
 

 No 3.oktobra līdz 19. oktobrim         
norisinājās radošo darbu konkurss 
“Rudens stāsts”, kuru organizēja Aus-
trumlatvijas radošo pakalpojumu centrs 
“Zeimuļs”. Konkursa uzvarētāju apbal-
vošana notika 25.10.2016. pasākuma 
“Rudens svētki” ietvaros. 

 Konkursā tika iesniegti vairāk 
nekā 50 darbi no Rēzeknes pilsētas 
2.vidusskolas, Rēzeknes pilsētas         5. 
vidusskolas, Rēzeknes sākumskolas, 
ARPC “Zeimuļs” pulciņiem “Floristika”, 
“Laimīgā bērnība”,  “Rotājumi no pērlī-
tēm”, “Tamborējam sev un mājas inter-
jeram” un vides programmas “4H”. 
 Nomināciju “Kompozīcija no 
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 Kurš ir labākais, lielākais, slidenākais kalns Rēzeknē un tās 
apkārtnē, lūk, tāds ir jautājums, kas šoziem aizņem bērnu, pusau-
džu un jauniešu prātus! Iepriekšējās ziemās, kad sniega tā riktīgi 
nemaz nebija, šļūkšana no kalniņa ar ragaviņām vai slēpēm, vai 
snovbordu nemaz nebija iespējama. Taču šoziem viss ir savādāk! 
Kaut arī garie aizliegumi bieži vien liek palikt mājās, sniegotie pa-
kalni nav domāti vien to aplūkošanai. Katra sevi cienoša ģimeni tūdaļ 
atrod kaut kur garāžas glabātās slēpes un ragaviņas un nekavējoties 
dodas uz tuvāko kalniņu. Citi atļaujas aizbraukt arī kur tālāk, pie-
mēram, uz Sarkaņkalnu, kas viens no slavenākajiem izklaižu kalniem 
Rēzeknes apkārtnē. 
 Kam nav laika vizināties apkārt, atrod kalniņus tepat pilsētas 
centrā. Viena no iecienītākajām vietām, kā norāda Māris, ir kalns 
pie kultūras nama. Šļūcot pa to, var aizvizināties līdz pat upei. Tur 
dažreiz pat ir jāpasargā, lai kāds neielido iekšā ūdenī. Arī bērnu 
pulciņš parasti ir gana liels, tad ir skaļāk un jautrāk! 
Alise izstāsta, ka vēl var doties uz kalniņu N.Rancāna ielas nogalē, 
kas arī aizved līdz upei. Šoziem ap Rēzeknes upi ir ļoti daudz slē-
potāju un ragaviņu braucēju, jo nu ir sakārtota Krasta iela, un te 

radās tik daudz dažādu laukumu un pakalnu spēlēm un izklaidei! Tur-
klāt dažreiz, vizinoties gar upi, var redzēt arī divus gulbju, kas te 
peld un ik pa laikam ienirst pēc barības! 
 Demija ar draudzenēm vizinās Stādītā meža kalnā, kur arī 
var aizšļūkt krietni vien tālu, tas nav centrs, tāpēc te mazāk brauc 
mašīnu un ir droši. 
 Linards ar mammu un tēti tomēr iesaka aizbraukt uz Ančupā-
nu kalniem, kas laikam esot vislielākie, turklāt tur ir arī lielais ska-
tu tornis, kurā, ja nebūs bail, var uzkāpt un palūkoties no augstuma 
uz visu tuvāko apkārtni. Reizēm gan tas ir apsnidzis un diezgan sli-
dens. Tomēr Ančupānos vienmēr var satikt kādu paziņu, jo uz lielo 
kalnu sestdienās vai svētdienās sabrauc vai pus pilsētas! 
 Bet Annijai kalniņš ir pašai savā pagalmā. To izveidoja tētis, 
sametot lielā kaudzē apkārt satīrīto sniegu. Tālu aizšļūkt gan ne-
var, bet toties tiklīdz drēbes kļūst slapjas, uzreiz var ieskriet mā-
jās un nesasalt. 

