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 Ziemassvētki ir izraušanās no ziemas tumšajiem vakariem un tikai nedaudz 

gaišākajām dienām. Katram tiem nozīmē ko citu – vieni tos aizvada kristīgā garā, 

citi pār pļavu velk bluķi un skaita ticējumus, vēl kāds līksmojas par iespēju atkal ļauties 

Ziemassvētku dziesmu jampadracim. Gluži kā brīnumsvecītēs Ziemassvētkos slēpjas 

brīnumi. Atkalsatikšanās brīnums, kad visa ģimene savācas vienuviet un pārrunā visu, kas 

gada laikā sakrājies, ieskaitot skolēniem nevēlamus jautājumus par semestra liecībām un 

nākotnes plāniem; dāvināšanas brīnums, kad ap sirdi kļūst siltāk nevis tāpēc, ka dāvanu 

esi saņēmis pats, bet gan tāpēc, ka izdevies iepriecināt kādu citu. Vēl Ziemassvētkos tiek 

izkopta aktiermāksla, kad, atverot maisiņu ar zeķēm, cilvēku sejās tomēr parādās nedaudz 

stīva pārsteiguma izteiksme. 

 Liela daļa bērnu Ziemassvētkos atsāk darbu pie detektīvsāgas Kur palicis tētis? vai 

Kāpēc vectētiņam tieši tagad bija jāiet pirkt maizi?, vai Kā tas savulaik bija man, Kā tēta 

brālis var pusstundu pīpēt?

 Ģimenes pavāri atgriežas pie mūžīgajām ideālās piparkūku mīklas medībām, gaisā 

virmo kanēļa, upeņu un krustnagliņu smarža, kāds nemitīgi ēd mandarīnus. 

 Ziemas garākā nakts top arī par siltāko un gaišāko nakti, jo uz brīdi kāds atgādina 

par to, ka vienkāršajai, mierīgajai laimei nevajag daudz vairāk kā ģimenes un draugu ieloku 

un, protams, deviņus Ziemassvētku ēdienus.

 Kā lielākā daļa brīnumu, arī Ziemassvētku brīnums ir īss un viegli gaistošs, bet glābj 

apziņa, ka pēc gada atkal tiks atritinātas lampiņu virtenes un skaitīti dzejoļi par rūķīšiem, 

kas aizgāja uz kaimiņu pusi. Bet, ja tik ilgi gaidīt negribas, pietiek vien atšķirt Ziemassvētku 

detektīva, dzejoļu vai stāstu lappuses, kurās, neatkarīgi no gadalaika, mājo prieks un 

saticība. 

redaktore
Maira Pužule, 12.SB
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Mazs rūķītis priecē lielu pilsētu

 Nemaz ne tik sen, šī paša gada 17. decembrī, kad Rīgas ielas sedza rudenīga un 

visnotaļ nomācoša depresija, un vienīgā, kas vizēja un mirguļoja, bija nauda, kas tika šķiesta 

pa labi un pa kreisi, apmierinot savu mantrausību, kāda būtne uzvarēja savu nedrošības 

sajūtu un saprata, ka ir kas jādara lietas labā. Bija tikai viena silta sirds, kas vēlējās celt gaisa 

pilis jeb realizēt neiespējamo: atgūt Ziemassvētkus. Tas nebija neviens cits kā Prātiņš, rūķis uz 

goda. Daudzus gadus ilgusī tumsa tirdīja viņa dvēseli. Viņam bija gana! 

 „Es i’ strādīgs, es to var’!” skaļi teikdams sev, viņš apjauta, ka svētku laikā viņš spēj 

gāzt kalnus. „Auš’ es kāj’s aši, knaši, rotāt māj’s došos braši!” Prātiņš sāka sagatavošanās 

darbus lielajai misijai.

 Padzirdējis par Prātiņa ieceri, Rūdolfs saspicēja ragus. Kā viegli noprast, Rūdolfs bija 

ziemeļbriedis. Viens no tiem, kas palīdz Ziemassvētku vecītim dāvanu izvadāšanā. Rūdol-

fa sirdi sildīja Prātiņa nesavtība, un viņš vēlējās palīdzēt. Laiku daudz netērēdams, Rūdolfs 

devās pie Prātiņa ar piedāvājumu palīdzēt. „Sveicināts, biedr’ Prātiņ! Uzzināju par tavu 

ieceri un vēlos palīdzēt! Protu lidot, vai tev šī prasme noderētu?” Prātiņš bija ļoti pārsteigts. 

„Ak dieniņ! Cik negaidīt’! protams, kopā veicīgāk un jautrāk!” Tā nu viņi sakrāva lampiņu 

virtenes, rotājumu maisus un daudz piparkūku. Uzrāpies Rūdolfam mugurā, Prātiņš pavēlē-

ja: „Uz 11. novembra krastmalu!” 

 Ietinuši krastmalu mirdzumā, viņi devās uz Doma laukumu. Tirgotāji bija sabēdā-

jušies un gramstījās pa tumsu. Pēc eglītes iedegšanas arī Vecrīgas sirdi pildīja prieks un 

Ziemassvētku dziesmas. Darbiņš šeit bija padarīts. Līdzīgi abi draugi apciemoja arī Latvijas 

Nacionālo Mākslas muzeju, „Kluso centru” un Vecrīgas ielas. Visa Rīga bija jāietērpj mazās 

gaismiņās.

