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Desmitā

Desmito reizi pie lasītājiem nonāk Latviešu valodas 
aģentūras izdotā grāmata. Kā veicies šoreiz?

Mūsu konkursa sauklis bija: „Labi vārdi sirdi silda”, 
un tas mudināja čakli piedalīties skolēnus no Latvijas 
un visas pasaules. Žūrija saņēma milzīgu apjomu darbu, 
un tas kārtējo reizi rāda, ka esat radoši nemierīgi un 
kāri tverat aicinājumus iesaistīties konkursos. Šoreiz 
skaistajā sauklī „Labi vārdi sirdi silda” bija ieslēpta liela 
daudzplākšņainība – jā, labie vārdi ir paši galvenie, taču 
daudzos darbos bija vēlme aizrakties līdz saknei: vārdi 
vieni paši nav ne plika graša vērti, ja tie netiek teikti 
no visas sirds. Daļa skolēnu bija vērīgi mūsu modernās 
sadzīves analizētāji un brīdināja arī par pretējo: vai 
nekļūstam pārlieku saldi ar dažāda rakstura mīlināšanos 
un saldināšanos? Laba daudz nevajag, vai ne?

Žanriski un saturiski jūsu darbi pārspēja mūsu 
slēptākās cerības. Visoriģinālākās bija pasakas: par 
vārdiem – mazām zelta stirniņām, par Saules auksto 



sirdi, par rūķīti Labo Vārdiņu un rūķi Slikto Vārdu, kuru 
garums nemitīgi mainās; patiesi, asi dramatiski un pat 
traģiski bija stāsti par personīgās dzīves nelaimēm; 
kā arī uzmanību piesaistīja dažādi ļoti interesanti 
psiholoģiski eksperimenti, patriotiski dzejoļi un neviļus 
atzīšanās mīlestībā.

Jūs bijāt drosmīgi un netieši strīdējāties pretī 
sauklim „Labi vārdi sirdi silda” – varbūt tiešām dažreiz 
prātīgāk ir paklusēt, jo cilvēks būtībā ir milzu okeāns, 
kurā vārdi ir tikai maza daļiņa no visa. Sirdi sildīt varam 
ar attieksmi, rīcību, lieliem un maziem darbiem. Ar 
smaidu un glāstiem.

Vārdi ir varens ierocis, un, kaut konkursa ievirze to 
it kā nemaz neprasīja, jūs rakstījāt arī par smagajiem 
brīžiem, kad atskan ļauni, slikti un riebīgi vārdi, un to, 
kādu tie nodara postu. Gluži neatgriezeniski. Lasījām 
arī kādu traģisku pasaku par divām meitenēm – labo, 
sirsnīgo ciema dvēselīti un ļauno burvi. Un, kad abas 
sāka dzīvot kopā, labie vārdi izrādījās par vājiem, lai 
ļaunumu uzvarētu. Arī tā dzīvē notiek, un labi, ka jums 
pietiek spēka to atklāti pateikt.

Mūsu sirdis nesildīja tie darbi, kur pazīstamas 
domas virknējās formāli pareizi un nekā vairāk. 
Tāpēc ar lielāku prieku baudījām tos, kur paša autora 
personiskā pieredze strāvoja tekstā. Vai arī – vistrakākā 
fantāzija! Un vēl – dzejošana ir pavisam smalka lieta, 
un pie tās jāķeras, kad sirds ir pilna un jūti iekšēju 
vajadzību izteikties saistītā valodā. Citādi nekas prātīgs 
nesanāks.
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Šajā grāmatā ietverti arī bērnu zīmējumi. Tūliņ 
laboju sevi – dažas tehnikas bija tik oriģinālas, ka tās 
pat nevar saukt par zīmējumiem. Aplikācijas? Izšuvumi? 
Tamborējumi? Jūsu fantāzijai robežu nav, un grūti 
klājas grāmatas maketa veidotājiem un iespiedējiem, 
to līdzvērtīgi pārvēršot drukātā formātā.

Galvenais – lai jums nepazūd azarts izmēģināt 
radošos spēkus un mīlestība un vērīgums pret latviešu 
valodu!

Valdis Rūmnieks 
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Krista Roba, Druvas vidusskolas 10. klase
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P ārnākot mājās no skolas,
Man pretī skan mīļi vārdi.
Tos saka māmiņa jaukā,
Tos saka tētis stiprais,
Tos bubina brālītis mazais.

Vienalga, bēdas skārušas vai prieks,
Man acis gaiši iemirdzas
Un laime sirdī iespurdzas.
Es vēlos, lai mūžīgi būtu tā,
Ka ģimene par mani nomodā.

Evelīna Poča, 
Šķibes pamatskolas

4. klase

R eiz sensenos laikos dzīvoja cilvēki. 
Tie mitinājās tumšā, baisā meža 
biezoknī. Tur bija apslēpts viņu 

ciems. Cilvēkiem nebija, 
ko ēst. Tad kāds drosmīgs 
vīrs teica: „Es eju pasaulē 
meklēt mums prieku. Es 
neat griezīšos, līdz neatra dīšu 
meklēto!” 

Vīrs aizgāja pasaulē. Viņš 
gāja, gāja, līdz ieraudzīja kādu 
mājiņu. Vīrs iegāja iekšā un 
sastapa raganu. Ragana jautāja: „Cilvēk, 
ko tu te meklē?” Vīrs atbildēja: „Es 
meklēju prieku.” Ragana bija pārsteigta: 
„Ak tā? Ja tu man atnesīsi zelta ābolu, 
tad es tev iedošu prieku, bet, ja neiesi 
vai mani piekrāpsi, būsi miris. Tas zelta 
ābols, ko tu meklēsi, ir aiz trejdeviņām 

zemēm – purvā.” Vīrs apsolīja raganai 
ābolu atnest un devās tālāk. 

Viņš gāja, gāja, līdz ieraudzīja kādu 
pili ar augļu dārzu. Vīrs domāja: „Varbūt 
šeit atradīšu raganai ābolu.” Gāja iekšā, 
bet ķēniņš, domādams, ka vīrs ir zaglis, 
noķēra un gribēja viņu pakārt. „Lūdzu, 
nenogalini mani,” vīrs lūdzās. „Es tikai 
meklēju zelta ābolu, lai dabūtu prieku, 
jo bez tā mans ciems ir drūms un baiss.” 
„Labi,” teica ķēniņš, „tad atmini manu 
mīklu. Uzminēsi, palaidīšu tevi brīvībā, 
bet, ja ne, tevi pakāršu. „Kas no rīta 
uz četrām kājām staigā, pusdienlaikā 
uz divām kājām, bet vakarā uz trim?” 
Tev ir trīs dienas laika, lai atbildētu.” 
Vīrs domāja, domāja; pagāja viena 
diena, pagāja otra. Trešās dienas beigās 
vīrs ļoti saskuma, jo nevarēja rast 

atbildi. Tad viņš sāka domāt 
par savu ciemu, par saviem 
tuviniekiem – māti, tēvu un 
saviem mazajiem bērniem: 
„Nez, kā viņiem klājas, ko gan 
viņi iesāks, ja mani pakārs un 
es nevarēšu atnest viņiem 
solīto prieku?” Tad pēkšņi vīrs 
saprata atminējumu ķēniņa 

mīklai – tas taču ir cilvēks visa mūža 
garumā! Priecīgs viņš devās gulēt.

No rīta ķēniņš prasa vīram: „Nu, 
vai vari pateikt, kas tas ir?” – „Jā, varu 
gan! Tas ir cilvēks – kad viņš piedzimst, 
tas rāpo, tad izaug un staigā uz divām 
kājām, bet, kad cilvēks ir vecs, viņš 
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Katrīna Šņore, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 6. klase
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atbalstās uz kruķa.” Ķēniņš brīnījās, ka 
grūtā mīkla atminēta, bet neko darīt – 
kas solīts, tas jādara! Ķēniņš nelabprāt 
atlaida vīru, un viņš devās tālāk. 

Maldījies pa ceļu ceļiem, vīrs nonāca 
purvā: staigāja un meklēja raganai 
apsolīto zelta ābolu, bet neko neatrada. 
Vīram beidzās arī ēdiena krājumi, viņš 
stiga purvā aizvien dziļāk un dziļāk. Tad 
garām lidoja dzeltens taurenis, uzlaidās 
uz vīra dubļainās rokas un pasmaidīja, 
viņš pēkšņi sajutās priecīgs un stiprs. 
Vīrs sāka sevi uzmundrināt ar labiem 
vārdiem, un tas ļoti sildīja sirdi. Tad 
viņš saprata, ka ir atradis prieku. Tas 
visu laiku ir bijis sirdī, tikai viņš to nav 
mācējis ieraudzīt. Vīrs arī saprata, ka 
ragana nebija īsta, viņa tikai gribēja 
palīdzēt atrast pareizo ceļu. Vīrs, prieka 
pilns, atgriezās savā ciemā tumšajā meža 
biezoknī. Sasauca visus pie sevis, katram 
pateica labu vārdu un pavēlēja turpmāk 
ik dienu ikvienam ciema iedzīvotājam 
teikt tikai labu, darīt labus darbus un 
domāt labas domas. 

Ciems atdzīvojās, cilvēki sāka 
smaidīt, darbi sāka ritēt, un drīz vien 
drūmais biezoknis bija saulains un 
gaišs.

Tāpēc, ja tev kādreiz ir grūti, saki 
labus vārdus sev un citiem, jo labi vārdi 
sirdi silda!

Alise Evelīna Toča,
Salaspils 1. vidusskolas

4. klase

Labie vārdi

Pamostos rītā – 
Skaista diena ārā,
Tā vien gribas visiem
Teikt: „Labrīt!”

Māmiņa mani
Steidzas pamodināt,
Es viņai čukstu: 
„Labrīt!”

„Brāli, ej, brāli,
Padod, lūdzu, pienu!”
„Lūdzu!”
„Paldies!”

Labi vārdi kā balts piens –
Dienu baltina,
Sirdi sasilda un
Dzīvo mūžīgi.

Gundega Viļuma,
Krāslavas pamatskolas

4. klase

Zelta vārdi

Labi vārdi – zelta vārdi!
Vai tu domā tā kā es?
Labie vārdi dzīvo ilgi –
Tu tos mūžam atceries!

Ineta Marhileviča, 
Krāslavas pamatskolas

4. klase
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mūžā pateica tik daudz sliktu vārdu, 
ka nemaz negribas stāstīt. Šajā brīdī 
krājamzeķe draudīgi piepildījās... Bet 
no šī brīža Džeks it kā pārvērtās, viņš 
sāka teikt tikai labus vārdus, nevienam 
pāri nedarīja. Klasesbiedri domāja, ka 
viņš ir jucis. Un Sliktais Vārds arī. Jo, 
kad sāk teikt labus vārdus, viņš sarūk 
augumā. Un tā arī notika – Labais Vārds 
sāka stiepties un stiepties līdz pašām 
debesīm, bet Sliktais Vārds kopš tā laika 
ir tik maziņš, ka viņu pat blusa nevar 
redzēt. Taču Sliktais Vārds apgalvo, ka 
atradīs kādu, kas liks viņam izaugt.

Kas notika ar Džeku un Eleonoru? 
Viņi kļuva par labākajiem draugiem. 
Tagad viņi abi tic, ka labi vārdi silda 
sirdi.