Linards 

 
Mēmais klusums, baltais sniegs... 

Atļauj man pie tevis kļauties... 
Tas, ka sniegavīrs tu- nieks! 
Labs, kāds esi, neuztraucies!  

autors: Aijassmaids    

 Apaļīgi un gari, tievi un sagāzušies sniegavīri ir 

parādījušies vai visos Rēzeknes pagalmos. Kāda daļa 

diemžēl jau pazaudējuši sarkanos un sulīgos burkānu 

degunus, jo tie garāmgājējiem obligāti jāpārbauda. 

 Sniegavīru celšanā 7.klases audzēkņu mudi-

nāts, iesaistījies viss Tirzas pamatskolas kolektīvs. Šī 

klase ir iesaistījusies vardarbībā cietušo bērnu rehabili-

tācijas centra "Dardedze"organizētajā projektā pret var-

darbību. Starp projekta aktivitātēm ir arī pasākums, kura 

mērķis ir savstarpējās draudzības veidošana. Par to, ka 

skolā bērni ir kļuvuši draudzīgāki, liecina arī sniegavīru 

celšana, kas ilgusi apmēram pusstundu. Augumā visga-

rāko sniegavīru - 3,20 metri - uzcēluši 9.klases skolēni. 

 
 
 Rēzekne taču ir 7 pakalnu pilsēta! Tomēr ziemas laikā šo 

pakalnu kļūst krietni vien vairāk! Par ragaviņu vizināšanās vietām 

kļūst kalns no lielā tilta uz Ziemeļu rajonu, kur sestdienās , svētdie-

nās sanāk vai visi tuvāko daudzstāveņu bērni, pat kopā ar saviem 

četrkājainajiem draugiem! 

 Savukārt par vienu no senākajām vietām, kas ziemā pievili-

na gan lielus, gan mazus, ir kļuvis pilskalns ar tā stāvajām nogā-

zēm, pa kurām var aizšļūkt ļoti tālu! Katrs rēzeknietis, kam sendie-

nās ziemā ceļš mājup veda gar pilskalnu, savā bērnībā noteikti ir 

šļūcis no tā ne reizi vien! Arī šobrīd tā nogāzes ir strīpainas no mazu 

nebēdņu ragavu sliedēm. 



 

 

ARPC “Zeimuļs” 
interešu izglītības program-
mu audzēkņiem šī ziema 
paiet gluži tāpat kā visas Latvi-
jas skolēniem—attālināti!  

Interešu izglītība ir 
orientēta uz bērnu un jauniešu 
lietderīgu brīvā laika pavadīša-
nu, tanī ikviens var atrast savu 
sirdslietu, attīstīt jaunas pras-
mes  un realizēt sevi. Sākot ar 
2020.gada 21. decembri, 
ARPC “Zeimuļs” interešu iz-
glītības programmas vairs ne-
aizritēja ierastajā formā klātie-
nē, kaut arī individuālā veidā. 
Mācību semestrim noslēdzo-
ties, audzēkņi ar prieku, degsmi un aizrautību sagaidīja dažādus uzdevumus 
no ARPC skolotājiem. Uzdevumu pildīšanā bieži vien iesaistījās visa ģime-
ne un kopā izbaudīja darbošanās prieku.  