 Visbeidzot Prātiņam bija apnikuši vienkāršie rotājumi un gaismiņas, viņš gribēja ko 

laikmetīgāku. Bija pienākusi kārta izgaismot Vērmanes dārzu. Te Prātiņš izpaudās pēc sirds 

patikas. Tapa īsts Ziemassvētku noskaņās tērpts koks, kas visus iepriekšējos Ziemassvētkus bija 

vientuļi stāvējis Vērmanes dārza vidū pelēks un nemanāms. Tagad tas ar savām gaismiņām 

pievērsa uzmanību, un iepriecināja katru garāmgājēju. Lai iepriecinātu nostrādājušos 

deputātus, pie Saeimas ēkas tika novietota krāšņa jo krāšņa egle. Arī Bastejkalnā pie 

kanāla Prātiņš novietoja stilizētu Ziemassvētku egli, kas izgaismoja pīļu ceļus un Rīgas Valsts 

1. ģimnāzijas logus.

 Kamēr draugi meklēja nākamās vietas, ko izgreznot, Rūdolfs tika izsaukts uz Lapzemi 

Ziemassvētku vecīša uzdevumā: „Piedod, Prātiņ,” viņš teica, „man jādodas atpakaļ uz 

mājāsm. Esmu vajadzīgs Ziemassvētku vecītim.” „Žēl,” atbildēja Prātiņš, „mani spēki iet uz 

beigām, esm’ nogur’s. Tomēr man’ vēlme iepriecināt rīdziniekus ir nenokausējam’. Paldies, 
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ka man palīdzēj’, veiksmi Somijā!” Rūdolfs, graciozi ieskriedamies, aizlidoja ārpus Prātiņa 

redzes loka. 

 „Es i’ stiprs, es to var’!” sev atgādināja Prātiņš un ar pēdējiem spēkiem izgreznoja 

atlikušo Rīgu. Rīdzinieki, ieraudzīdabi gaišo, izgaismoto Rīgu, noturēja to par Ziemassvētku 

brīnumu un bija neizsakāmi priecīgi. Līdz ar sniegu viņos atgriezās ticība gaišiem un prieka 

pilniem Ziemassvētkiem. Rīga bija skaistāka nekā jebkad agrāk. Prātiņš, lepns par paveikto, 

devās atpakaļ uz mājām, kur viņu sagaidīja kā varoni un katru gadu Ziemassvētku laikā 

atcerējās viņa labos darbus.

Rūta Jēkabsone, Jānis Jurdžs, Elizabete Lāce, 
Estere Karlīna Jakovļeva, Laura Elizabete Kvāle, 

10.C
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 Skolas zāle tīkami smaržoja pēc egļu skujām un medainām piparkūkām. Pašā zāles 

vidū lepni gozējās kupla un bezgala skaista Ziemassvētku egle. Tās zaļos, asām skujām 

klātos zarus rotāja neskaitāmas gaismiņu virtenes, bumbiņas, puzuri un citi Ziemassvētku 

rotājumi. Taisnas, baltas sveces vēl neaizdegtas spīdēja sudraba svečturos un gaidīja 

Ziemassvētku dienu, kraukšķīgas piparkūkas lēzenos šķīvjos dvesa apburošu aromātu. 

Tīksmi ievilkusi nāsīs smaržu pilno gaisu, skolas čaklākā apkopēja pagrieza muguru skaisti 

izdekorētajai zālei un aizvēra smagās koka durvis. Slēdzene noklikšķēja un zāle iegrima 

tumsā.

 Doma baznīcas pulkstenis zvanīja jau trešo nakts stundu, visapkārt valdīja dziļš 

klusums. Piepeši gaitenī atskanēja slāpētu soļu troksnis, tad tie apklusa, un lēnām, 

piesardzīgi zāles durvju rokturis pagriezās. Vairākas tumšas ēnas ieslīdēja zālē, zaglīgi 

aizlavījās līdz lielajai eglei un palēnām, zaru pa zaram, to ievīstīja lupatu deķī. Tikpat 

nemanīti kā uzradušies, naksnīgie viesi atstāja skolas zāli.

 Sniegots atausa Ziemassvētku rīts. Priekā sasarkušām sejām un spriganām 

uguntiņām degot acīs, bērneļu bari pulcējās skolas gaiteņos. Bērni bija 

sapulcējušies svinēt Ziemassvētkus skolā, jo viņiem nebija, kur doties – visā plašajā 

pasaulē mazie knīpas bija vieni kā pirksti, jo viņiem nebija ne tēva, ne māmiņas. 

Mazie bērni drūzmējās pie skolas lielās zāles durvīm, skanēja smiekli un dažādi 

izsaucieni – visi bija patīkami uztraukti, jo nespēja sagaidīt, kad redzēs eglīti ar visiem  

pārsteigumiem, ko tā slēpa zem saviem kuplajiem zariem. Beidzot pienāca brīnumainais 

brīdis, kad lielās durvis vērās un bērni kā pupas sabira zālē, lai kopīgi svinētu svētkus. Pēkšņi 

zāli pāršalca čuksti un izmisuma pilni izsaucieni. Tikko vēl priekpilnajās sejās iegūla raizes 

un neizpratne, dusmas un aizkaitinājums. Svētku zāle, kas vēl vakar bija tik krāšņi rotāta, 

tagad bija pelēcīga, drūma un skaistā egle bija pazudusi. Bērnu acis pildījās asarām un 

sirsniņas ar skumjām.