Elza Sīle,
Salaspils 1. vidusskolas 

4. klase

N o rīta, kad paveru acis,
Mana māmiņa mīļi smaida,
Viņas vārdi kā saulīte silda,
Viņas vārdi kā villaine glāsta.
Šie vārdi man nozīmē daudz –
Tie liek smaidam atplaukt sejā
Un sirsniņai manai griezties dejā.
No māmiņas vārdiem spēku smeļos,
No viņas vārdiem spārnos ceļos.
Es zinu – būs jauka diena,
Mani gaida ļoti laba diena.

Laine Silova, 
Šķibes pamatskolas 

2. klase

A izvakar Pasaku pasaulē piedzima 
rūķītis Labais Vārdiņš, un viņam 
kaimiņos tieši tajā pašā laikā 

pasaulē nāca otrs rūķītis – Sliktais 
Vārds.

Labais rūķis auga tikai tad, ja mūsu 
pasaulē runāja labus vārdus. Tieši tāpēc 
viņš bija pundurrūķītis. Toties sliktais 
rūķis katru dienu auga un auga, jo cilvēki 
uz pasaules nepārtraukti teica rupjības – 
tādas, ka mute neveras stāstīt.

Mūsu pasaulē dzīvoja meitene 
Eleonora. Viņu skolā atstūma, un neviens 
ar viņu nedraudzējās, jo viņai bija viena 
īpašība – viņa ticēja, ka labais vienmēr 
uzvarēs. Un vēl viņa runāja tikai un vienīgi 
labus vārdus. Visi pārējie uzskatīja, ka tā 
uzvesties nav stilīgi.

Tajā pašā skolā, tajā pašā klasē 
mācījās puisis Džeks. Ar viņu visi 
draudzējās, bet viņš bija pilnīgi citāds 
nekā Eleonora. Džekam bija viena ļoti 
slikta īpašība – katrā teikumā, ko viņš 
sacīja, bija kāds slikts vārds. Tas rūķim 
Sliktajam Vārdam tikai palīdzēja – pēc 
dažām dienām viņš jau bija kļuvis 
gigantisks.

Kādu dienu Sliktais Vārds izdomāja 
kaut ko ļoti ļaunu. Viņš ar Džeka palī
dzī bu tiks ārpasaulē un izpostīs visu. 
Sliktajam Vārdam vajadzēja vēl tikai 
pāris krājamzeķu ar lamuvārdiem.

Pa to laiku Eleonora vairs nevarēja 
paciest, ka viņu apsaukā un dara pāri. 
Meitene vēlējās tam pielikt punktu. 
Viņa piegāja pie Džeka un pirmoreiz 
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R eiz kaķis Andrejs sāka lielīties, cik 
viņš labi prot rakstīt. Sunītei Lilijai 
arī ļoti patika rakstīt, bet Andrejs 

viņu tikai izsmēja. Tad sākās strīds. 
Lilija sadusmojās un noskumusi aizvilkās 
uz mežu, un sāka raudāt. Viņa bija 
bēdīga, jo Andrejs negribēja klausīties, 
kad Lilija lasīja savas pasakas. Sunīte 
Amanda tajā laikā bija izgājusi sēņot. 
Viņa ieraudzīja Liliju un jautāja: „Kas 
noticis?” Lilija izstāstīja, kas bija noticis, 
un Amanda sāka Liliju mierināt. Amanda 
prasīja Lilijai, vai viņa varētu izlasīt vienu 
no savām mīļākajām pasakām vai kaut 
ko no viņas pašas sarakstītā. Tā nebija 
pasaka, tas bija stāsts par vienu no viņas 
mīļākajiem piedzīvojumiem. Sunīte Lilija 
pirms dažiem mēnešiem bija apciemojusi 
Latviju. Izrādās, ka Amanda aizpagājušajā 
vasarā arī bija ceļojumā uz Latviju. 
Atklājās, ka abas suņu meitenes bijušas 
tajās pašās vietās Latvijā. Amandai 
ļoti patika Lilijas piedzīvojumu stāsts, 
jo tas ļāva viņai kavēties atmiņās par 
savu braucienu. Pēkšņi abas draudzenes 
sāka sajust izsalkumu un nolēma iet uz 
ciemu. Pa ceļam viņas satika trollīti Tutū. 
Viņš vaicāja: „Uz kurieni jūs dodaties?” 
Sunītes atbildēja: „Uz ciemu, kur citur.” 
Tad trollītis iedeva katrai pa piecdesmit 
dolāriem, ieteica labu ēdnīcu un pats 
nozuda. Abas suņu meitenes nopirka 
vienu lielu desu. Kad viņas bija gandrīz 
paēdušas, draudzenes ieraudzīja Andreju. 
Viņš bija ļoti izsalcis un neizskatījās 

laimīgs. Amanda un Lilija saskatījās, un 
abas tūlīt saprata, ka jāpalīdz. Viņas bez 
nožēlas atdeva savu pēdējo desas gabalu 
Andrejam. Šoreiz Andrejs saprata, ka 
būtu jāsaka liels paldies abām sunītēm. 
„Paldies,” teica kaķis Andrejs un piebilda: 
„Lūdzu piedošanu, ka es šorīt nebiju labs 
draugs. Vai mēs varētu būt atkal draugi?” 
„Jā!” priecīgi atbildēja sunītes. 

Tā Andrejs, Lilija un Amanda 
saprata, ka labi vārdi sirdi silda.

Madara Renāte Bunge (Bungs),
Ņūdžersijas Latviešu skola,

8 gadi

K ad mani ģimenes locekļi ir bēdīgi 
vai noskumuši, es viņus iepriecinu 
ar labiem vārdiem. Saku: „Nebēdā, 

rīt nāks jauna diena un šodienas bēda 
aizmirsīsies!” Mana māsa savukārt ar 
saviem labajiem vārdiem visus sasmīdina. 
Domāju, ka arī mans kaķis vakarā, 
pieglaužoties pie manis, saka man labus 
vārdus, tikai, protams, savā valodā. Es 
kļūstu laipnāka, smaidīgāka, mīļāka. 

Ceru, ka arī jūs sakāt saviem 
mīļajiem un tuvajiem labus vārdus, 
piemēram: „Es tevi mīlu!” vai „Jauku 
dienu!”. Pēc šiem vārdiem naktī zvaigznes 
spožāk sāk spīdēt un dienā saule siltāk 
sildīt. Ieprieciniet cits citu, jo labi vārdi 
tik tiešām silda sirdi! 

Loreta Babre,
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 

4. klase 
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Ar prieku pa dzīvi

Vārdi labie, kur mītat jūs?
Cik bieži vai reti tos dzirdu?
Labas domas ja visos būs,
Tie plūdīs no sirds uz sirdi.

Gar kupenām lielām cilvēki iet.
„Labdien!” ar smaidu es saku.
Man pretī smaids kā puķe zied,
Es priecīga tālāk eju pa taku.

Kad kamīna ugunī raugos es
Un dzirdu – nopūšas māmiņa grūti,
Es saku: „Iededz svecīti
Un skumjas pie liesmiņas sūti!”

Skolā meitenes čalo un smej,
Bet kādai ir bēdīgas acis.
Tad noteikti klusiņām jāsaka: „Hei!”
Un jāapliek roka ap pleciem.

Atskan zvans, un draudzene sauc, 
Lai kopā pastaigā eju.
Tik tiešām nevajag pārāk daudz,
Lai prieks man rotātu seju.

Auce Liepiņa,
Naukšēnu novada vidusskolas

3. klase

Laimes rats

Reiz senos laikos dzīvoja meitene, 
kuras vārds bija Elizabete. Viņa bija

jauka un bieži palīdzēja cilvēkiem. Reiz 
viņa satika meiteni, kura staigāja ļoti 
noskumusi. Elizabete vaicāja: „Kāpēc tu 
esi tik noskumusi?” 

Meitene atbildēja: „Es nezinu, kas 
ir prieks...” 

„Kā tu vari to nezināt?”
„Nezinu.”
„Ļauj man tev palīdzēt!” Elizabete 

iesaucās.
„Kā tu to vari izdarīt?” skumji vaicā

ja meitene.
„Vienkārši – mēs iesim priecāties!”
Elizabete aizveda meiteni uz kādu 

atrakciju parku un sameklēja tajā 
„Laimes ratu”. Elizabete paskatījās uz 
„Laimes ratu”, bet tas negriezās. Viņa 
ieminējās: „Vispirms nopirksim jaunas 
kleitas mums abām. Kādu tu gribi?”

Meitene prātoja: „Nevaru iedomā
ties. Bet tu pati zini, kādu kleitu vēlies?”

Elizabete gribēja iesaukties, ka, 
protams, zina, taču padomāja un 
saprata, ka nezina gan. Viņa stomījās un 
apjukusi raustīja plecus, kamēr meitene, 
viņu vērojot, pasmaidīja un tad sāka 
smieties.

Elizabete sauca: „Re, tu smejies, tu 
tagad zini, kas ir prieks!”

Agnija Rubene,
Kusas pamatskolas

4. klase
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Labais lāčuks

Reiz kādā ziemas dienā mežā bija 
liels putenis. Visi zvēri slēpās. Vējš

tā auroja un koku zari krakšķēja, ka no 
miega pamodās kāds lācis, kam nebija 
mammas. Viņš vairs nevarēja iemigt. Un 
lāčukam sagribējās ēst.

Viņš izlīda no migas un cauri 
putenim devās meklēt ko ēdamu. Te 
pēkšņi lācēns saklausīja 
kliedzienus. Viņš skrēja 
ko kājas nes kliedzienu 
virzienā un redzēja, ka 
mednieku slazdā iekritis 
zaķēns. Lāčuks piegāja 
viņam klāt un teica: 
„Sveiks, draudziņ! Tu esi 
ātrs kā pūciņa, bet esi 
nonācis ķibelē. Nebaidies!”

Lāčuks atvēra slazdu, deva 
zaķēnam ķepu, pie kuras viņš pieķērās, 
tā tiekot no slazda laukā. Tā stiprais 
lācēns zaķēnu izglāba. Zaķuks pateicās 
vairākas reizes. Pateicās no visas sirds: 
„Paldies, mans lieliskais glābēj! Tencinu 
tevi un pateicos!”

Stiprajam lācēnam ap sirdi kļuva 
silti. Viņš prasīja, vai garausim ir, kur 
palikt. Izdzirdējis, ka zaķa bērnam nav 
savu māju, ka viņš parasti apmetas zem 
kādas eglītes zariem, lācēns aicināja zaķi 
sev līdzi, kamēr viņš nav ticis pie savām 
mājām. Tikai vispirms jādabū kaut kas 
ēdams, jo nu jau abi bija izsalkuši. 

Zaķēns vedināja lāčuku līdzi uz 
kādām mājām, kur dzīvoja cilvēki. 
Lācēns negribēja iet un uztraucās, jo 
nekad negāja pie cilvēkiem, to viņam 
vēl mamma bija mācījusi. Bet zaķēns 
mierināja, ka tajā mājā dzīvo kāds puika, 
kas pagraba priekšā uz soliņa katru 
dienu saliek našķus, kas garšo zaķiem 
un varbūt arī lāčiem.

Tā arī bija. Abi paēda 
un nemaz nemanīja, kā 
puika, degunu stiklam 
piespiedis, pa logu cauri 
sniega vērpetēm noskatījās 
uz abiem, čuks tē dams: 
„Lai labi garšo, jaukumiņi 
mani!” 