Pulciņa “Avīzes veidošanas pamati” (sk. I.Brīvere) dalībnieki turpi-
na aktīvi rakstīt par sev aktuālām tēmām un veidot paši savu avīzi. Aicinām 
ikvienu apskatīt bērnu veidotās avīzes -http://zeimuls.lv/zeimula-zinas/.  
Pulciņu “Tehniskā modelēšana un kokapstrāde” un “Restaurācijas pama-
ti” (sk. N. Stefanovičs ) audzēkņi paši modelēja un izgreba saviem ģimenes 
locekļiem jaungada dāvanas. Pulciņš “Šahs” (sk. A. Vasiļkovs) ir tā intere-
šu izglītības programma, kuras dalībnieki labprāt organizēja savas nodarbī-
bas ārpus ierastajām telpā, un arī šajā laikā bērni pildīja dažādus vingrināju-
mus, lai trenētos un iegaumētu labākos gājienus. Audzēkņi apguva arī pras-
mi spēlēt šahu tiešsaistē. Elektronikas (sk. G. Kolčš) 
zēni mājās turpināja iesāktos elektroprojektus. 

ARPC darbojas dažādas vizuālās mākslas un 
vizuāli plastiskās mākslas programmas. Pulciņā “Fimo 
plastikas māksla” (sk. D. Pavļukeviča) dalībnieki vei-
doja Ziemassvētku kompozīcijas, izmantojot fimo, ar 
ko dekorēja svētku krūzes.  “Keramikas” un “Podnieku 
darbnīcas” (sk. J.Dudukalova) skolēni veidoja no māla 
savu varoņu tēlus. Katram no audzēkņiem bija izvēlēts 
savs varonis, kādam tas bija mājdzīvnieks, bet citam 
pazīstams multfilmu tēls. Vizuālās mākslas audzēkņi 
zīmēja, izmantojot dažādas ģeometriskās figūras. “Zīda 
un stikla apgleznošanas”  pulciņa  dalībnieki uzsāka 
gleznot savu ģimenes 
locekļu portretus.  Pul-
ciņa 
“Gleznošana” (sk. I. 
Ontužane) bērni aktīvi 
darbojās, gleznojot 
Ziemassvētkus, rūķu 
cepures un eglītes. 
Katrs centās savā dar-
bā attēlot svētkos iz-
justo prieku.  Pro-
gramma “Zīmēšana ar 
zīmuli” (sk. N. Ivano-
va) ARPC darbojas 
otro gadu. Darbojoties 
attālināti, audzēkņi 
zīmēja 2021. gada 
simbolu - vērsi. Pro-
grammas 
“Floristika”  (sk. N. 
Kirejeva) audzēknes 
veidoja dažādus svēt-

ku eglīšu rotājums un 
galda dekorus.   
“Dāvanu darbnīcas” 
un “ Dari pats” dalīb-
nieki veidoja snieg-
baltus sniegavīrus un 
košus rūķu zābaci-
ņus. Jaunākie dalīb-
nieki pulciņā 
“Sīkplastikas prieks”  
lipināja papīra pipar-
kūkas ar dažādiem 
dekoriem.  “Šūšanas 

darbnīcā” (sk. 
S.Romančuka) jaunietes 
šūdināja egļu kolāžu no 
audumu gabaliem. 
 “Silta un make-up” pro-
grammas (sk. L.Leiņa - 
Sviridenko) jaunietes 
trenējās grimēt atblīstoši 
dažādām tēmām – mana 
fantāzija, svētki u.c. Pro-
grammas “4 H” audzēkņi 
(sk. Dz.Gribuste) veidoja 
30-40 cm eglītes no kar-
tona, fizāļa un pērlītēm.  
Folkloras studijas 
“Vīteri”  (sk. S. Stare) 
solisti apguva jaunu 
dziesmu “Seši mazi bun-
dzinieki” un attēloja tās 

saturu zīmējumos. Kapellas (sk. E.Reiniki) audzēkņi 
mācījās nospēlēt vairākas latviešu tautas dziesmas un 
apgūto nofilmēt īsā video klipā. Vokāli instrumentāla 
ansambļa (sk. I. Gusāns) dalībnieki turpina apgūt ins-
trumentu spēli un ar nepacietību gaida, kad varēs 
muzicēt kopā.  Vokālās studijas (sk.T. Klomāne ) 
meitenes mācās jaunu dziesmu tekstus un pilda balsi 
attīstošus vingrinājumus. Jaunus akordus un dzies-
mas vingrinās spēlēt arī pulciņa “Ģitārspēle” (sk. A 
Repelis)  audzēkņi. Vokālo ansambļu dalībnieki, so-
listi-vokālisti (sk. K. Demko-Senkāne) apgūst jaunu 
repertuāru, pilnveido savu ritma izjūtu.  