 * * *

 Visu pasaules detektīvu karalis Deiloks Volmss gremdējās savā mīkstajā klubkrēslā, 

tērpies purpura krāsas samta bleizerī un tumši zilā tauriņā, un šķirstīja rīta avīzi. Slaidajos 

pirkstos viņam mirdzēja sudraba gredzens ar iegravētiem iniciāļiem D.V. Viņam pie kājām 

gulēja mazs franču buldodziņš, kurš izskatījās īgns un nešpetns. Avīzes saturs bija sekls un 

neinteresants, tāpēc Deiloks nicīgi nosvieda to uz neliela, rokām darināta sarkankoka 

galdiņa un sāka vērot uz ielas notiekošo. Viņa mierīgo nodarbi piepeši pārtrauca buldoga 

Ziemassvētku detektīvs
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ņurdiens, kam sekoja skaļš, uzstājīgs klauvējiens pie durvīm. „Iekšā!” uzsauca Deiloks. 

Brūnās durvis atsprāga vaļā un telpā ienāca garš, izstīdzējis jauneklis bālu seju, kurš rokās 

ņurcīja telefonu, un vidēja auguma meitene raga brillēs. „Ko jūs vēlaties? Nāciet tuvāk, 

apsēdieties un stāstiet, kas jums uz sirds,” nedaudz izbrīnīts detektīvs uzrunāja jauniešus. 

Abi viesi mīņājās uz rakstainā persiešu paklāja, tad apsēdās uz piedāvātajiem krēsliem 

un meitene viegli uztrauktā balsī sāka stāstīt: „Mister Deilok Volms, mani sauc Marija un 

tas ir mans skolas biedrs Zigismunds. Šonakt mūsu skolā atgadījās neparasts notikums – 

skolas lielā egle un zāles Ziemassvētku rotājumi pazuduši bez pēdām. Mazie bāreņi, kas 

sapulcējās, lai skolā svinētu Ziemassvētkus, tagad aiz bēdām sagrauzti, jo nezina eglītes 

likteni.” Mistera Volmsa acīs iedegas ziņkāre, viņš izslējās taisnāk savā klubkrēslā un 

ieteicās: „Lūdzu, turpiniet!” Marija ievilka elpu un atsāka stāstīt: „Ik gadu mūsu skolā 

pilsētas centrā norisinās labdarības pasākums, kurā piedalās nabadzīgie bērni un bāreņi. 

Skolas lielā zāle, speciāli izrotāta un svētkiem gatava, šonakt tika aizslēgta un atstāta, lai 

no rīta vērtu durvis un iepriecinātu mazos bērnus Ziemassvētkos. Bet šorīt egle ir pazudusi 

un neviens nezina, kur to meklēt.” Uguntiņām acīs degot, misters Volmss vaicāja: „Vai jūs 

jau paguvāt kādu izvaicāt?” Pirmoreiz ierunājās Zigismunds. Spalgā, uztrauktā balsī viņš 

sāka stāstīt: „Šajā skolā mācos jau ilgi, ser. Man ir laba atmiņa, ser. Es visu iegaumēju. 

Redzat, ar telefona palīdzību es iemūžinu mirkļus, lai vēlāk tos varētu izmantot savā 

darbā. Es esmu liels jūsu darba entuziasts, mister Volms. Mūsu skolā visi pie manis vēršas, 

ja kaut kas nozudis vai atrasts. Tā bija arī šoreiz. Bet esmu bezspēcīgs, es nezinu, kas to 

paveicis. Manis uzņemtie attēli šoreiz ir mani pievīluši. Ne miņas no kāda pavediena, lai 

atrastu vaininieku.” Misters Volmss saspringti klausījās Zigismundā. „Tu gribi teikt, ka tev ir 

iemūžināti arī attēli ar skolas egli un svinību zāli?” vaicāja Deiloks. Zigismunds apstiprinoši 

pamāja ar galvu. „Bet tad jau tas ir lieliski. Man vajag redzēt kāda tā izskatījās un mīkla 

būs atrisināta!” sajūsmināts iesaucās misters Volmss. 

 Zigismunds paņēma savu telefonu, ko līdz šim bija žņaudzījis  rokās, un, atvēris 

attēlu galeriju, pasniedza ierīci Deilokam. Lupu rokās sažņaudzis, misters Volmss 

rūpīgi un lēnām izpētīja katru attēla detaļu. Viņš ievēroja katru sīkumu – eglītes skuju 

krāsu, rotājumu dažādību, virteņu izvietojumu, apkārt stāvošo bērnu apģērbu un 

izskatu. Pēkšņi viņa uzmanību piesaistīja neliels cilvēku pulciņš zāles tālākajā galā. 

Lai gan telefonā bija grūti saskatīt sīkumus, Deiloks ievēroja, ka šie cilvēki noteikti 

nebija skolēni – viņu plecos nebija mugursomas un sejās nebija lasāms prieks par 

tuvu stāvošajiem svētkiem. „Rokā ir!” nešpetni noteica misters Volmss. „Skatieties 

šeit. Redzat to cilvēku pūlīti tajā stūrī? Varu likt galvu ķīlā, ka tie nav zāles darbi- 

nieki un viņi tur atrodas tikai ar vienu mērķi – novērot zāles izkārtojumu un durvju slēdzeni.” 

