,Piedod, milzi, ka staigāju pa tavu mežu, taču, ejot uz aku pēc ūdens, es mājās aizmirsu spaini. Vai 
atvēlēsi man doties uz mājām pēc spaiņa pa šo ceļu, kas stiepjas cauri tavam mežam?”  
Milzis apdomājās, tad, ieskatījies vecītim acīs, atbildēja: ,,Es tev savu atvēli došu, taču pa ceļam, lūdzu, aiznes šo 
pīpi rūķu karalim, sakot, ka tā ir dāvana no manis viņa lielajos svētkos.”  
Vecītis paņēma pīpi, pateicās milzim un devās ceļā. Nogājis pāris soļus, viņš atcerējās, ka aizmirsa milzim pajautāt 
ceļu līdz rūķu karalim, taču milzis bija izgaisis. Tā nu vecītis gāja pa taku, prātodams, kā lai atrod ceļu līdz rūķu ka-
ralim? Te uz ozola zara uzsēdās vārna.  
Vīriņš, vārnu ieraudzījis, nopūtās un teica: ,,Ak, vārniņ, vārniņ, saki man, vai zini ceļu līdz rūķu karaļa namam?” 
Te vīriņam par lieliem brīnumiem vārna atbildēja dzejā:  

,,Nebrīnies, jel, vecīt mīļais,  
palaimējies tev ir ļoti,  

jo ceļš līdz rūķu valstībai  
sen jau labi zināms man. 
Dodies taisni, tad pa labi, 

Līdz veco vītolu tu manīsi. 
Tad pa kreisi soļus desmit, 
tad pie lielā akmens staba 

piesitīsi reizes trīs, 
skaļā balsī uzsaucot: 

,,Veries vaļā, akmens stabs! 
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To pateikusi, vārna jau grasījās lidot prom, kad vecītis viņai pajautāja: ,,Lūdzu, pasaki man, vārniņ, kas rūķu karalim 
bij’ par svētkiem lielajiem?”  
Vārna cieši uzlūkoja vecīti, tad, ne vārda nebildusi, aizlidoja. Vecītis, klausot vārnas padomam, devās taisni, taču 
atcerējās, ka aizmirsa pajautāt vārnai, cik tālu jādodas taisni. Te pa ceļu vecītim pretī nāca pīļu ģimene. Priekšgalā 
pīļu māte, lepni izslējusi kaklu, un viņai nopakaļ sekoja četri mazi pīlēni. Vecītis, ieraudzījis pīļu māti, uzrunā to laip-
ni: ,,Esi sveicināta, pīļu māt, kam bērni ir tik daiļi kā tikko uzplaukuši ziedi. Lūgtum, saki man, kur ir jūsu meža vī-
tols vecais?”  
Pīļu māte, vecītim uzsmaidījusi, atbild: ,,Paldies par vārdiem taviem laipnajiem, mani bērni ir nudien daiļi kā ziedi, 
kas aug vislabākās sētas vislabākā dārza vislabākajā vietā. Ceļu līdz vecajam vītolam tev labprāt izstāstīšu. Šeit pat pa 
labi griezies, taču uzmanies, jo vecais vītols viltīgs ir, viņš itin viegli nomaskēties tavā priekšā var par tikko uzziedē-
jušu rožu krūmu.” 
Vecītis pateicās un devās tālāk. Te ceļa galā viņš pamanīja rožu krūmu, bet blakus tam ceļu gan pa labi, gan pa kreisi. 
Vecītis jau grasījās pa labi doties, kad prātā atausa tam pīļu mātes vārdi. Vecītis izlēma krūmu pārbaudīt. Viņš pa-
smaržoja vienu no ziediem. Smaržas nebija. Viņš pārbaudīja vienu no dzeloņiem. Tas nebija ass. Tā nu vecītis izlēma 
doties pa kreisi. Nogājis desmit soļus, viņš tiešām ieraudzīja lielu akmens stabu, kas ar sūnām noaudzis. Viņš tam 
piesita trīs reizes, saucot: ,,Veries vaļā, akmens stabs! Ieved mani rūķu pilī!” Taču nekas nenotika. Tad vecītis atcerē-
jās vārdus, ko bildusi tam bija vārna, un viņš, trīs reizes piesitot pie akmens, skaļā balsī uzsauca: ,,Veries vaļā, ak-
mens stabs! Ieved mani rūķu valstī!” Un stabs atvērās. 
Kad vecītis jau grasījās ieiet rūķu valstī, viņam pretī iznāca rūķis, kam galvā bija kronis, un vaicāja: ,,Kas tu esi un ko 
gribi no mums, rūķiem?” Vecītis teica: ,,Piedodiet, ka traucēju, esmu nācis pie rūķa, kas jums karalis, lai pasniegtu 
tam pīpi vienu, ko lielajos svētkos tam milzis dāvina.” 
Rūķis, paņēmis vecīša sniegto pīpi, pasmaidīja un teica: ,,Paldies tev, vecīt, man jau teica vārna melnā un vēl pīļu 
māte lepnā, ka tu manu valsti meklē. Arī milzis atskrēja, teica - viens te vīriņš esot, kas spaini savu mājās aizmirsa. 
Savu vārdu turēji, pīpi manu atnesi, saki man, kā lai tevi atalgoju? Vai vēlies zeltu, sudrabu vai varbūt akmentiņus 
spožus?”  
Vecītis viņam smaidot atbild: ,,Nevēlos es ne zeltu, sudrabu vai akmeņus, vēlos es vien ceļu mājās atrast, lai ar savu 
spaini varētu ūdeni no akas smelt.”  
Rūķu karalis, bārdu noglaudījis, saka: ,,Lai notiek tā, kā vēlies tu.”  
Un vecītis piepeši attapās pie savas mājas sliekšņa. Tur pēkšņi bija radusies aka, no kuras vienmēr varēja pasmelt 
vēsu ūdeni gan ziemā, gan vasarā, un viņa vecais spainis, kurš joprojām stāvēja pie nama parādes durvīm, bija pilns 
ar zeltu, sudrabu un spīdīgiem akmeņiem. Kopš tā laika vecītis vairs nekad neko neaizmirsa. 

 
MANFREDS ZEIFERTS 