Tad abi devās uz lāčuka 
migu un, kamēr putenis 

turpināja aurot, prātoja par mājiņu, 
kuru varētu uzcelt zaķēnam tepat blakus 
lācēna migai. Un uz mājiņas durvīm 
iegravētu labās sirds vārdus:

„Kam labi vārdi, tam laba sirds.
Kam labi vārdi un laba sirds, tas 

citiem palīdz.
Kas citiem palīdz, tam labi draugi 

un pašam silta sirds.
Kam labi vārdi un silta sirds,
Tam vienmēr klājas labi!”

Kaspars Miklašonoks,
Kusas pamatskolas

4. klase

13



Viktorija Protopopova, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 3.a klase

K ad kāds man pasaka labus vārdus, 
man kļūst vieglāk. Tāpat, kad es 
kādam pasaku labu vārdu, viņš man 

parasti uzsmaida. Ja dažreiz, spēlējot 
ksilofonu, man nesanāk un gribas pamest 
iesākto, mani uzmundrina mammas teiktie 
vārdi: „Robert, tev sanāk! Malacis!” Tāpēc 
jau saka labus vārdus, lai iepriecinātu un 
uzmundrinātu. Ar labiem vārdiem mēs 
izrādām cieņu un pateicību. Pēc vakariņām 

mammai priecīgi mirdz acis, kad pasaku: 
„Paldies! Bija ļoti garšīgi!” Sakot labus 
vārdus, mēs izrādām mīlestību pret 
tuvākajiem. Ar labiem vārdiem mēs radām 
mieru. Var izlīdzināt strīdu, pasakot labu 
vārdu: „Piedod!” Tāpēc man šķiet, ka labi 
vārdi tiešām silda sirdi. 

Roberts Kudums,
Jelgavas 4. sākumskolas

4. klase
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K as ir labie vārdi? Tie ir vārdi, kas 
nāk no sirds un dod prieku. Bez 
tiem cilvēks kļūst bēdīgs un skumjš. 

Bet, kad satiec īstu draugu, viņš cenšas 
tevi iepriecināt un saka mīļus vārdus. 
Šie pateiktie vārdi silda tev sirsniņu. Tu 
kļūsti priecīgāks. Kad tev ir labi, tad arī 
apkārtējie cilvēki jūtas laimīgi. 

Labie vārdi dod spēku, kad esi 
noguris un gribas visus darbus pamest. 
Draugu atbalsts ir vislabākā palīdzība. 

Ar labiem vārdiem, kas sirdi silda 
un iedvesmo, var pārvarēt daudzus 
šķēršļus. 

Luīze Evija Sergejeva,
Ogres sākumskolas 

4. klase

K āpēc tie silda sirdi? Tāpēc, ka labi 
skan?
Nē, šos vārdus vienkārši ir patī

kami dzirdēt. 
Kas tas ir – labie vārdi? Vai tas ir 

kaut kas labs, skaists un mīļš? 
Jā, tikai labie vārdi piepilda sirsniņu 

ar gaišumu, mīļumu un siltumu. Tie ir kā 
zāles pret bēdām. Tie dod spēku tikt pāri 
nedienām. 

Teiksim cits citam labos vārdus, un 
pasaule kļūs gaišāka! 

Nikola Korovacka,
Ogres sākumskolas 

4. klase 

K ad es skrēju maratonā, biju 
ļoti noguris. Man nebija daudz 
enerģijas. Es tūlīt pabeigšu! Es 

varēju redzēt finiša taisni, bet nezināju, 
vai tikšu pirmais… Man sāpēja kāja, un 
es elpoju arvien ātrāk un ātrāk. 

Ļaudis man palīdzēja. Viņi sauca: 
„Turpini! Turpini! Turpini!” 

Viņi mani uzmundrināja. Es biju tik 
tuvu. Es tikšu! „Turpini! Turpini! Turpini!” 
ļaudis mani iedvesmoja, un es tiku līdz 
galam un biju pirmais – viņi sasildīja 
manu sirdi!

Ansis Ostmanis,
Mineapoles – Sv. Paulas latviešu 

skola Minesotā, ASV, 
10 gadi

S irds siltumu var radīt cilvēks vai 
kāda cita dzīva būtne, kas tevī 
ieklausās un palīdz tavās nelaimēs. 

Manu sirdi var sasildīt mana ģimene, 
radi un arī draugi, kuri ieklausās manī 
un palīdz.  

Mani vecāki man dāvā vislielāko 
sirds siltumu. Viņi ir man palīdzējuši 
visur – mācībās un citās lietās, kur man 
ir vajadzīgs atbalsts. 

Es arī citiem dodu sirds siltumu: ja 
kāds ir noskumis, es viņu uzmundrinu un 
samīļoju.

Estere Kalniņa,
Jelgavas 4. sākumskolas 

3. klase 
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L abie vārdi sirdi silda,
Labos vārdus teikšu visiem,
Labie vārdi sildīs visus,
Pasauli šo sasildīs:

Vecmāmiņu, vectēvu,
Māmiņu un tētuku,
Māsiņu un brālīti, 
Un visu, visu pasauli!

Katrīna Ķūrēna, 
Salacgrīvas vidusskolas

3. klase 

M anā sirsniņā kļūst silti, ja es 
cenšos darīt vairāk labu un 
mīļu darbu. Šajā vasarā es 

paņēmu krītiņus un pie savas mājas 
uz asfalta uzrakstīju: „Māmiņ, es tevi 
mīlu!” Manai māmiņai tas ļoti patika. 
Māmiņa man ir iemācījusi, ka ir jādara 
labi darbi un jāpalīdz līdzcilvēkiem. 
Katru gadu es palīdzu dzīvniekiem, kuri 
nokļuvuši patversmē. Ziedoju sunīšiem 
un kaķīšiem barību. Ar smaidu sejā 
noraugos, kad dzīvnieki luncina asti 
un saka man paldies. Esmu dāvinājusi 
rotaļlietas, grāmatas, apģērbu bērniem, 
kas dzīvo bērnunamā. Kad braucu uz 
bērnunamu pie bērniem un redzu viņu 
acīs prieku, arī man par to ir prieks un 
sirsniņā kļūst silti. 

Dari labu, neko negaidot pretī. 
Katrina Baltmane,

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
4. klase 

J a tu esi klejotājs – nāc vien, ja esi 
sapņotājs – nāc vien, ja domā, ka 
neesi pelnījis labu vārdu, – nāc 

vien, drīz nopelnīsi! Es visiem cenšos 
atrast kādu no vislabākajiem vārdiem 
latviešu valodā: „Tu esi talantīgs! Tu esi 
labsirdīgs, bet tu – dāsns, tu – strādīgs! 
Tu esi brīnumains! Bet tev ir karaliska 
sirds, tajā visiem vieta atrodas!”

Ja redzi uz ielas pensionāru, 
pasmaidi vai pasveicini. Mazs vārdiņš var 
sasildīt, bet tu tālāk ej. Ieraugi kaķenīti, 
pasmaidi tai, un arī pats jutīsies labāk. 
Tu tagad ej pa taku, un priekšā ir tā 
kasiere, kura rītos tev pārdod pienu. 
Viņa jau arī ir cilvēks – parunā kādu 
dienu ar viņu!

Ja pretim tev nāk saimnieks ar savu 
suni, pasaki arī viņam labu vārdu, kaut 
pasmaidi. Bet, ja tev vairs nav ko teikt 
un kāda vecmāmiņa saka: „Ak, bērniņ, 
kā tu jauki smaidi! Vai tev ir, ko pateikt 
man?”, tad droši pieej klāt un saki: 
„Vecmāmiņ, tu sēdi tik drūma, gribas 
pastāstīt tev kaut ko.” 

Aizej šodien mājās un pasaki savai 
mammai: „Ak, mammīt, es tevi tā mīlu! 
Tu man esi vislabākā!”

Karlīna Jansone,
Briseles 2. Eiropas skola,

10 gadi 
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K as silda manu sirdi?

Manu sirdi silda saulīte no rīta.
Manu sirdi silda māmiņas glāsti.
Sirdi silda tēta stiprās rokas.
Sirdi silda vecmāmiņas smaids.
Sirdi silda māsas smiekli.
Sirdi silda mans sunītis Hosiks.
Manā sirdī daudz siltuma.
Savu siltumu varu dot draugiem. 

Arturs Brūveris,
Jelgavas 6. vidusskolas

3. klase

L abākais, ko varu dot savam 
draugam, ir pati draudzība. Man 
nav bagātību, ar ko viņu apbērt. Ja 

viņš zinās, ka esmu laimīga, viņu mīlot, 
tad citu atalgojumu viņš nevēlēsies. 

Labākais, ko varu dot savai ģimenei, 
ir labi un mīļi vārdi. Ja viņi jutīs to, ka es 
viņus mīlu un cienu, tad citu atalgojumu 
viņi nevēlēsies. 

Kas vēl būtu labāks, ja ģimenē 
valda saticība un prieks?! Kas var būt 
labāks par siltiem vārdiem, kurus dāvā 
visiem cilvēkiem, kas ir apkārt! 

Un kas var būt labāks par to, ka 
saņem atpakaļ to pašu mīlestību un 
draudzību. 

Laura Sirmā,
Rēzeknes sākumskolas 

4. klase

R eiz mana tante teica, ka man būs 
pārsteigums. Es aizbraucu pie 
viņas, un viņai bija mazs sunītis 

Roko.
„Tu esi baigi foršs, ar tevi labi 

spēlēties.” 
Viņš mani laizīja, bet neklausīja. 

[..]
Pagāja trīs gadi. Sunītis saslima. 

Mēs viņu glaudījām un mierinājām ar 
labiem vārdiem. Sunītis žēli skatījās, bet 
negribēja rotaļāties. Arī vetārsts neko 
nevarēja izdarīt. Drīz Roko aizmiga uz 
mūžu. Visi ļoti noskuma. Tikai labie vārdi 
mierināja sirdis. 

Sanija Kristiāna Lāce,
Zemītes pamatskolas

3. klase

L abi vārdi sirdi silda. It īpaši tie vārdi, 
ko dzirdam no savas māmiņas. 
Viņas balss ir visjaukākā, visdārgākā 

pasaulē. Cik mierīga un sirsnīga ir viņas 
dziedā šana. Kad viņa dzied šūpuļdziesmu 
„Aijā, žūžū, lāča bērni”, man vairs nav bail 
no tumsas un visas dienas neveiksmes tiek 
aizmirstas. Manā sejā parādās smaids, 
un manas domas aizlido uz pasaku 
pasauli. Pat ja māmiņa aizrāda mums 
kaut ko, viņa to dara ar īpašu siltumu un 
mīlestību. Neaizmirstiet mammai teikt, 
ka mīlat viņu, jo tas sasilda viņas sirdi. 

Artjoms Tamanis,
Daugavpils 15. vidusskolas

4. klase

17



Kristīne Lapacka, Laucesas pamatskolas 1. klase
18



V aloda ir viena no nozīmīgākajām 
vērtībām, kas dota tautai, un 
labiem vārdiem tajā ir īpaša 

nozīme. 
Labie vārdi ir tik vienkārši, bet tie 

rada tādas izjūtas, kuras ar vārdiem 
nevar izstāstīt un dziesmā nav iespējams 
izdziedāt. Grūti iedomāties, kā dzīvotu 
mūsu pasaule, ja nebūtu tādu vienkāršu 
un tik mīļu vārdu kā „paldies”, „lūdzu”, 
„piedod”, „mīlestība”. 