Marija un Zigismunds saskatījās un meitene ierunājās: „Bet, mister Volms, kā lai mēs 

atgūstam atpakaļ mūsu egli? Bērni ir nelaimīgi, visus moka neizpratne un izmisums, bet 

septiņos vakarā jābūt svinībām, kas tika pārceltas negadījuma dēļ. Un kā lai mēs svinam, 

ja egles nav!?” „Saglabājiet mieru, jaunie cilvēki. Es jūsu vietā tagad dotos atpakaļ uz 
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skolu, nomierinātu mazos bāreņus un sagatavotu visu vakara ballei. Paļaujieties uz mani!” 

jautri piemiedzis ar aci, noteica misters Volmss. Uzmetis plecos brūnu vilnas mēteli un 

tādas pašas krāsas filca platmali, Deiloks Volmss izmetās no istabas. Noklaudzēja durvis, 

kāpnēs aši nodipēja steidzīgi soļi un aizcirtās ēkas ārdurvis. Abi jaunieši devās prom no 

omulīgā kabineta, atstāja mazo buldogu guļam uz paklāja kamīna priekšā un, ņemot 

vērā neapstrīdamā mistera Deiloka Volmsa ieteikumu, steidzās atpakaļ uz skolu.

 * * *

 Pulksteņa rādītāji patlaban rādīja ceturksni līdz septiņiem. Mazie bērni jau atkal 

drūzmējās pie lielās zāles durvīm. Asaras no mazajām sejiņām bija nožuvušas, smaids atkal 

rotājās visu sejās. Glīti tērpušies, bērni skraidīja, runājās, dziedāja un smējās, vārdu sakot, 

darīja visu, lai īsinātu laiku līdz ballei. Zāle vēl bija tukša un klusa, tikai Marija un Zigismunds 

noraizējušos seju skaitīja minūtes, kas bija atlikušas līdz septiņiem, kad svinībām vajadzēja 

sākties. No mistera Volmsa vēl aizvien nebija ne ziņas, ne miņas.

 Neliels troksnis, kas atskanēja no zāles tālākā gala, lika Zigismundam atskatīties. 

Pienācis tuvāk, jauneklis dzirdēja tādu kā skrāpēšanu, kā smagu elpošanu otrpus mazajām 

dienesta durvīm. „Kas gan tur varētu būt? Marija, panāc šurp!” prātoja Zigismunds. Līdzko 

meitene bija piesteigusies, mazās durtiņas čīkstot atvērās un acu priekšā pavērās savāds 

skats – misters Deiloks Volmss plecos bija uzvēlis milzīgu, jau izrotātu egli un elsdams nesa uz 

zāli. „Ā, tie esat jūs abi. Tagad palīdziet man, esmu piekusis ļoti, ļoti,” elsdams ierunājās Deiloks, 

kad bija pamanījis abas izbrīnītās sejas kāpņu augšgalā. Kopīgiem spēkiem visiem trim pēdīgi 

izdevās ne vien ievilkt egli zālē, bet arī uzstādīt to zāles centrā tā, ka egle neizskatījās ne par 

matu sliktāk kā dienu iepriekš. 

 „Ai, mister Volms! Kā jums tas izdevās? Tā taču ir mūsu īstā egle. Redziet šo sarkano 

dzīparu? Es to iesēju zarā, kad egle tika rotāta. Stāstiet aši, kā jums to izdevās paveikt!” 

plaukstas sizdama sauca Marija. Priecīgi iesmējies misters Deiloks Volmss sāka stāstīt: „Es 

zinu, ka jūs noteikti gribat uzzināt, kā es atradu egli, vai ne? Un vēl vairāk jūs gribat zināt, kurš 

to paveica, vai ne?” Uzmetis skatienu nepacietībā degošajām sejām, Deiloks guva mēmu 

apstiprinājumu saviem jautājumiem. „Nu tad tā! Sāksim jau ar to brīdi, kad jūs man parādījāt 

egles attēlu. Uzmetis vienu vienīgu skatienu attēlā redzamajai cilvēku grupai, par kuru es jums 

stāstīju, skaidrs bija viens – tie vairs nav skolēni. Viņu pleci nebija sagumuši no mugursomas 

svara, viņu sejās neredzēja to prieku, kādu jūt skolēns, kad pienāk ziemas brīvlaiks. To ļaužu 

sejās bija lasāms naids un dusmas, vēlēšanās ieriebt visai pasaulei. Bet… nebija skaidrs iemesls 

viņu acīmredzamajam un slikti slēptajam naidam. Un tad es nolēmu rīkoties,” stāstīja misters 

Volmss. „Bet kas īsti notika ar egli?” nepacietīgi tincināja Marija. „Kad es izgāju no savas 

kabineta, atstādams jūs abus diezgan samulsušus, manā galvā bija radies noteikts plāns. Es 

jau biju aptuveni izprātojis, kas tie ir par cilvēkiem. Jūs zināt taču, ka skolas muzejā glabājas 

arhīvi ar visu, visu skolēnu portfolio un īsām biogrāfiskām ziņām? Tik tiešām, Zigismund, 
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es redzu, ka tu saproti, ka tā ir visai iespaidīga 

kartotēka,” turpināja misters Volmss, „Es devos 

uz arhīvu un kādu laika sprīdi pavadīju, lasīdams 

absolventu kartotēkas līdz uzdūros kam inte- 

resantam – atradu 3 cilvēkus, kuri mats matā pēc 

izskata atbilda tiem tipiem no attēla.” Sārtums 

iesitās Zigismunda vaigos – viņš taču bija tā 

lepojies ar savu gudrību un spēju visu atcerēties, 

bet bija aizmirsis par skolas arhīva krājumu. Taču 

misters Volmss to nemanīja un turpināja: „Man šie 

tipiņi ir labi pazīstami, tāpēc nebija tālu jāmeklē. 