Bērni un jaunieši pavada daudz laika pie viedierīcēm, tāpēc 
ļoti svarīgi ir nodrošināt iespēju aktīvi izkustēties. 
“Breackdance” (sk. E. Jukna) dejotāji pilda mājās individuā-
los uzdevumus un atkārto jau iepriekš apgūtos deju soļus.   
“Vingrojam trenažieru zālē” (sk. S. Ciguļovs) sportisti pilda 
individuālos fiziskos uzdevumus, attīsta spēku, izturību un 
koordināciju.  “Mūsdienu dejas” (sk. A. Zmeikina) dalībnie-
ces katru dienu pilda stiepšanās vingrinājumus, apgūst jaunu 
horeogrāfiju un atkārto jau zināmās kombinācijas.  
ARPC interešu izglītības nodaļa realizē arī vairākas program-
mas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pulciņa 
“Te un tagad” (Sk. E. Razgaļa un I. Muhamberga ) dalībnie-

kiem notiek ikgadēja piparkūku cepšanas darbnīca. Šogad tā notika katram indivi-
duāli, savā virtuvē, daloties ar paveikto kopīgā WhatsApp grupā.  

Interesanti, ka viedokļi par pašreizējo tikšanās formu ir dažādi. Visi jaunā-
kie bērni, protams, skumst pēc draugiem, pēc iespējas pabizot pa „Zeimuļa” pelē-
kajiem gaiteņiem, papikoties pagalmā, kad ir tik daudz sniega! Kāds atceras, ka 
bija jauki starpbrīžos iegriezties arī kafejnīcā pēc našķiem… Kopā pulciņā strādā-
jot, patīk, ka par visu nesaprasto jautāt skolotājam un labot savu kļūdu var uzreiz, 
nevis vēlāk, kad tiks saņemta atsūtītā atbilde. 

Tomēr savi plusi ir arī virtuālajam darbam, jo tad, kad sanāk saslimt un 
nekur nevar iziet, tik un tā var mājās pildīt skolotāju palūgto uzdevumu, un tā die-
na paiet daudz interesantāk. Virtuālajās grupās var ātri sameklēt arī kādu paraugu 

internetā, smelties ideju no citās 
pilsētās redzētiem un radu atsū-
tītiem apsveikumiem, dekoriem, 
jauniešu performancēm un pa-
šiem visu tad arī izmēģināt. 
 Tikšanās klātienē vairs 
nav aiz kalniem, tāpat kā ilgi 
gaidītais pavasaris, tāpēc jāpa-
cenšas pavingrot, padziedāt un 
pazīmēt vēl kādu laiciņu bez 
draugiem un atkal varēs doties 
uz „Zeimuļi”! 
 

ARPC interešu izglītības meto-
diķe Agita Gailiša 

 

http://zeimuls.lv/zeimula-zinas/


 

 Tuvojoties Meteņdienai, visi Rēzeknes pilsētas bērni un 
jaunieši ir aicināti izmēģināt radošos spēkus ARPC „Zeimuļs” 
konkursā! Šoreiz gan tik vienkārši neklāsies, jo būs jāpasvīst vir-
tuvē un jāatklāj sevī kulināra talants! Galvenais uzdevums ir iz-
cept pankūkas! Protams, to receptes ir dažādas un var izvēlēties 
jebkuru! 

Te galvenais būs dekorēšana! Lai izceltos ar savām pankūkām, 
nepietiks vien ar to cepšanas aprakstu, bet būs jāpadomā, kā neie-
rasti, ar humoru un iztēli šo Meteņdienas ēdienu pasniegt šķīvī, kā 
to izdaiļot, lai katrs, kas ierauga Jūsu pankūkas, vēlētos tūdaļ pie 
Jums atnākt un pamieloties ar tām! 

