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Lūdzu, Ziemassvētku kungs, pasaki savam valdniekam, lai manā dāvanu sarakstā ieraksta vēl 
vienu mazu vārdiņu- es vēlos, lai beidzot pie mums, Latvijā, ir sniegs. Es vēlos atkal šīs sajūtas, kad 
es skrienu pa sniega kupenām, krītu, veidoju sniega eņģelīšus. Ziemassvētku kungs, vai pie Tevis tur 
ir daudz sniega? Varbūt Tu varētu vismaz kādu kripatiņu aizdot līdz ziemas beigām, tad es Tev 
noteikti atdošu, lai Tu noglabātu līdz nākamajai ziemai.  

    Vai tu varētu mazliet sniegu aizsūtīt uz tām valstīm, kur tā nav, lai arī tie ļaudis varētu 
nobaudīt šo ziemas velti. Katram bērnam taču sirdī sēž mazs sapnītis, viņš vēlas redzēt, kā no 
debesīm kā balti milti krīt sniegs. Prieks ir pats galvenais, lai dzīvotu gaiši un krāsaini, nevis drūmi 
un pelēki. Ziemassvētku kungs, es ceru, ka Tu mani uzklausīsi un darīsi, kā es lūdzu.   

Kristiāna Kļaviņa 10.a klasē 

 

Klusais vakars pavadīts sirsnībā, priekā un ģimenes pārrunās pie vakariņu 
galda. Mierīgā noskaņā visi aizejam gulēt. Atverot acis, dzirdu rosību mājās. Dzirdu 
Ziemassvētku dziesmas, redzu vizuļojošo istabu, bet ārā sniegs balts kā piens, 
sniegpārsliņas pasakaini dejo vējā un visapkārt rosās cilvēki, smaids viņu sejās. Ir 
laiks cept garšīgo ziemas brīnumu-piparkūkas, kas šajā dienā liekas smaržīgākas, 
mīkstākas. Pasakaina smarža apbur mūsu telpas: saldā piparkūku, dzirkstošā 
mandarīna un spēcīgā kanēļa aromāts.  

 Ziemassvētki klauvē pie durvīm, sveicina ar dāvanām. Prieks dejo, siltums 
apkampj, mīlestība sasilda mūsu sirsniņas. Cik spēcīga ir vienotības sajūta šajā dienā! 

Everita Vītiņa 10.a klasē 

 

Rīts. Ārā ziema. Es zinu, ka tagad ir īpašs laiks. Es aizveru acis, un 
stāsts var sākties... Es lūkojos apkārt. Kur esmu? Šī vieta man ir 
pazīstama. Esmu to redzējusi vairāku gadu garumā. Tā ir vieta, kur filmē 
,,Viens pats mājās 2”. Es apjūku. Ieeju mājā. Viss ir kluss. Kāds ved mani 
uz istabu, kur pēc kāda laika sākas rosība. Es kopā ar visiem gatavojos 
braukt uz Maiami. Es esmu sajūsmā. Tas būs pirmais gads, kad 
Ziemassvētkus pavadīšu ārzemēs. Kā jau katru gadu, mēs aizgulējāmies. 
Pie lidostas es izvilku savu fotoaparātu. Tam ,,nosēdās” baterija. Es zinu, 
ka man ir jāskrien, bet steidzami tās gribu samainīt. Es paliku viena. 
Skrēju pakaļ cilvēkam, kurš bija mana tēta mētelī. Kad lidmašīna 
piezemējās, es izkāpu un sāku meklēt savu jauno ģimeni. Neviens 
neatsaucās. Es piegāju pie loga. Aiz tā bija pavisam cita pilsēta. Kā sauc šo 
pilsētu? Dzirdēju kādu sakām, ka tā ir Ņujorka. Kāda laime! Es esmu 
Ņujorkā! Atradu viesnīcas numuriņu, iekārtojos tajā. Tad devos staigāt. 
Visapkārt sniegs, augstas celtnes. Cilvēki priecīgi. Arī man sejā smaids. Tā 
staigāju līdz vēlam vakaram. 

    Nākamā bija Ziemassvētku diena. Jau no paša rīta viesnīcā visi 
saņēma dāvanas. Es atkal devos uz pilsētu. Satiku kādu sievieti, kas dzīvo 
kopā ar baložiem. Viņa atdot tiem sevi visu. Es viņai uzdāvināju ūbeli. 
Viena man, viena viņai. Tāds draudzības apliecinājums. Vakarā pie mana 
numuriņa kāds pieklauvēja. Tie bija mani vecāki un radinieki. Mēs 
dalījāmies iespaidos par pavadīto laiku. Ap pusnakti aizgājām līdz 
krāšņākajai eglei. Lūk, tā ir laime!  Brīnumi notiek. Šie bija brīnišķīgi 
Ziemassvētki. Esmu tik laimīga! Brīnumi atrod katru jebkurā vietā un 
laikā. 

Viviāna Soņi 10.a klasē 
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 Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu mēs izjūtam katrs pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar kuriem 
mūs nesaista draudzības vai radniecības saites, pat uz pilnīgi mums nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem mums nav nekādu saistību un 
no kuriem mēs neceram neko saņemt. 

Jau vairāk nekā 20 gadus Bauskas 2.vidusskolā notiek dažādi labdarības pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem ir Labdarības 
koncerts pansionātā „Derpele”. Decembrī visas klases aktīvi gatavo saldumu paciņas pansionāta iedzīvotājiem. Šajā pasākumā liels 
paldies jāsaka skolēnu vecākiem par atbalstu paciņu veidošanā. 

Arī folkloras kopa „Urdziņa” bija cītīgi gatavojusies Labdarības koncertam un tika sagatavota programma, ar ko iepriecināt vecos 
cilvēkus svētkos. 15. decembrī notika divi sirsnīgi un ļoti emocionāli koncerti pansionātā „Derpele” un pansionāta filiālē. Sadarbība ar 
pansionātu folkloras kopai „Urdziņa” jau ir ilgstoša un pilna ar uzticēšanos un sapratni. Šogad koncertā piedalījās arī skolēni no skolas 
teātra pulciņa, viņi iepriecināja skatītājus ar dzejoļiem un lugas fragmentu. 

Skolēniem par Labdarības koncertu bija milzīgs prieks! It īpaši patīkami bija redzēt daudz sirsnīgu un mīļu cilvēku. 
Bieži vien labākā labdarība ir silts smaids drūmā pēcpusdienā un jauks „Labrīt” kāpnēs satiktam kaimiņam. 

Lēni, lēni sniedziņš snieg, 
Lēni laimes māte brien. 

No ciemiņa ciemiņā, 
No sirsniņas sirsniņā. 

Daila Simsone 

 