Šie mazie vārdi var sasildīt kāda 
cilvēka sirsniņu un dvēselīti, kādu padarīt 
laimīgu un palīdzēt mūsu zemei cerēt uz 
prieku. [..]

Mamma māca, ka nedrīkst vakarā 
aiziet gulēt sastrīdējušies. Visi strīdi 
jāatrisina pirms miega, lai jauna diena 
sāktos mierīgi un mīļi – ar daudziem sirdi 
sildošiem vārdiem. 

Man bieži gribas teikt savai mammai 
tik vienkāršos, bet visiem pazīstamos 
vārdus: 

„Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es tevi mīlu kā nevienu.
Tu esi man(i)m dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.”

Jana Jacuka, 
Rīgas 34. vidusskolas

3. klase

R eiz tumšā mežā dzīvoja Lācis. Viņam 
nebija neviena drauga. Tāpēc Lācis 
vienmēr bija dusmīgs. 
Kādu dienu viņš pastaigājās pa mežu 

un satika Zaķi. „Labdien! Kā tev klājas?” 
jautāja Zaķis. Lācis neko neatbildēja. Ar 
viņu neviens tā nebija runājis. 

„Kas tas ir – labdien?” ar aizdomām 
pajautāja Lācis. 

„Labdien! Paldies! Lūdzu! – tie ir 
labie vārdi,” atbildēja Zaķis. „Tā sarunā
jas visi pieklājīgie zvēri,” viņš turpināja 
skaidrot. 

„Kam tos vārdus vajag?” Lācis 
joprojām neuzticējās svešiniekam. 

„Visiem! Tie silda sirdi!” smaidīja 
Zaķis. 

„Jā, es jau jūtu.” Un arī Lācis 
smaidīja. 

Nu viņi turpināja ceļu kopā. Gāja un 
runāja. Abi dzīvnieki nepamanīja, ka viņi 
bija nokļuvuši līdz augstajam kalnam. 

Te pēkšņi Zaķis paklupa un sāka 
ripot lejā. Bet Lācis paspēja notvert 
Zaķi. 

„Paldies! Tu esi labs draugs! Stiprs 
un drosmīgs,” teica Zaķis. 

„Draugs?” brīnījās Lācis. 
„Protams,” mīļi pasmaidīja Zaķis. 
Nu Lācis un Zaķis kļuva par 

draugiem. Kopš tās dienas Lācis vienmēr 
bija smaidīgs. Viņš kļuva par draudzīgo 
lāci. Tagad viņam ir ļoti daudz draugu. 
Un galvenais – viņš prot mīlēt. Jo Lācim 
ir silta sirds. Zaķis to bija panācis. Labi 
vārdi sirdi silda.

Anna Radkeviča, 
Rīgas 34. vidusskolas 

4. klase
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Artjoms Tamanis, Daugavpils 15. vidusskolas 4.a klase
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E ksperiments

No pirmā acu skatiena jēdziens 
„labi vārdi” nenozīmē neko. Tie taču 

ir tikai vārdi. Tie nav ne nauda, ne citi 
labumi. Bet, ja ieskatīsies, sapratīsi, ka 
tā nav taisnība. Labiem vārdiem piemīt 
milzīgs, brīnumains spēks. 

Tu vari veikt nelielu 
eksperimentu. Tas ir ļoti 
vienkāršs, un tam nav 
nepieciešami nekādi īpaši 
materiāli. Eksperimenta 
veicējs var būt pat pavisam 
mazs bērns (vienīgais – 
viņam jāprot runāt). Šī 
eksperimenta rezultātā 
tu sapratīsi, ka pat mazs 
bērns var uzburt īstus brīnumus. 

Un tā – aiziet! No paša rīta, kad tavi 
vecāki pamostas, pasaki viņiem: „Labrīt!” 
Pajautā, vai viņi ir labi izgulējušies, 
kādus sapnīšus redzējuši, izsaki kādu 
komplimentu.

Nākamajā dienā neko no tā visa 
viņiem vairs nesaki. Pamanīji atšķirību? 
Pirmajā dienā tavi vecāki ir laimīgi, laipni, 
smaidoši. Bet otrajā dienā viņi ir skumji, 
drūmi un vairs neko negrib darīt. 

Šo eksperimentu var pilnveidot un 
padarīt vēl interesantāku. Dāvini labus 
vārdus veselu nedēļu. Astotajā dienā 
vairs neizrādi īpašo uzmanību (tas nebūs 
viegli, jo līdz tam laikam tu jau pats būsi 
pieradis teikt labus vārdus un dāvāt 
mīļumu). 

Vecāki būs apmulsuši un jautās, 
vai nav noticis kas slikts, vai tu neesi 
saslimis, un pat taustīs tavu pieri. 

Tagad tu saproti, ka labi vārdi 
pozitīvi ietekmē cilvēkus. Tie ir svarīgi, 
jo, dzirdot uzmundrinājumu, uzslavu 

vai kādus iedvesmojošus 
vārdus, cilvēks izjūt prieku 
un laimi. Viņš saprot, 
ka kādam ir svarīgs, ka 
kādam rūp, kā viņš jūtas, 
ka kāds jūt viņam līdzi. 

Tagad tu pamanīsi, 
ka šī eksperi menta laikā 
tavs vārdu krājums ir 
divkāršojies, jo vecāki arī 
ir sākuši dāvināt tev mīļus 

vārdus ik rītu. Vai tā nav burvestība?
Uzbur prieku, labestību un laimi 

pats!
Dāvā labus vārdus no rīta, pa 

dienu un vakarā. Dāvā tos saviem 
tuvākajiem, draugiem, klasesbiedriem 
un skolotājiem. 

Galvenais eksperimenta secinājums: 
labie vārdi – tie ir svarīgi. Ja tu sacīsi 
labus vārdus, tev un taviem tuvajiem 
būs labi. Ja tu sacīsi labus vārdus citiem, 
arī tev cilvēki sāks teikt ko labu pretī. 
Un tu būsi priecīgs, diena būs gaiša, un 
vēderā dejos taureņi. 

Dmitrijs Čečotka,
Rīgas 34. vidusskolas 

4. klase 
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L abus, siltus vārdus ikdienā nesanāk 
bieži dzirdēt no apkārtējiem 
cilvēkiem. Iespējams, ka cilvēki 

pārsvarā dzīvo laika trūkumā un vienmēr 
steidzas, bet steigā aizmirst apstāties, 
tāpēc paskrien labajam garām. Labus 
vārdus visbiežāk tomēr dzirdu no saviem 
tuviniekiem – radiem, vecākiem un 
vecvecākiem, kuri īpaši novērtē to, kas 
viņiem dots, – mazbērnus. 

Mana omīte vienmēr apkārtējiem 
cilvēkiem veltīja labus vārdus. Viņa 
nekad savā mūžā nebija lietojusi kādu 
ļaunu, rupju un aizskarošu vārdu. 
Omīte vienmēr uzsvēra, ka ikviens 
cilvēks ir vērtība. Diemžēl mūsdienās 
ir maz tādu, kas cilvēku uztver kā lielu 
vērtību. [..]

Man ir nācies sastapt gan labus, 
gan ļaunus cilvēkus. Labestīgos iekļauj 
gaisma, viņi lieto siltus, jaukus un labus 
vārdus, kas iedvesmo jebkuru apkārtējo. 
Šo cilvēku vārdi ir saistīti ar darbiem, 
ko viņi dara. Sazinoties ar šādiem 
cilvēkiem, arī pats uzpildos ar gaismu, 
ko varu dāvāt tālāk un padarīt apkārtējo 
pasauli daudz labāku un gaišāku. Ikviens 
labs vārds var iznīcināt desmit ļaunos un 
nejaukos vārdus. 

Cilvēkus, kuri lieto labus vārdus, 
bet dara sliktus darbus, var uzskatīt par 
divkošiem. No šādiem cilvēkiem izvairos, 
jo viņi sēj ļaunu. Ja esmu pietiekami daudz 
gaismas sasmēlies no labiem ļaudīm un 
labiem vārdiem, tad esmu gana stiprs, 
lai cīnītos un pārveidotu ļaunos vārdus 

un cilvēkus, kas spļauj uguns liesmas – 
vārdus, kas iznīcina labības laukus.

Man gribētos, ka manā dzimtenē 
dzīvotu tikai labi un gaiši cilvēki, kuriem 
labprāt pievienotos arī es, jo tikai tādi spēj 
darīt labus darbus un būt patiesi. [..] 

Rūdolfs Andris Bite,
Rīgas Sanatorijas 

internātpamatskolas
7. klase

S irds – tā ir cilvēka daļa, kas domāta 
izjūtām. Ar sirdi mēs sajūtam 
priekus un bēdas. Katram sirds ir 

citāda: vienam siltāka, kādam vēsāka…
Sirdi sasilda labi un skaisti vārdi. 

Sirdi silda labi pārsteigumi un dāvanas. 
Ja kāds tev pasaka labu vārdu, tev 
kļūst siltāk ap sirdi. Arī aukstos rudens 
vakaros iedzerta silta tēja liek kļūt sirdij 
siltākai. Tā māju sajūta, kad esi pie kāda 
ciemos, liek sirdij iesilt.

Sirds mīļums ir tad, kad tu kādam 
kaut ko dari no sirds un ar mīlestību. 
Piemēram, mazā māsa vai brālis 
sagatavo tev apsveikumu, un tu zini, ka 
tas ir mīlestības pilns. Iepriecina arī tas, 
ka svešs cilvēks pasaka ko jauku.

Ziemassvētku sirds mīļums ir 
tad, kad cilvēki Ziemassvētku laikā 
mainās, kļūst laipnāki un draudzīgāki. 
Ziemassvētki ir došanas un mīlestības 
svētki, tāpēc visi kļūst labāki. [..]

Sirds ir labākā cilvēka daļa, jo ar to 
mēs saprotam savas jūtas un emocijas. 
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Ir arī sirdsbalss, kas mums daudz ko var 
pateikt, bet ne vienmēr to klausāmies. 
Katram sava sirds un sirdsbalss palīdz 
dzīvot vislabāk, tikai jāmāk ar tām mīļi 
sadzīvot!

Agate Auziņa,
Friča Brīvzemnieka pamatskolas

5. klase

R eiz senos laikos, kad Zeme bija 
tik tikko radusies, tā bija ļoti, ļoti 
bēdīga, jo uz tās nekas neauga un 

neviens nedzīvoja. 
Zeme raudādama skrēja pie Mēness 

un lūdza palīdzību: „Ak, Mēnestiņ, mans 
labākais draugs, palīdzi man, lūdzu, 
lūdzu!” Mēness Zemei atteica: „Neraudi, 
neraudi. Ja tu raudāsi, pārplūdīs tavi 
okeāni.” Pēc laiciņa Zeme nomierinājās 
un teica: „Tā, Mēnes, tagad padomāsim, 
kāpēc nekas neaug.” Pēc brīža Mēness 
teica: „Sapratu!” Zeme vaicāja Mēnesim: 
„Ko tu saprati?” „Es sapratu, kāpēc uz 
tevis nekas neaug,” teica Mēness. „Nu, 
nu?!” ieinteresējās Zeme. „Te ir pārāk 
auksti,” atbildēja Mēness. Zeme cerīgi 
jautāja: „Jā, bet kur lai mēs rodam 
siltumu?” „Palūgsim Saulei, lai tā tevi 
sasilda,” Mēness gudri atteica. „Labi, tad 
ejam!” Zeme iesaucās. Mēness bēdīgi 
teica: „Jā, bet es dzirdēju, ka Saulei tagad 
ir auksta sirds.” „Nekas, ka auksta sirds, 
tas taču netraucē sildīt,” noteica Zeme. 
Tā mūsu varoņi – Zeme un Mēness – 
devās pie Saules lūgt siltumu. 