 Kad visapkārt tik daudz baltu 
sniega kupenu, īstais laiks ziemas rota-
ļām! Tās parasti var aizvadīt svaigā gai-
sā, tāpēc prieks ir vēl lielāks. Gan vizi-
nāšanās, gan pikošanās rosina lielākus  

un mazos bērnus sportot arī ziemā, lau-
kā. Tā izdodas aktīvi pavadīt laiku, gūt 
priecīgas emocijas. Man bērnu dārziņā 
patika rotaļa, kurā bērniem jānostājas 
aplī, tad jāpārbauda apģērbs, vai visiem 
ir zābaki, šalles, cepures, cimdi. Kat-
rreiz kādam bija sajukts kreisās rokas 
cimdiņš ar labās, reiz arī skolotājai trū-
ka viena cimda! Skolotāja sāka to mek-
lēt un, izņemot cimdu no kabatas, viņai 
izkrita no tās mazs rūķītis.   

 Skolotāja mums pateica, ka 
rūķis čukst ausī, ka viņam ļoti patīk 
ziema un tikko uzsnigušais sniegs. Viņš 

ļoti vēlas, lai bērni kopā ar viņu parota-
ļājas.  Bērniem tad bija jāiedomājas, ka 
viņi visi ir zaķīši, kam jālec iekšā un 
ārā no apļiem. Kad visi bija palēkājuši, 
rūķītis skolotājai pačukstēja, ka tagad  

 

jāveļ liela sniega bumba. Tik liela, 
lai var uzmest gaisā! Kad visi bija izgā-
juši 3 apļus, rūķītis vēlējās apskatīt bēr-
nu dārza laukumu. Tieši aiz tā atradās 
neliels kalniņš. Rūķis to redzēja un vē-
lējās, lai katrs bērns kopā ar viņu nolai-
žas no kalna ar ragavām. Kad visi bērni 
bija nobraukuši, rūķis atvadījās un tei-
ca, ka pēc viņa tūlīt kāds no rūķu sai-
mes atbrauks pa gaisu ar sniega kama-
nām. Vēlāk bērniem rūķis tika atstājis 
vēstulīti, kurā vēlreiz nozīmēja nākamo 
pastaigu dienu.  

 Baltas kupenas, rotaļas, bērnu 
čalas un sārti vaigi – tas ir jautrs ziemas 
piedzīvojums gan maziem, gan lieliem! 
Rotaļas palīdz aizmirst, ka ir auksts, 
un ļauj izbaudīt šo gadalaiku dažādos 
veidos. Gan lieliem, gan maziem ir 
interesanti meklēt, piemēram, dzīvnie-
ku un putnu pēdas sniegā. Daudziem 
patīk arī rakstīt sniegā ar kociņu, citiem 
- ar krāsām veidot sniegā zīmējumus. 
Tagad jau katrs zina, ko nozīmē kļūt par 
eņģelīti sniegā– sniega drebēs guļot uz 
muguras, vēzēt kājas un rokas sānis, tad 
uzmanīgi piecelties, lai nesabojātu zī-
mējumu. Reizēm kaut kur pastaigājo-
ties, var redzēt šādu bērnu sniegā atstā-
tos veidojumus.  Ja sniegs ir lipīgs, var 
ar lāpstām celt sniega pili, vaļņus un 
cietokšņus. Kāds tētis saviem bērniem 
uzbūvēja no sniega pat eskimosu iglu!  
Var strādāt vēl radošāk un būvēt arī no 
ledus – iepriekš tetrapakās saliet un sa-
saldēt ūdeni. Ledus klučus izmanto da-
žādām idejām. Var arī radīt pat ledus 
rotājumus – mazās formās saliet krāsai-
nu ūdeni, ielikt vilnas dziju un sasaldēt. 
Pēc tam kādu koka zaru var kopīgi izro-
tāt ar sasaldētā ūdens figūriņām.   Kad ir 