Daudz cilvēku ir nākuši pie manis un sūdzējušies 

par viņu pastrādāto, tāpēc gadu gaitā mūsu ceļi vairākkārt krustojušies. Kāpēc jums sejās 

tik liela neizpratne? Ā, es saprotu, redziet, viņi ir slaveni viltotāji un nodarījuši zaudējumus 

miljoniem asaru vērtībā. Bet vai zināt, kas sagandē sirdi un rada ļaunumu?  Jā, Marija, man 

šķiet, ka tu zini atbildi. Ļaunums rada ļaunumu – šie trīs vīrieši, kas veikuši posta darbus citu 

naudas makos, bija gribējuši sagandēt svētkus arī nabaga bāreņiem. Un viņu motīvs bija 

tikai viens – reiz, pirms gadiem pieciem sešiem, viņi, Rūdolfs, Elmārs un Helmārs (tā viņus 

sauc), gribēja iestāties skolā, kurā patlaban atrodamies. Taču viņu sapnis neizdevās, un 

trīs gudrīši palika ar garu degunu, tas iesēja ļaunuma sēklas viņu sirdīs un kopš tā laika viņu 

mērķis ir tikai viens – ieriebt nīstajai skolai.” „Bet sakiet, mister Volms, kā jums izdevās to visu 

izpētīt un noskaidrot tik ātri?” vaicāja Zigismunds, kurš dienās gribēja kļūt par slepenpolicistu. 

„Tas, mans jaunais draugs, lai paliek noslēpums. Gan tu to kādreiz uzzināsi! Ziemassvētku 

brīnumi taču notiek, vai ne?” piemiedzis aci un noslēpumaini smaidīdams, bilda Deiloks. 

 * * *

 Svētki ritēja pilnā sparā – zālē skanēja burvīga mūzika, bērni gāja rotaļās, priecājās 

par dāvanām, piparkūku vīriņu saldie smaidi priecēja katru svinētāju, vai tas bija liels vai 

mazs, slaidās sveces ar mazu, oranžu liesmiņu laistījās sudraba svečturos un pašā zāles 

vidū kā karaliene gozējās lielā egle. Tās zaļās skujas izplatīja pasakainu smaržu, gaismiņas 

un rotājumi mirguļoja zāles burzmā. Un pašā burzmas vidū stāvēja Marija un Zigismunds 

priekpilnām sejām, jo pārdzīvojums, kas draudēja izvērsties tik nepatīkami, kļuva par 

lielisku atmiņu, ko ielīmēt savas dzīves košajā atmiņu krājumā. Savukārt trīs ļaundari, kas 

gribēja nodarīt ļaunu mazajiem bērniem, izcieta pelnītu sodu. Deiloks Volmss, kura sakari 

sniedzās pa visu pasauli, bija parūpējies, lai trīs nejauceņi tiktu nogādāti tālajās Somijas 

taigās, kur eglīšu audzes sniedzas līdz pat horizontam.

Linda Lielbriede, 11.B
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Gaismas laumiņa Teja un gailis Inokentijs

 Reiz ne tik senos laikos jeb 13. gadsimtā, kad Rīgā parādījās pirmie ielu lākturi, 

tajos gaismu rādīja laumiņas. Kad tās bija sasniegušas 5 dienu vecumu, tās drīkstēja uz 

laiku pamest savu lākturi. Laikā, kad šo vecumu jau bija sasniegusi laumiņa Teja, viņa 

sadzirdēja kādu noslēpumainu, aizsmakušu balsi. 

 Viņa attaisīja durvis un ieraudzīja zvaigžņu ceļu sev virs galvas. Teja sekoja 

zvaigznēm, kuras viņu aizveda līdz mistiskam portālam.

 Izgājusi cauri portālam, laumiņa nokļuva 

paralēlajā pasaulē, kuras spīdošie meži un lidojošie 

augi viņu pārsteidza. Interesantās pasaules 

iespaidota, Teja nolēma papētīt tālāk un devās 

iekšā Zaļumīšu alejā. Tur gaisā lidinājās nelielas, zaļas 

gāzveida bumbiņas, kuras it kā veidoja garu ceļu.

 „Kas gan slikts varētu notikt?” nodomāja 

laumiņa Teja un turpināja savu ceļu brīnumainajā 

pasaulē. Kādu laiku gājusi, laumiņa pamanīja, ka 

zaļās gaismiņas palēnām sāka kļūt aizvien blāvākas 

un blāvākas, līdz dažas gandrīz vispār nodzisa. Te 

piepeši laumiņa priekšā ieraudzīja spilgti spīdošu 

punktu, kurš krietni izcēlās uz blāvo gaismiņu fona.

 Nākot tuvāk, spožais punkts kļuva lielāks, līdz kļuva skaidrs, ka tā ir milzīga lode, 

kurai apkārt apvijušās melnas čūskas, it kā tās būtu režģis, kam jānotur kopā visas 

pasaules gaisma. Kad Teja jau bija gluži tuvu lielajai lodei, viņa izdzirdēja svešādu troksni, 

tas skanēja tā, it kā izmisīgi pēc palīdzības kliegtu miljoniem mazu balstiņu. Laumiņa 

sadūšojās un, piegājusi klāt lodei, vaicāja čūskām: „Kas esat jūs, un kas slēpjas šajā lielajā 

lodē?” Lielākā no čūskām skaļi nošņāca un negribīgi atbildēja: „Mēsss esssam tumsasss 

pavēlnieka pazemīgie kalpi un šeit sssargājam iessslēgtas šīs zemesss gaismas laumiņasss.”