Pēc pāris dienām, kad Zeme ar Mēnesi 
bija veikuši visu ceļu (149 600 000 km) 
līdz Saulei, viņi beidzot varēja teikt: 
„Saule, lūdzu, dod mums siltumu!” Bet 
Saule viņiem atcirta: „Nē! Ko jūs man 
padarīsiet?! Mana sirds tagad ir auksta 
kā ledus.” „Ko man darīt, lai atkausētu 
tavu sirdi?” Zeme jautāja. „Ej un atrodi 
kādu veidu, kā sasildīt manu sirdi, jo tā 
man ir ļoti svarīga,” to sakot, Saule sāka 
gauži raudāt. Pēc pāris mirkļiem Zeme 
ar Mēnesi devās ceļā. Pēc vairākām 
meklējumu pilnām dienām Zeme uzgāja 
Visu Gudrību Pūci. „Lūdzu, lūdzu, pasaki 
mums, kā varam sasildīt Saules ledus 
auksto sirdi?” Zeme jautāja Visu Gudrību 
Pūcei, kas uz viņiem pat nepaskatījās. 
Pēc pāris klusuma brīžiem, kad Zeme 
un Mēness taisījās jau iet prom, Pūce 
atbildēja: „Sakiet Saulei vislabākos 
vārdus, kurus jūs zināt.” „Bet kā lai 
mēs zinām, kuri vārdi silda, kuri saldē?” 
jautāja Zeme. „Vārdi, kurus dzirdot, jūs 
jūtaties labi, silda, bet tie, kurus dzirdot 
jūtaties slikti, saldē,” paskaidroja Visu 
Gudrību Pūce.

Tad Zeme ar Mēnesi devās sildīt 
Saules sirdi. Pēc pāris labajiem vārdiem 
Saules sirds jau kvēloja kā uguns, un 
Saule atsāka sildīt Zemi. Saules siltuma 
iespaidā uz Zemes sāka augt gan augi, 
gan dzīvnieki, gan cilvēki. 

Eduards Sarma,
Rīgas Sanatorijas 

internātpamatskolas
8. klase
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L abi vārdi sirdi silda, bet – kādi tie ir? 
Kādam sirdi silda mīļvārdiņš, kādam – 
uzslava. Arī pateicība liek justies labi, 

jo kāds tevi novērtē.
Visbiežāk labus vārdus tu dzirdi savā 

ģimenē. Dažkārt jūties nomākts, ja tos 
nesaņem. Aprunājies ar kādu no ģimenes, 
un viss atrisināsies! Neaizmirsti, ka, tāpat 
kā tu, arī citi ģimenes locekļi grib saņemt 
labus vārdus.

Arī man ir svarīgi labi vārdi. Bez 
tiem mana diena ir drūma. Dažkārt es tos 
dzirdu pārāk maz, un tad jūtos slikti. Es 
pati cenšos teikt labo citiem, tomēr cilvēks 
nedzīvo tikai no labajiem vārdiem vien.

Labie vārdi nepieciešami ikvienam. Pat 
mūsu mīluļiem: suņiem, kaķiem, kāmīšiem 
un kanārijputniņiem. Arī viņi, nedzirdot 
labos vārdus, kļūst īgni. Saku no savas 
pieredzes.

Rolands Bauers, Gatis Baltiņš, Kristaps Aleksandrs Gromovs, Laila Kampus, 
Ieva Jansone, Keita Vonoga, Jānis Vonogs, Ričards Štāls, Mazozolu skola, 6 gadi
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Ir retas situācijas, kad labo vārdu ir 
par daudz. Jā, arī tā var būt… Parasti, kad 
tavs garastāvoklis ir noslīdējis līdz nullei. 
Tomēr der atcerēties, ka, sakot labus 
vārdus, cilvēki cenšas tevi iepriecināt. 

Labie vārdi ir vislabākie! Tie uzlabo 
garastāvokli. Dalies ar labajiem vārdiem, 
un tu jutīsies labi!

Evelīna Lazdupe,
Friča Brīvzemnieka pamatskolas

5. klase

L abi vārdi rosina cilvēkos pozitīvas 
emocijas. Tātad tos vajadzētu teikt 
un saņemt pēc iespējas biežāk, 

bet vai tā ir? Manuprāt, ikdienā tos 
nedzirdam un arī paši nesakām tik bieži. 
Ikdienas steigā nereti aizmirstam otram 
pateikt ko labu, uzmundrinošu.

Mīļus vārdus katrs no mums dzird 
savās mājās, ģimenē. Es jūtos vecāku 
un vecvecāku mīlēta. Man tuvajiem 
cilvēkiem nav vienalga, ko es daru. Viņi 
atbalsta manus labos darbus – rada 
labvēlīgus apstākļus, lai varu mācīties un 
iegūt izglītību, apmeklēt pulciņus, kuri 
mani interesē, būt kopā ar draugiem. 
Vecāki dzīvo līdzi maniem panākumiem 
sacensībās un olimpiādēs, ar mīļiem 
mierinājuma vārdiem palīdz tikt pāri 
neveiksmēm, ja tādas gadās.

Es ļoti mīlu savus tuviniekus, bet vai 
bieži to saku viņiem? Nē! Bet vajadzētu. 
Nez kāpēc tādos brīžos kautrējamies.

Nereti labus vārdus dzirdu skolā. 
Reizēm nevajag daudz. Piemēram, no 
rīta garastāvokli uzlabo priecīgi pateikts: 
„Labrīt!” Tas ir stimuls veiksmīgai dienai. 
Tiešām cenšos, lai man veltītie labie vārdi 
nav tikai tukši slavinājumi. Cenšos visu 
izdarīt pēc iespējas labāk un rūpīgāk. Kad 
saņemu pateicības, labus vārdus, jūtos 
gandarīta, jo mans darbs ir novērtēts. 
Sāpīgi ir tad, ja no kāda klasesbiedra 
jūtu vienaldzību, ja pēc grūta uzdevuma 
veikšanas dzirdu drauga vērtējumu: 
„Normāli.”

Daudz ir dzirdēts par domu spēku. 
Katrs vārds taču sevī ietver kādu domu, 
tātad vārdam arī ir spēks. Ar vārdu var 
apkārtējiem garastāvokli gan uzlabot, 
gan sabojāt. Tāpēc cilvēkam, pirms 
runāt, vajadzētu padomāt, ko teikt, 
vajadzētu censties saskatīt un saklausīt 
vairāk pozitīvā un dalīties ar to.

Ja klasesbiedrenes acis saules 
gaismā izskatās tik žilbinoši zilas un 
skaistas, kāpēc gan viņai to nepateikt? 
Ja kāds tev sniedz palīdzīgu roku, tad 
viņš noteikti pelnījis vārdiņu „paldies”.

Ko es ar to vēlos pateikt? Tikai to, ka 
neviens nedrīkst kļūt par tādu cilvēku, kas 
tikai gaida uzslavas un laba vēlējumus, 
pretī nedodot neko. Teiksim cits citam 
vairāk labu vārdu, tad mūsu dzīve būs 
saulaināka, jaukāka, saticīgāka.

Vanesa Balmane,
Pūņu pamatskolas

9. klase
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Kristīne Rutkovska, Daugavpils 3. vidusskolas 12. klase
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M an patīk darīt labos darbus, jo 
pēc tam man pasaka paldies. Es 
jau no tā vien jūtos ļoti labi, un, 

kad vēl ir izdarīts kāds labs darbs, tad ir 
pavisam labi.

Mana mamma ik dienu katram 
bērnam ģimenē saka: „Es mīlu tevi!” 
Ja mums tā neteiktu, mēs justos slikti. 
Es vairākas reizes esmu redzējusi 
filmas, kurās mamma bērniem vai kāds 
cits ģimenes loceklis pat nepievērš 
uzmanību...

Bieži esmu palīdzējusi kādam 
klasesbiedram ar mājas darbiem vai 
arī darbiem klasē, un viņi 
pirms tam man vienmēr 
saka: „Lūdzu!” Parasti labāk 
paskaidroju kādu uzdevumu, 
nevis pasaku visu priekšā, 
jo, kad būs pārbaudes darbs, 
tad neko nesapratīs. Un man 
par to saka paldies.

Kad mamma dažreiz 
liek sakārtot istabu, es bieži 
negribu to darīt, bet pēc kāda laika uzdoto 
izdaru. Pati jūtos labāk tīrā istabā, un 
draugi var nākt ciemos. Un vēl mamma 
saka: „Paldies!”

Šie ir nozīmīgie vārdiņi, kuri silda 
manu sirdi. Tie palīdz vairāk ko labu 
izdarīt. [..]

Dāvisa Viktorija Lagzdiņa,
Sikšņu pamatskolas 

6. klase

L abi vārdi sirdi silda, bet slikti vārdi 
nomāc. Vārdiem ir milzīgs spēks. 
Ienaidnieks pasaka sliktus vārdus, 

un cilvēks sāk bēdāties. Ja cilvēkam 
saka sliktus vārdus, viņš kļūst agresīvs 
un var izdarīt jebko.

Manai māsai bija konkurss 
vijoļspēlē, uz kuru brauca viņa un vēl 
viena meitene. Māšuks bija mazāks 
par to meiteni. Vijoles skolotāja māsai 
visu laiku teica labus vārdus, savukārt 
otrai meitenei kliedza virsū. Mana māsa 
visu nospēlēja lieliski, bet otra meitene 
sajauca vairākās vietās. No šīs un 

vairākām citām situācijām 
es sapratu, ka tiešām labi 
vārdi sirdi sasilda. [..]

Manai draudzenei 
padodas matemātika. 
Kad viņa ar skolotāju 
mācījās, kaut viņa 
necentās, skolotāja teica 
uzmundrinošus vārdus, 
ka viss būs labi. Un 

draudzenei veicās ļoti labi. [..] Labāk 
teiksim labus vārdus un iepriecināsim 
citus cilvēkus. 

Vārdiem ir lietus spēks, kas veldzē 
dvēseli, ja ielīst pamazām un tad, kad 
vajag. [..]

Elīza Vasile, 
Berģu Mūzikas un mākslas 

pamatskolas
6. klase

27



Rūdolfs Jirgensons, Ogres sākumskolas 6.a klase
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Liec visiem smaidīt un dzīvot

[..] Aiz mūsu bagātīgā Piena 
Ceļa galaktikas dzīvo krāšņas un

neparastas būtnes, kuras vieno Zelta 
galaktika. Tās visas kopā satur Zelta 
grāmata. Un ko tik tajā nevar atrast: no 
dažādiem galaktiku nosaukumiem līdz 
pat labajiem burvestību vārdiem, kuri 
ievieš mieru starp plašajām pasaulēm.

Viss būtu ideāli, ja vien velnišķīgie 
spēki nesadedzinātu Zelta grāmatu. 
Protams, sākās haoss un nemieri, planē
tas rībēja un ducināja.