daudz brīva laika, bērni veido arī sniega 
tortes, formas izliešanai izmanto vidēji 
lielus spaiņus.   Sniega salūts – ja sniegs 
ir irdens, nav lipīgs; ar 

abām ro- kām 

paņem 
sniegu un 
met gaisā. 
Ar  ūdens 
pudelēm, 
kam korķī ir 
mazs 
caurums, 
sniegu  vai 
jau kaut ko 
no tā izvei-
dotu iekrāso 
ar iepriekš sagatavotu krāsu ūdeni (var 
izmantot guašu vai akvareli). Ziema uz-
reiz kļūst košāka! 
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Katram bērnam ir sava atbilde uz jautājumu par to, kas ir mīlestība! 
-Reiz, kad vecmāmiņai bija sācies artrīts, viņa vairs nevarēja pieliekties, lai nolakotu sa-
vus kāju nagus. Tad vectēvs to paveica viņas vietā, pat neskatoties, ka pašam bija artrīts 
rokām. Tā ir mīlestība. Kad kāds tevi mīl, viņš tavu vārdu izrunā īpaši. Tavs vārds uzreiz 

skan skaistāk. 
- Mīlestība ir padalīties ar saviem gardumiem, negaidot, ka arī tev pretī tiks kaut kas ie-

dots. 
- Mīlestība ir tas, par ko tu smaidi, pat, ja esi piekusis. 

-Mīlestība ir, kad mamma vāra tētim kafiju, bet sākumā pati nogaršo, vai tā ir izdevusies 
laba.  

-Ja gribi kādu mīlēt labāk, jāsāk ar to, ko tu ciest nevari. 
-Mīlestība ir tad, ja tu saki zēnam, ka tev patīk viņa krekls, bet viņš sāk šo kreklu vilkt 

katru dienu. 
-Visvairāk mani mīl mamma. Cits neviens mani neskūpsta uz nakti.. 

-Kad vectēvs stipri sasmaržojies, tad tas nozīmē, ka viņš mīl vecmammu. 
- Mīlestība ir tad, kad spīd saule, un neviens cilvēks nedusmojas. 

-Mīlestība ir, kad mamma sagaida tēti no darba nosvīdušu un netīrās drēbēs, bet saka, ka 
viņš tik un tā ir skaistāks par Robertu Redfordu.  

-Mīlestība ir tad, kad tavs kucēns tevi metas laizīt, pat, ja 
bijis atstāts viens pats uz visu dienu.  

 

„Zeimuļa” 
bērni jau 
visas ziemas 
garumā 
gaidīja, kad 
atkal varēs 
piedalīties 
kādā konkursā,  
īpaši jau 
romantiskā! 
 Kaut arī Valentīna diena 
ir visu iemīlējušies svētki, un 
dažiem tā mīlestība vēl nenāk 
un nenāk, nevajag noskumt!  
sirsniņu un citu, mazāk zināmu , 
simbolu konkurss ir kā radīt 
radīts, lai atklātu citiem arī 
s sirdi! Par to ir nodziedāts 
tik daudz dziesmu, sacerēts 
tik daudz dzejoļu, ka pat 
bērnudārza bērniem jau ir 
skaidrs, kas tad īsti ir mīlestība, kā to sagaidīt 
un ko iesākt! Turklāt nebūt nav jāskrien uz 
veikalu pirkt konfektes vai šokolādi, bet pie-
tiek ar paša rakstītām rindiņām uz savām ro-
kām veidotas Valentīndienas atklātnītes. Jā-
teic, šogad gan būs pagrūtāk to slepeni ielikt 
savas simpātijas skolas somā, jo tiekamies aiz-
vien attālināti, taču var veltījumu nosūtīt arī 
pa pastu! Šogad pastniekiem laikam būs pilnas 
somas vēstuļu, un kāds tās noteikti gaida! 