 Laumiņa, nobijusies no čūskas, sāka lēnām atkāpties un, nonākusi drošā attālumā, 

sāka skriet prom, kurp kājas nes, līdz viņa nonāca kādā maģiskā vietā, kur auga spīdoši 

koki, kas ļoti atgādināja dzimtās Rīgas egles. Laumiņa nolēma nedaudz atpūsties, tāpēc 

apsēdās pie viena no spīdošajiem kokiem. Tā sēdēdama, Teja sāka just izsalkumu, tāpēc 

viņa no kuļķenes izņēma ceļamaizi un sāka baudīt līdzpaņemtos labumus.

 Pēkšņi ne no kurienes pie laumiņas pienāca liels un stalts gailis, spīdošām spalvām. 

Gailis teica: „Labdien, cienījamo jaunkundz! Mani sauc Inokentijs. Vai jums nebūtu kas 

ēdams, jo sen neesmu neko ēdis?” Laumiņa bija labsirdīga, tāpēc atdeva gailim pusi 

savas ceļamaizes. Ieturējuši šo pieticīgo maltīti, laumiņa pastāstīja Inokentijam par to, ko 

bija redzējusi: „Mums viņi jāaptur, lai vai kā! Viņi atņem pasaulei gaismu un prieku.” Gailis 
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atbildēja: „To visu dara ļaunais zaķis Lepuss, viņš izsūc visu gaismu no laumiņām, tādēļ 

pats spīd.” „Mums viņu jāaptur!” iesaucās laumiņa Teja. „Parasti gan es tā nedaru, bet 

šoreiz atlīdzināšu par tavu labo sirdi un palīdzēšu šajā cēlajā misijā,” viņai lepni atbildēja 

Inokentijs. 

 „Lai nokļūtu līdz zaķim Lepusam, ir jātiek līdz zilajam Dvēseļu tiltam,” teic Inokentijs. 

„Kāpēc to sauc par Dvēseļu tiltu?” laumiņa Teja vēlējās uzzināt. „Šeit dus visu laumiņu 

dvēselītes, kuras izdzisušas Lepusa varā. To mieru sargā zilā ūdens laumiņa. Nabadzītes!” 

Inokentijs atbild ar nožēlu. 

 Dvēseļu tilta otrā pusē lepni 

sēdēja Lepuss – spīdošs no laumiņu 

gaismas. Ieraudzījis Teju un gaili, viņš 

skaļi iesmējās: „Kas esat jūs un ko 

meklējat Lepusa diženajā tumsas 

pasaulē? Jel atbildiet Lepusam, 

sīkie knišļi!” „Mēs nākam pēc tā, ko 

esi nozadzis! Atņēmis vārgajiem un 

godīgajiem! Vai tiešām vēlies, lai šī 

pasaule mūžīgi slīkst tumsā?” Laumiņa atcirta Lepusam. „Ha! Ha! Ha! Ha! Jums šķiet, ka 

Lepuss šīs blēņas dzird pirmo reizi? Naivie, Lepusam tas nav jaunums!”

 „Es parūpēšos, lai šī būtu pēdējā reize! Man ir kas tāds, ko tu vēl neesi redzējis!”. 

Teja pārliecināta devās pāri tiltam. Līdzko viņa spēra kāju uz tā, nogranda pērkons, 

Lepusam skudriņas pārskrēja pār muguru. Dvēseļu upe izcēlās no gultnes ar visām laumiņu 

dvēselītēm zilās laumiņas vadībā un metās virsū zaķim!

 Teja, Inokentijs, zilā laumiņa un laumiņu dvēselīšu armija apsēda viņu – tās aplipa 

viņam apkārt un radīja tādu karstumu, ko Lepusa aukstais gars nevarēja izturēt. 

 „Nē! Lepuss nedrīkst pazust! Viņam ir jādzīvo mūžīgi! Mūūžīīgiii!” zaķis kliedza. 

Pēc acumirkļa Lepuss bija izgaisis, un laumiņu dvēlseles, atbrīvojušās no ļaunā zaķa 

burvestības, atdzima un uzšāvās augstu debesīs. Tās izgaismoja tumsas pasauli gaišu jo 

gaišu! „Lai draudzība un uzticība dzīvo mūžīgi,” Teja izsaucās.

 Teja ar Inokentiju, nonākuši atpakaļ līdz portālam, devās atpakaļ uz Rīgu, kur gailis 

uzkāpa jaunuzceltās baznīcas tornī un stāsta gaismas laumiņas stāstu vēl šobaltdien. 

Leģenda vēsta, ka tikai dažās tumšākajās naktīs arī cilvēki var ieraudzīt laumiņu Teju un 

gaili Inokentiju.

Jēkabs Solovjovs, Alise Špēra, Teodors Šveics,  
Kārlis Zitmanis, Lote Ūdre, Ingvars Vitenburgs, 10.C
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Egļu ceļš uz Rīgu

 RReiz kādā agrā novembra rītā pavisam nomaļā Mārupes mežā sēņoja divi vīri. 

Visur valdīja klusums, un vienīgais, ko mežā varēja sadzirdēt, bija šo divu vīru nesteidzīgā 

saruna. Viņi aizrautīgi runāja par visu ko – laikapstākļiem, dzīvi, smago vakardienas ballīti. 