Tieši tāpēc Zemes iedzīvotājiem 
kā visgudrākajiem bija jāizveido jaunā 
Zvaigžņu grāmata. Par galveno grāmatas 
sastādītāju tika izvēlēta meitene Nadīna 
no pasaulē skaistākās valodas zemes 
Latvijas. Mazajai latvietei bija trīspadsmit 
gadu, viņai ļoti patika vēsture, un savā 
sirds valodā Nadīna spēja saprasties ar 
jebkuru planētas iedzīvotāju.

Laika bija maz. Vispirms jāiegriežas 
Zelta pilsētā pēc jaunas grāmatas. Tur 
viņu uzskatīja par visu jauko būtņu 
glābēju, tāpēc visi palīdzēja aizpildīt 
trešdaļu grāmatas. Vēl atlika zvaigžņu 
karte un labo vārdu burvestības.

Zvaigžņu karti var aizpildīt plane
tārijā, kas atrodas uz Polārzvaigznes. 
Ceļš turp bija tāls un grūts, jo jātiek 
pāri asteroīdu laukam, kas ne pa jokam 
saskrambāja kuģi, bet tas neapturēja 
meiteni no mērķa sasniegšanas. Daudzi 
bija teikuši, ka meitenei piemīt spēcīgs 

gars un, ja vēlēsies, viņa spēs sasniegt 
visu, pat izkausēt Stikla kalnu, ja vien 
tas noderēs labam mērķim. Latvijā visi 
zināja, ka Nadīnas dzīves moto ir: „Caur 
ērkšķiem uz zvaigznēm.”

Kamēr meitene apbrīnoja dzīvi uz 
Polārzvaigznes, tikmēr mazās gaismiņas 
bija piepildījušas grāmatu ar skaistākajām 
starpgalaktiku atmiņām.

Drīz vien atskanēja signāls no Zelta 
galaktikas, kurš vēstīja, ka meitenei 
jāpasteidzas.

Labie draugi bija jau aizpildījuši 
divas trešdaļas no grāmatas. Atlika vēl 
labo vārdu burvestības, bet ar tām bija 
mazliet grūtāk. Tieši tajā brīdī, kad to 
visvairāk vajadzēja, roka pati sāka veidot 
burtus, vārdus, teikumus:

„Ja tev labs vārds sirsniņā staro
Un redzi tu draugu skumjās slīkstam,
Nestāvi un neklusē, 
bet runā un iepriecini bēdīgos,
Liec viņiem smaidīt un dzīvot.”

Pēc šiem vārdiem viss mainījās. 
Pasaule sāka kļūt labāka un piepildījās 
ar gaismu.

Nadīna bija laimīga un patīkami 
pārsteigta par šo lielo piedzīvojumu.

Ak, mazā latviete, tu visiem liec 
smaidīt un dzīvot.

Annija Rateniece,
Aglonas internātvidusskolas 

7. klase
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Agnese Karpenko, Strasbūras skola, 13 gadi

V ai jūs protat runāt un vai domājat, 
ko runājat? Man šķiet, ka cilvēki 
bieži neapzinās, ko var nodarīt ar 

vārdiem. Mutiski cilvēku var sāpināt līdz 
sirds dziļumiem vai pacelt labsajūtu līdz 
mākoņu augstumiem.

Ar vārdiem var nodarīt lielu ļaunumu, 
pat to neapzinoties. Ja netīšām esi kādu 
aizskāris, tad obligāti ir jāatvainojas. Tas 
ir tik vienkārši, bet reizēm arī ļoti grūti 
izdarāms. Atvainošanās vienmēr ir labā
kais līdzeklis. Tā norāda uz pieklājību un 

cilvēcību. Arī uz gudrību. Ne velti tautas
dziesmā ir teikts: 

„Rīta rasa noskaloja
 Rožu ziedam puteklīšus;
 Es aizmirsu ļaunu vārdu, 
 Labu vārdu dzirdēdama.”

Mani māmiņa vienmēr uzmundrina, 
kad esmu nobijies vai uztraucies. Mammas 
mīļie vārdi atkausē sirdi un dod pārliecību 
par sevi. Mammas vienmēr spēj ielīksmot, 
sasmīdināt bērnus vai likt tiem pasmaidīt. 
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vai kur allaž steidzamies. Ar labiem 
vārdiem nemētājas, tie jāsaka no sirds 
un labiem cilvēkiem jo īpaši. Kādam 
tas būs prieks, uzmundrinājums, citiem 

uzlabos omu, bet kāds cits 
tos sen nav dzirdējis.

Atzīšos, ka arī man ir 
svarīgi dzirdēt labus vārdus, 
uzslavas un uzmundri nājuma 
vārdus, sevišķi no savas 
ģimenes. Tas man liek justies 

īpašai, mīlētai. Kad man ir slikta oma 
vai bijis kāds nelāgs notikums, vecāki 
vienmēr man velta siltus vārdus, kas 
man palīdz.

Cilvēki ir dažādi – kāds saka labus 
vārdus, kāds labo pārvērš darbos. 
Būtu labi, ja labus darbus un vārdus 
mēs teiktu ne tikai noteiktos dzīves 
brīžos, piemēram, dzimšanas dienā 
vai Ziemassvētkos. Sirdi silda arī vārdi 
ikdienā, skolā, mājās, darot kādu darbu. 
Vārdi apliecina mūsu attieksmi pret 
cilvēkiem, bet darbi nozīmē daudz vairāk. 
Domāju, ka katrs saprātīgs cilvēks zina – 
ja otram labu darīsi, viss labais reiz nāks 
dubultā atpakaļ. Vārdam piemīt spēks. 
Teiksim vairāk labos, stipros vārdus, 
lai tie mums palīdz dzīvot ikdienā, kas 
šobrīd no mums prasa daudz dvēseliska 
maiguma.

Evelīna Upeniece, 
Riebiņu vidusskolas

6. klase

Ar vārdiem var darīt arī daudz laba. 
Piemēram, satiekoties vajag sasveici
nāties. Tas vienmēr uzlabo garastāvokli. 
Kā ir ar vārdiem „lūdzu” un „paldies”? 
Ja redzi kādu strādājam, tad 
novēli dievpalīgu. Kā laba vēlējums 
svētkos un ikdienā izskan gan „uz 
veselību!”, gan „daudz laimes!”. 
Tas taču ir patiešām brīnišķīgi! To 
ir patīkami gan dzirdēt, gan teikt, 
jo redzi cita prieku. 

Kopš senseniem laikiem un visās 
tautās tie ir īpaši vārdi. Tie patiešām 
sasilda sirdi un kādam varbūt pat maina 
dzīvi. Vārdiem ir liels spēks. Lai pasaulē 
vairojas prieks, kā teica Kārļa Skalbes 
Kaķītis no „Kaķīša dzirnavām”, un labi 
vārdi!

Ritvars Vjakse, 
Riebiņu vidusskolas 

6. klase

C ilvēku sabiedrībā mēs sazināmies 
galvenokārt ar vārdiem. Tiem 
piemīt iedarbīgs spēks.
Silta tēja, drēbes, apskāviens – 

tas sasilda, bet labi vārdi, kas veltīti 
cilvēkam no sirds, ir efektīvāki, turklāt 
nemaksā ne nieka.

Vārds ir gan kā bulta, kas spēj 
nogalināt, gan kā palīdzīga roka, kas var 
piecelt, ja esi nokritis. Manuprāt, labu 
vārdu nekad nav par daudz. Ikdienā 
mēs nepasakām tos, jo kautrējamies 
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R eiz nesenos laikos dzīvoja ģimene – 
trīs bērni un mamma Marija. 
Jaunākajam dēlam Jāzepam bija 

5 gadi, meitai Elizabetei – 13, bet 
vecākajam dēlam Vilnim – 18 gadu.

Ģimene dzīvoja diezgan saticīgi, 
tomēr mammas klausīšanā bērniem 
dažreiz paslīdēja kāja.

Arī šogad Marija devās pie dakteriem 
uz apskati. Tur viņa uzzināja šokējošu 
vēsti – vēzis...

Atgriežoties mājās, viņa negribēja 
melot un uzreiz to pateica bērniem. 
Viņi kādu laiku nerunāja un pārstāja 
smaidīt.

Kādu dienu Vilnis ieminējās, ka 
mamma izveseļosies tad, ja viņu ārstēs 
gan slimnīcā, gan mājās.

Katru reizi, pārnākot mājās, bērni 
samīļoja un sabučoja mammu un gāja 
gatavot vakariņas. Kad viņi devās gulēt, 
allaž teica: „Mēs tevi mīlam, mammīt!” 
Marija atbildēja ar to pašu un priecīga 
devās uz dusu.

Nākamajā dienā mamma gāja uz 
kārtējo apstarošanu, bet bērni palika 
mājās un gatavoja pārsteigumu. Viņi 
izgreznoja istabas ar lampiņām, sacepa 
pankūkas un skaisti saģērbās.

Bērni mammu pārsteidza visu laiku, 
tāpēc Marija allaž smaidīja un izskatījās 
laimīga.

Tā tas turpinājās trīs mēnešus.
Vēlāk mamma atkal gāja uz 

pārbaudi. Izrādījās, ka šūnu grupas 

nekontrolējamā dalīšanās un augšana 
bija apstājusies.

Atgriezusies mājās, Marija saprata, 
ka bērnu labie vārdi un darbi pastiprināja 
viņas imunitāti gan fiziski, gan garīgi.

Mamma bija laimīga un pateicīga 
bērniem, jo tikai visa ģimene kopā 
varēja uzveikt slimības dēmonu. Tikuši 
ar nelaimi galā, viņi turpināja dzīvot, 
saudzējot cits citu.

Ģimene ir zelta stīdziņa un labo 
vārdu krātuvīte ikvienam cilvēkam.

Kerija Keita Kampāne,
Aglonas internātvidusskolas

6. klase

P asaule ir liela, un cilvēki ir dažādi. 
Reiz kādā skaistā valstī, kuru sauca 
Latvija, bija uzsnidzis sniegs, un 

cilvēki saģērbās siltās drēbēs. Bet kādā 
mazā aliņā dzīvoja maza pelīte, kura bija 
nosalusi un kurai nebija barības. 

Pelītei likās, ka viss – ir beigas, līdz 
viņa izdzirdēja balsi. Meitene runājās 
ar savu mammu un stāstīja kaut ko. 
Mamma aizgāja, un iestājās klusums. 

Pelīte izlīda ārā, un meitene viņu 
pamanīja, pacēla un teica: „Sveika, mazā! 
Vai neesi nosalusi?” Pelīte pagrozīja galvu 
pa labi, pa kreisi. Meitene nesaprata, 
bet ienesa dzīvnieciņu iekšā siltumā 
un pacienāja ar sieru. Pelīte jau devās 
prom, bet meitene to panāca un teica: 
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„Viss būs labi un jauki, dzīve ir skaista 
un mīļa kā tu!” Pelīte aizskrēja uz alu ar 
sasildītu sirdi. Tā viņai visu ziemu bija 
siltas un mīļas domas.

Tīna Terinka, 
Ikšķiles vidusskolas

5. klase

M ani labākie draugi ir mana 
komanda – „HS Rīga”. Mūsu 
komanda ir ļoti draudzīga, mēs 

varam uzticēties cits citam. Hokejs 
ir komandas sporta veids, un bez 
draudzības un savstarpējās sapratnes, 
kā arī uzticības hokeju spēlēt nevar. Es, 
komandas kapteinis, cenšos būt labos 
draugos ar visiem un katram komandas 
biedram pateikt kādu labu vārdu gan 
treniņos, gan spēles laikā.