 Lai visu Mīlētāju diena nepaietu secen, katram pašam nedaudz 
jāpacenšas! Jebkuram radošam bērnam mājās vienmēr atradīsies krā-
sainais papīrs, krāsas, zīmuļi, šķēres un līme. Tik vien vajag, lai radītu 
labu noskaņojumu sev pašam un pārsteigumu kādam labam, tuvam cil-
vēkam! 
 Kam nav bail no aukstuma un pagalmā ir pietiekams plašums, var 
rasties vēl drošāka ideja—izliet ledū visu savu sirds siltumu un gluži 
kā „Sniega karalienē” pārvērst savu dāvanu par sniegotu, ziemīgu un 
pie reizes sārtos toņos izdekorētu dāvanu. Šāds ledus dekors it īpaši 
šogad glabāsies līdz pavasarim, jo vēsais laiks ir kā radīts ledus  
                          skulptūru darināšanai. Pat, ja nesanāk gluži figūra, 
                          var formā atliet visu, ko vien sirds vēlas! „Zeimuļa” 
        māksliniekiem šogad tās ir aplī iemūžinātas ledus 
                          sirdis un rotājumi. Lai tie izskatītos košāki, jāļauj 
                          vaļa fantāzijai. Dekoram noder viss, kas audzis pašu 
                           dārzā vai atrodams mežā! 

 Valentīndiena ir svētki, ko 
daudzi svin katrs pa savam, diezgan 
atšķirīga, bet vēl kāds—neatzīst pa 
visam.  Lai tiktu ar to skaidrībā, 
bērni jautāja pieaugušajiem, kā tad 
īsti jāpavada 14.februāris? Tālre-
dzīgie vecāki un lielie brāļi un mā-
sas, atbildēja visai pārliecinoši, ka 
Mīlestības dienā pats galvenais ir 
dāvināt sev tuviem cilvēkiem uzma-
nību! Pavisam nedaudz un nebūt ne 
grandiozā apmērā. Jauks vārds, bu-

ča, garšīgas vakariņas, našķi un pa-
šu rokām darinātas atklātnītes spēj 
sajūsmināt visas paaudzes. Kaut arī 
bieži vien pieaugušie saka, ka mī-
lestība ir pārejoša, skaidrs, ka 
katrs to tik un tā gaida. Ja mums 
atrodas laiks atlicināt uzmanību sa-
viem mājiniekiem, tad pietiks fan-
tāzijas arī vēlāk radīt skaistu svēt-
ku pārsteigumu saviem sirds drau-
giem! Lai mums visiem sirsnīga un 
harmoniska šī ziemas diena! 

 Man vecākais brālis izstāstīja, kā viņa drau-
gi nolēma nosvinēt Valentīndienu! Viņi norunāja, ka 
skolā starpbrīdī slepeni ieliks somā tām meitenēm, 
kas nu kuram patīk, kādu Valentīndienas sirsniņu 
vai dāvaniņu. Sacīts, darīts! Katrs kaut ko nopirka 
vai sagatavoja. Manējais nopirka skaistu šokolādi 
sirds formā un visu rītu plānoja, kā to nemanīti ie-
likt somā kādai meitenei. Viņa, kā par nelaimi, visu 
laiku sēdēja klasē un starpbrīdī nekur neizgāja. 
Pārējie zēni jau bija slepenās sirsniņas ielikuši, ti-
kai vienam nepaveicās… Te beidzot pienāca pudien-
laiks, un visi devās uz ēdnīcu. Beidzot arī meitene 
nolika savu somu uz palodzes… brālis ātri ielika sa-
vu sirds šokolādi somas kabatā un iegāja ēdnīcā. 
Un te skatās– meitenei soma klēpī! Bet somu uz 
palodzes paņem kāda vecmāmiņa un sakārto uz mu-
guras pirmklasniecei. 