Runāja tik ilgi, līdz sāka apspriest vakarā gaidāmo festivālu „Staro Rīga”, uz kuru abi bija 

iecerējuši doties. Klausītāju šai sarunai netrūka. Ausis spicēja gan koki, gan krūmi un pat 

daži nejauši garāmejoši dzīvnieki.

 Sarunu par festivālu dzirdēja arī gudrā Meža Vāvere. Klausījās un domāja, ka 

varētu to apmeklēt. Bet kā lai nokļūst līdz Rīgai nepamanīta? Viņa aizcilpoja līdz Vecajai 

Meža Raganai. Ragana pateica, ka īsākais ceļš uz Rīgu iet caur Noslēpumaino Portālu, 

kurš ved uz Krišjāņa Barona ielu 14. Bet, lai to iedarbinātu, bija nepieciešamas vismaz 10 

meža skaistāko egļu skujas, kuras brīvprātīgi izrautas un atdotas Portāla maģijai. Lai tās 

iegūtu, Vāvere nolēma, ka varētu sarīkot konkursu. Katrai eglei uz konkursu būtu jāatnāk 

pašas veidotā greznā tērpā, lai pierādītu, ka ir cienīga apmeklēt „Staro Rīga”. Meža 

Vāvere izsludināja šo vēsti, un uz konkursu ieradās gandrīz visas mežā dzīvojošās egles 

ar cerību kļūt par vienu no izredzētajām. Pēc trīs dienām tika paziņoti konkursa rezultāti, 

un Vāvere un izredzētās egles devās pie Noslēpumainā Portāla. Nonākušas pie tā, visas 

egles sastājās aplī un izrāva katra no sevis pa skaistākajai skujai, un iemeta degošajā 

ugunskurā. Uzplaiksnīja zibens gaisma visās varavīksnes krāsās un apžilbināja tumšo mežu. 

Pēc pāris sekundēm gaisma bija pazudusi, un līdz ar to arī egles un Vāvere.

 Kāds bija viņu ceļojums uz Rīgu ?

 To jūs tūlīt uzzināsiet.

 Pirmā egle, kura pazuda spožajā  gaismā, bija Dimanta Egle. Tikusi cauri 

Noslēpumainajam Portālam, viņa saprata, ka nokļuvusi gluži viena pavisam svešā vietā. 

Egle maldījās pa Rīgu, līdz nonāca pie Brīvības pieminekļa. Pēkšņi viņa tālumā ieraudzīja 

Latvijas Universitāti. Dimanta Egle bija ļoti aizgrābta, ieraugot šīs ēkas arhitektūru un 

tās skaistās, ģeometriski perfektās formas. Viņa nopriecājās, sapratusi, ka ar Universitāti 

saskan kā cimdiņš ar rociņu – pati Egle bija tērpta elegantā dimanta kleitā, kuru bija 

projektējusi, ņemot vērā visus pareizos leņķus un plakņu novietojumus, iedvesmojoties no 

gudrajiem Latvijas matemātiķiem. Dimanta Egle atrada vislabāko vietu, tieši pretī ēkas 

ieejai, lai spētu vērot tās skaistumu, gan dienā, gan naktī. Tā viņa sēž parkā, mācoties 

studentu jauno vielu, ko katru dienu noklausījās.

 Nākamā pēc Dimanta Egles no spožā Portāla parādījās greznā Pērļu Egle. Viņa, 

atšķirībā no Dimanta Egles, jau zināja, kur vēlas nokļūt. Egle sameklēja Rīgas karti un 

ar sabiedrisko transportu „pa zaķi” brauca uz Dailes teātri – labāko teātri visā Rīgā ar 

interesantākajām izrādēm Latvijā. (Tā nav reklāma, bet es jums ieteiktu to apmeklēt.) 

Brauciena vidū autobusā iekāpa kontrole. Kontrolieris bija ļoti izbrīnīts, jo nevarēja saprast, 
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kurš gan būtu nakts vidū aizmirsis Ziemassvētku eglīti 

sabiedriskajā transportā. Pabrīnījās, pabrīnījās, 

taču beigās autobusu pameta. Kad īstā pietura 

bija klāt, Eglīte izkāpa no transporta un, skujas 

pacēlusi, devās uz Dailes teātri. Viņa zināja, ka 

iederēsies smalkajā teātra sabiedrībā, jo vienmēr 

sekoja līdzi jaunumiem teātrī un aktieru dzīvēs. 

Egle bija dzirdējusi, ka dāmas uz teātri greznojas 

ar pērlēm, tāpēc viņa pati bija uzcirtusies, valkājot 

sniega pikas, kuras pārvērstas skaistā pērļu tērpā. 

Tā nu Pērļu Egle ieņēma savu vietu Dailes Teātra 

priekšā un katru vakaru vēroja dažādās teātra 

izrādes, vienlaicīgi baudot  garāmgājēju sajūsmu 

par viņas skaistumu.

 Greznākā egle, kas ieradās Rīgā, bija 

Aurora. Viņa necieta dabas piesārņošanu un, esot 

mežā, Aurora bija salasījusi lauskas, ar kurām cilvēki 

mūždien piemētāja zemi. Viņa no šīm lauskām bija 

izveidojusi ļoti krāšņu, acis žilbinošu tērpu. Ieradusies 

Rīgā, viņa pastaigājās, līdz uzgāja Rīgas kanālu. 