Ikdienā mēs tiekamies treniņos. Tos 
vada divi mūsu treneri. Ģērbtuvēs mēs 
apspriežam, kā katram ir gājis skolā un 
ārpus tās. Treneri mūs māca savā starpā 
daudz runāt, jo spēles laikā tam ir ļoti 
liela nozīme. Pēc spēlēm mēs kopā ar 
treneriem skatāmies katras spēles 
video, apspriežam tās. Treneri cenšas 
uzslavēt spēlētājus, kuri ir labi spēlējuši, 
un, protams, aizrādīt par kļūdām tiem, 
kas nav centušies. Treneru uzslavas 
vienmēr ir stimuls censties labi spēlēt 
arī nākamajā spēlē, šiem vārdiem bieži ir 
liela nozīme – būt labākam. Treneri mūs 

māca arī pateikties ar labiem vārdiem 
mūsu vecākiem, kuri mūs vadā uz 
treniņiem un maksā par tiem. 

Visu gadu notiek Latvijas čempio
nā ta spēles, kā arī izbraukuma turnīri. 
Mums ir tradīcija – pirms katras spēles 
mēs sastājamies apkārt vārtiem un 
vārtsargiem un saucam savu saukli: „Kas 
mēs esam? Komanda! Ko mēs gribam? 
Uzvarēt!” Šie vārdi un šī kopības izjūta 
mūs uzmundrina labi spēlēt. Katru spēli 
cenšamies aizvadīt tā, lai būtu prieks gan 
mūsu vecākiem, gan līdzjutējiem, kas 
arī mūs spēles laikā atbalsta. Ja spēlē 
uzvaram, visi sauc: „Brašuļi! Varoņi!” 
Pēc spēles vispirms katrs pasaka paldies 
saviem vārtsargiem, un tad atvadās 
abas komandas, paspiež cits citam roku 
un pasaka paldies par spēli.

Savu nākotni es saistu ar šo sporta 
veidu, gribu būt izcils hokejists. Uz mūsu 
hokeja skolu bija atbraucis Latvijas Valsts 
prezidents. Viņš teica runu un paspieda 
roku katras komandas kapteinim, un 
novēlēja labus panākumus un daudz 
uzvaru. Man šis rokasspiediens un 
novēlējums ir palicis atmiņā un turpmāk 
dos stimulu un spēku labi gan spēlēt savā 
komandā, gan varbūt nākotnē pārstāvēt 
Latviju izlases komandā.

Rinalds Kubuliņš,
Berģu Mūzikas un mākslas 

pamatskolas
5. klase
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Nikola Guščina, Zaķumuižas pamatskolas 4. klase
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L ai vienmēr sirdī prieks,
Arī laimes pilni brīži.
Baidīties no sliktiem vārdiem –
Ikvienam noderētu padoms tas.

Vārdus labus pasacīt,
Ārišķīgi netēlot un nemelot.
Rādīt vienmēr laipnu smaidu,
Darīt darbus, neslinkot,
Ik pa reizei – pajokot.

Sirds ir tā, kas visu sajūt,
Ikvienam cilvēkam tas jāsaprot.
Radīt skaistas, labas lietas,
Daudzus iepriecēt ar mīļiem vārdiem;
Ir jārod tie, lai cik grūti būtu.

Saule spīd,
Ir jauna diena klāt.
Lai notiek labās lietas
Darbā, skolā, mājās,
Arī tālā nākotnē.

Agnese Tišuņina,
Rīgas Igauņu pamatskolas

6. klase

V ārda spēks

Valoda ir cilvēku sazināšanās 
līdzeklis. Tā ir būtiski nepieciešama, 

lai cilvēks būtu cilvēks, lai sabiedrība 
būtu sabiedrība un lai tauta būtu tauta. 
Pacentīsimies iedomāties, kas notiktu, 
ja cilvēcei pēkšņi tiktu atņemta valoda. 
Apklustu radio un televīzija, neiznāktu 

avīzes un grāmatas. Mēs nevarētu ne 
sarunāties, ne saprasties.

Ar vārdu aizsākas dzīve. Maza bērna 
pirmais vārds visbiežāk ir „mamma” vai 
„tētis”. No rīta, ieejot kādā telpā un 
satiekot cilvēku, mēs sakām: „Labrīt!” 
Atvadoties visbiežāk lietojam vārdus „uz 
redzēšanos” vai „paliec sveiks”. Šie ir 
pozitīvie vārdi, tāpat kā vārdi „paldies”, 
„lūdzu”. Diemžēl ļoti bieži jaunieši 
iedomājas, ka ir „stilīgi”, ja atdarina 
kādu. Tā valodā tiek ievazāti nevēlami 
vārdi, piemēram, „čau”, „hallo”. Tādi 
vārdi nesatur pozitīvo lādiņu. Tie nav 
spēka vārdi.

Ar vārdu sākas 
saruna, ar vārdu var 
aizsākties mīlestība, 
un vārds var pat 
izraisīt karu! Vārdam 
ir dīvains spēks – tas 
var pacelt debesīs 
vai arī nogalināt 
ticību. Vārdam piemīt 

spēks – ievainot bez brūcēm un iemīlēt 
bez pieskāriena. Tāds ir vārds.

Tāpēc, sakot vārdu, ir jādomā, ko 
tas sevī ietver. Lietosim ikdienā vairāk 
spēka vārdu! Sildīsim sirdis cits citam ar 
pozitīvo vārdu pieskārieniem!

Elīza Paula Ivanova, 
Ciblas vidusskolas 

7. klase
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Lidija Lavrinoviča, Daugavpils 15. vidusskolas 4.a klase

P asaulē ir tik daudz labu vārdu, kas 
silda sirdi. Bet mēs cits citam pārāk 
maz sakām labus vārdus. Kam 

vispār tie ir vajadzīgi? Es domāju, visiem 
ir vajadzīgi labi vārdi. Nu kāpēc tik grūti 
otram pateikt kaut ko labu? 

Vienreiz es ar mammu biju ciemos, un 
viņa bieži teica komplimentus saimniecei 
par visu ko. Es biju izbrīnīta. Nekā tāda tur 
nebija. Bet mamma teica: „Labi vārdi neko 
nemaksā.” Tā kā vēlos būt līdzīga mammai, 
es sāku teikt cilvēkiem, kas man ir apkārt, 
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labus vārdus un komplimentus. Tas 
tiešām neko nemaksā, toties rada tik 
daudz pozitīvu emociju.

Tāpat ar vārdu „paldies”. Lai kur tu 
būtu – skolā, veikalā, darbā, mājās –, 
vienmēr jāsaka paldies.

Rakstot par šo tēmu, es iedomājos, 
ka būtu nepieciešams arī pieskāriens. 
Ja tas ir pavisam svešs cilvēks, tad 
tikai acu pieskāriens un smaids. 
Ja tas ir tuvs cilvēks, tad fiziskais 
pieskāriens. 

Vai jūs zināt – lai bērns izaugtu 
laimīgs, viņam dienā nepieciešams 
noteikts skaits fizisku pieskārienu?! 
Es domāju, ka pieskārieni nepiecie
šami arī pieaugušajiem.

Kad tu pēdējo reizi pateici 
otram kaut ko labu? Tāpat vien. Pasaki! 
Tev uzsmaidīs otra sirds.

Sabina Beļajeva,
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas

6. klase 

U zvelkot jaku, sev sirdi nesasildīsi; 
nopērkot jaunu džemperi, dvēselei 
siltāk netaps. Sirdi var sasildīt, 

tikai un vienīgi saņemot labus vārdus 
vai uzmundrinājumus no draugiem, 
tuviniekiem vai klases audzinātājas.

Saņemot sliktus vārdus vai nonie ci
nājumu no ģimenes cilvēkiem, draugiem, 
kaut vai no nepazīstama cilvēka, tiek 

iznīcināts dzīvesprieks. Pasakot kaut 
mazāko negatīvo vārdiņu, teicējs pat 
neapzinās, cik ļoti klausītāju sāpinājis. 
Laiku nav iespējams patīt atpakaļ, 
tas strauji traucas uz priekšu, lai kas 
notiktu.

Kā jūtos, saņemot negatīvus vārdus? 
Vai patīk, kad apsaukā vai izsmej? Man 
ļoti netīk, gribas vai aizlidot vēja spārniem 

no šīs pasaules, gribas 
ieslēgties istabā un ne 
ar vienu nerunāt, bet 
laiks iet uz priekšu, 
un būs vien jāiznāk no 
istabas un jāpiedod 
cilvēkam, kas nodarījis 
pāri. Varbūt šis cilvēks 
sirds dziļumos nesaprot, 

ko izdarījis. Kamēr viņš nepasaka kaut 
ko labu, sirds drūp mazās drupačiņās. 
Šis cilvēks noteikti kādreiz sapratīs 
savu vainu, bet drupačiņas vairs nav 
iespējams pielipināt vai pielīmēt pie sirds. 
Tikai pasakot labu vārdu apvainotajam 
cilvēkam, sirds lēnām sāk atveseļoties, 
bet tas ir ilgs un garš process.

Nedari otram to, ko negribi, lai dara 
tev. Saki cilvēkiem tādus vārdus, kas 
sildīs viņu sirdis. 

Betija Neļķe, 
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas

6. klase
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S estdienas vakarā mēs ar draudzeni 
Jūliju sēdējām pie viņas mājās, 
dzērām saldu tēju un stāstījām 

skumjus stāstus, jo bija bēdīga diena. 
Mēs runājām, runājām, bet...

Jūlija palika sēžam, viņa sastinga, 
tad ātri izdzēra visu tēju un sacīja: 
„Klusu! Vai tu dzirdi?”

Un es izdzirdēju kaķēna ņaudēšanu. 
Jūlija sāka raudāt: „Es nevaru gulēt šīs 
ņaudēšanas dēļ, man tik ļoti žēl viņa, 
viņš ņaud jau ceturto dienu.”

„Dodamies pie viņa,” es sacīju. 
Mēs atnesām kaķēnu uz Jūlijas 

mājām, bet nezinājām, kur tas dzīvos 
turpmāk. Tad es atcerējos. Jūlijai pretī 
dzīvo kāda 80 gadu veca māmiņa. Viņai 
bija tikai 25 gadus veca meita. Meita 
dažreiz kliedza uz savu māti un vienreiz 
pat atstāja viņu vienu bez naudas. 
Tikai meita bija viņas dzīves jēga, bet 
tagad viņa vairs negribēja dzīvot un jau 
12 gadus nesmaidīja.

Jūlijas mamma zināja šo meitu, bija 
ar viņu runājusi, bet meita kautrējās un 
negribēja runāt par savu māti. Meitu 
sauca Marija.

Tad sākās galvenais stāsts. Pēc 
nedēļas man piezvanīja Jūlija un sacīja: 
„Dana, vai atceries to vecmāmiņu? Viņu 
ātrā palīdzība aizveda uz slimnīcu.”

Vecmāmiņai bija problēmas ar sirdi, 
viņai bija infarkts, un, lūk, ritēja viņas 
dzīves pēdējās minūtes.

Slimnīcā mazais ekrāniņš sāka ātri 
pīkstēt, un tajā brīdī atvērās durvis un 

palātā ieskrēja Marija.
„Māmiņ, piedod man! Es tevi mīlu!” 

viņa raudāja.
Vecmāmiņa sāka raudāt no prieka. 