Ielūkojusies ūdenī, Aurora tik ļoti iemīlēja savu atspulgu, ka vairs nespēja atraut no tā 

acis. Viņa izlēma, ka apmetīsies pie kanāla malas. Un, lai vēl vairāk izceltos un pārsteigtu 

cilvēkus, Aurora apstājās kājām gaisā, piesaistot ikviena garāmgājēja uzmanību.

 Viena no cerības pilnākajām eglēm bija Mīlestības Egle. Tā bija maza jo maza 

eglīte, kura, esot mežā, iemīlējās Mēnesī. Viņa bija dzirdējusi, ka Rīgā ne vien zāle ir zaļāka, 

bet arī Mēness lielāks un skaistāks, kā arī atrodas tuvāk zemei. Eglīte cerēja, ka tur Mēness 

viņu pamanīs. Tāpēc viņa bija sameklējusi katru nokritušo zariņu mežā, apstrādājusi to kā 

skaistu dēlīti, aplikusi sev apkārt un tapusi par lielu un neatvairāmu Egli. Nonākot Rīgā, 

viņa atklāja, ka ir gara, bet tomēr ne tik spoža kā Rīgas ielas lampas. Lai sevi izgaismotu 

spožāku un pamanāmāku un izceltos uz gaišās Rīgas fona, Mīlestības Egle nozaga no 

Bastejkalna vairākus lukturīšus un izgreznoja sevi ar tiem. Līdz pat šai dienai viņa stāv Līvu 

laukumā, gaidot to brīdi, kad Mēness viņu pamanīs un iemīlēs tik pat stipri, kā Egle mīl 

viņu. 

 Jāatzīst, ka no visām eglēm vissapņainākā bija Ziemeļmeita. Ienākusi Rīgā, 

viņa saprata, ka pilsētas burzma nav domāta viņai, tāpēc devās meklēt visklusāko un 

mierpilnāko nostūrīti Vecrīgā. Egle atrada Konventa sētu. Kamēr Ziemeļmeita bija gājusi 

cauri Vecrīgai, viņa bija salasījusi sniegpārsliņas – gan lielas, gan mazas, gan kantainas, 

gan ovāla formā, bet tās visas bija baltas kā piens. Viņa ietērpa sevi tajās, kļūstot gaiša 
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un mirdzoša, iedvešot cerību visos, kuri  nejauši 

iemaldījušies klusajā nostūrī.

 Redzot greznās egles ienākam pilsētā, arī 

mazajam Ziemassvētku Kaktusam sagribējās 

pievienoties visām eglītēm. Tas izlavījās no 

šaurā dzīvokļa Barona ielā un devās meklēt 

piedzīvojumus. Viņš staigāja tik ilgi, līdz nonāca 

pie Sniega bumbas. Tomēr tā nebija vis 

parasta sniega bumba. Ja tai stāvēja blakus 

gana ilgi un domāja, tā varēja piepildīt vienu 

kvēlāko vēlēšanos. Kaktusa lielākā vēlēšanās 

bija kļūt lielam un pamanāmam. Nonākot pie 

Sniega bumbas, mazais Kaktuss ilgi domāja un krita izmisumā – kāpēc viņš bija tik mazs 

un nepamanāms? Pēkšņi uzplaiksnīja gaisma un mazais Kaktuss bija kļuvis tik pat liels 

kā visi apkārtējie koki. Kaktuss no prieka nezināja kur likties. Viņš saprata, ka tagad var 

izlikties par eglīti, tāpēc salasīja tukšās pudeles no Coyote Fly miskates un izgreznoja sevi. 

Tad Ziemassvētku Kaktuss aizceļoja uz Vērmaņdārzu un nostājās starp citiem kokiem. Līdz 

pat šai dienai neviens nav atklājis, ka viņš patiesībā nav nācis no meža, bet gan maza 

dzīvokļa Barona ielā.

 Visbeidzot arī Gudrā Vāvere bija nonākusi cauri Noslēpumainajam Portālam, 

ceļodama ar Skujiņu Ģimeni. Bet, nonākusi Rīgā, viņa saprata, ka ir nokavējusi „Staro 

Rīga” festivālu. Diemžēl Portāla ceļojums bija aizņēmis vairāk laika, nekā bija plānots. Tā 

kā Skujiņu Ģimenes locekļi – Skujiņu māte, tēvs un viņu piecas meitas – bija ļoti kaitinoši, 

jo nevarēja beigt strīdēties savā starpā, Vāveres nervi neizturēja un viņa cēlā vientulībā 

devās pastaigā pa Rīgas ielām. Diemžēl mēs nezinām, kur viņa pazuda – vai devās dzīvot 

parkā, vai paskrēja zem mašīnas, vai arī nolīda dzīvot notekā zem McDonalda pie žurkām.

 Kad cilvēki ieraudzīja visas greznās egles,  viņi deva tām nosaukumu – EGĻU CEĻŠ. 

Arī citi koki, ieraugot, kā Egļu Ceļš izgaismo Rīgu, vēlējās tām piebiedroties, tāpēc devās 

ceļā uz Rīgu arī no citiem mežiem. Lūk, šis bija stāsts par to, kā Egles ienāca Rīgā un radīja 

Ziemassvētku sajūtu visiem cilvēkiem, kuri ikdienas steigā izbrīvējuši laiku ieraudzīt skaisto.

Kristiāna Driķe, Krista Ābele, Polīna Samohina,
Estere Stirāne, Linda Sudmale, Ilva Lazdiņa, 10.B
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Haikas

Deina Kotāne, 10.B
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Krista Ābele, 10.B
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Estere Stirāne, 10.B