Viņa pirmo reizi pasmaidīja.
„Es tevi arī mīlu!” raudāja māte.
Monitors nomierinājās. Tad viņas 

sadzirdēja graboņu, un palātā ienāca 
Marijas meita Anna. „Tu esi mana omīte,” 
sacīja mazā meitenīte.

Tā bija vislabākā diena un vislabākie 
vārdi pasaulē, vecmāmiņa sagribēja 
dzīvot, un viņas sirds sasila.

Kad viņa atgriezās mājās, viņa katru 
dienu smaidīja un gāja pastaigāties ar 
savu mazmeitiņu.

Mēs ar Jūliju uzdāvinājām šai 
vecmā miņai kaķēnu, tā bija vislabākā 
dāvana.

Dana Zaharova,
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 

6. klase 

R eiz maza meitene grāmatā izlasīja: 
„Vārdi sirdi silda.” Viņa nesaprata, 
ko īsti tas nozīmē. 
Viņa aizgāja pie tēva un vaicāja: 

„Tēti, kā tas ir, kad vārdi sirdi silda?” 
Tēvs nemācēja paskaidrot, bet noteikti 
zināja un juta, kā tas ir. Tāpēc viņš meitu 
sūtīja pie mammas, varbūt viņa mācēs 
paskaidrot. Meitene aizgāja pie mātes un 
nepacietīgi jautāja: „Mīļo māmiņ, kā tas 
ir, kad vārdi sirdi silda?” „Vārdi sirdi silda, 
hmm… Kad vārdi sirdi silda, tu jūti, ka 
tava siltā sirsniņa kļūst vēl siltāka tikai 
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no mīļiem vārdiem vien. To īsti nevar 
paskaidrot, to var tikai sajust. Un tu 
skaidri jūti, ka ne jebkura cilvēka vārdi 
un balss to var izdarīt, ka ne visi tevi tik 
ļoti mīl, lai pateiktu tev ko brīnumainu, 
saudzīgu un mīļu. Tu varbūt pati to 
neapzinies, bet tava sirsniņa gan. Tu, 
manu dārgumiņ, mūsu sirdis sildi ar savu 
skaisto balsi un nevainīgajiem vārdiem 
katru mīļu dienu un to pat neapzinies,” 
māte paskaidroja. Nu meitenei bija 
skaidrs, ko nozīmē šis teikums: „Vārdi 
sirdi silda.” [..]

Sabīne Emīlija Caune,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

7. klase

K arsta šokolāde un sega aukstos 
ziemas vakaros var sasildīt tevi, 
bet ne vienmēr tā spēj sasildīt 

tavu sirdi.
Kā to sasildīt, kā atkausēt, kad 

tā kā akmens krūtīs kļūst cietāka un 
smagāka?

Varbūt veikalos var nopirkt speciālu 
sildošo tēju sirdij, bet varbūt tai uzvilkt 
siltu halātiņu un mīkstas čības?

Ne viens, ne otrs. Ikviena sirdi silda 
tas pats, kas manu, – apskāvieni, bučas 
no mammas, mīļi vārdi, ko saka mamma 
un tētis, kad esmu noskumis, draugu 
uzmundrinošie vārdi.

Kāds spēks ir vienam laipnam 
vārdam!

Līksms „Labrīt!” uzbur smaidu 
steidzīgu gājēju sejās. Laipns „Paldies!” 

liek pasmaidīt nīgrai pārdevējai veikala 
kasē. Drošs un pārliecinošs „Es esmu ar 
tevi” sargā no visa ļaunā.

Kad tu kādam palīdzi vai izdari kādu 
labu darbu, ir prieks gan tev, gan tam, 
kam tu palīdzēji. Tāpat ir ar laipnajiem 
vārdiem. Kad kāds ir noskumis un tu 
atrodi siltus vārdus, kas viņu iepriecina, 
ieguvēji ir abi.

Dzirdot sliktus vārdus, cilvēks jūtas 
kā saburzīta papīra lapa, kuras vieta ir 
atkritumu tvertnē, – nekam nederīgs. 
Bet pasaki viņam ko labu – viņā uzziedēs 
varavīksne.

Ir cilvēki, kuri spēj un prot pateikt 
citiem labus vārdus, bet ir cilvēki, kuri 
nekad nesaka labu. 

Ja ikviens cilvēks uz pasaules 
pateiktu otram kaut vienu labu vārdu 
dienā, kas spētu sasildīt kāda sirdi, 
tad mēs būtu daudz laimīgāki. [..] Tad 
ļaunums nevarētu izplatīties un pasaule 
kļūtu daudz labāka. 

Jo cilvēki, kuriem ir laba sirds, saka 
tikai labus vārdus un neprot pateikt 
nevienu sliktu.

Mācīsimies teikt labus vārdus cits 
citam, mācīsimies būt mazliet eņģeļi 
ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienas 
steigā!

Laba sirds rada labus vārdus, un 
labi vārdi sirdi silda.

Roberts Rancāns,
Sākumskolas „Taurenītis”

5. klase
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Emīls Veckaktiņš, Ogres sākumskolas 6.a klase

V ārdi ir domu spogulis, lai gan ne 
vienmēr tiek pateikts, ko sirds vai 
prāts jūt. Es domāju, ka domas, vārdi 

un jūtas ir dvēseles valoda. Ar vārdiem var 
arī sāpināt, jo mēs ne vienmēr kontrolējam 
to, ko pasakām.

Ziemassvētki ir labo domu un vārdu 
svētki. Šajā ziemas tumšajā laikā, kad 
pirkstu galus tikpat kā nejūt, tiek vēlēts un 
dots otram visvairāk. Latviešiem Ziemas
svētki asociējas ar labdarības koncertiem, 
amerikāņu filmām, piparkūku smaržu, eglīti 
un dāvanām. Lielai daļai cilvēku šie svētki 
nozīmē kārtējās rūpes par kartīšu, vēstuļu 
un apsveikumu sagādāšanu tuvajiem 
radiem, draugiem. Es ikreiz, saņemot kādu 

paštaisītu kartīti ar labiem vārdiem, jūtos 
daudz svarīgāka, nekā saņemot veikala 
plauktos visiem pieejamu preci. Šogad es 
plānoju iepriecināt savus tuvākos draugus 
un ģimeni ar pašas rakstītām vēstulītēm. 
Es zinu, ka man ļoti patiks tās gatavot, un 
zinu, ka tās spēs sasildīt kāda nosalušo 
sirsniņu. 

Vārdi var ne tikai sasildīt sirdi, bet 
arī to salauzt. Saburzi lapu. Pēc tam 
atvainojies tai. Vai lapa ir tāda kā sākumā? 
Domāju, ka šis ir labākais atvainošanās 
piemērs, jo, turpinot lapu burzīt un tai 
atvainojoties, lapa saplīsīs. Tas ir tāpat kā 
ar cilvēku – reizēm vārdi var sāpināt vairāk 
nekā salauzta kāja. [..] 
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Es esmu atvērta meitene, man 
patīk runāt. Es protu melot un zinu, ko 
pasakot es varu panākt savu. Man tā 
ir vārdu spēle, cilvēki ir mani kauliņi. 
Atzīstu, ka savā ikdienā par maz saku 
labus vārdus, taču tie man nav sveši. 
Zinu, ka esmu sāpinājusi daudzus, tomēr 
cik daudzi ir manis dēļ smaidījuši. Citreiz 
notiek tā: pār mani nolaižas labo domu 
mākonis, un es ikvienam vēlos pateikt ko 
labu. Gribētu, lai šie mākoņi lidinās virs 
katra cilvēka.

Lai arī reizēm nevar valdīties un 
vārdi birst ātrāk nekā sniegs, nākuši ne 
no prāta, ne no sirds, jāmāk sevi valdīt 
un uzticēties tomēr prātam. Par labo 
jārunā biežāk un vairāk.

Tince Mūrniece,
Madlienas vidusskolas

9. klase

M ēs, latvieši, esam ļoti labestīga 
tauta, jo labprāt dalāmies, 
atbalstām, uzmundrinām un 

palīdzam ne tikai saviem tuvākajiem, 
bet arī pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tā ir 
ļoti cildināma īpašība, jo daudziem liek 
justies labāk. [..]

Arī man patīk dzirdēt labo par 
sevi, jo tad es jūtos novērtēta. Mīļie 
vārdi padara manu dienu daudz labāku. 
Tie ir kā mīlestība. Kad teikti no sirds, 
to nekad nav par daudz. Ja mēs tik 
daudz uzmanības nepievērstu savām 

problēmām, varbūt ļaudis spētu pamanīt, 
ka arī citiem ir grūti, smagi, un varētu 
palīdzēt cits citam tik vienkārši – pasakot 
kaut ko labu, atbalstot un parādot, ka 
cilvēks tiek uzklausīts, saprasts.

Labie vārdi ir kā gaišs stars starp 
tumšiem, melniem mākoņiem – tie 
padara dienu vieglāku un gaišāku, 
uzlabo noskaņojumu. Ja jūties nomākts, 
bēdīgs, pietiek vien ar pāris vārdiem, 
lai iepriecinātu un liktu justies daudz 
labāk.

Daudzi cilvēki ir neapdomīgi un 
plātās, tādējādi aizvainojot citus, bet 
pēc tam nožēlo to un cenšas atvainoties. 
Mums jāatceras, ka vārdi ir viens no 
spēcīgākajiem ieročiem – prasmīgs 
runātājs spēs panākt gandrīz jebko, bet 
nepraša aizskars un sēs naidu daudzās 
sirdīs. 

Mūsdienās cilvēki, it īpaši jaunieši, 
ļoti maz sarunājas, jo šo saziņas veidu 
aizstāj modernās tehnoloģijas, tādējādi 
ikdienas sarunās mēs daudz mazāk 
izmantojam labus vārdus.

Cilvēki reti pasaka paldies par 
šķietami ikdienišķo, jo tas taču ir tik 
pašsaprotami, ka nav pat jēgas teikt 
paldies. Manuprāt, tas nav pareizi, jo ir 
taču tik vienkārši, neprasa nekādu īpašu 
piepūli, bet otram cilvēkam ļauj justies 
novērtētam. [..]

Katrīna Kalniņa,
Cēsu 1. pamatskolas 

6. klase
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[..]
 

P ārnāku mājās no skolas. Esmu 
nosalusi. Ietinos segā. Dzeru 
piparmētru tēju. Un man kļūst

silti. Jūtu, kā siltums mani apņem, 
glāsta, apmīļo. Es jūtos labi. Jo man 
vairs nesalst. Taču esmu bēdīga, jo… 
šodien man tāda diena, kad pietrūkst 
labu vārdu. Tāpēc manai sirdij salst. 

Mums katram ir dienas, kad jūtamies 
nekam nederīgi, bēdīgi, izmisuši. Tādās 
dienās komplimenti, uzmundrinājumi, 
lai arī kā negribas to atzīt, uzlabo 
garastāvokli. Labi vārdi nemaksā neko. 
Jo ne par kādu naudu nav nopērkams 
patiess smaids un labs garastāvoklis.

Vārdi var būt kā bultas, kā rozes. 
Tie var ievainot un var iepriecināt. Vārdi, 
kas silda sirdi, paliek sirdī vienmēr. Tie 
piepilda ar prieku visu ķermeni un visu 
dzīvi.

Vārdi ir kas vairāk par skaņām, 
tie ietekmē mūs, mūsu prātu, darbus, 
dzīvi. Labi vārdi palīdz saglabāt prieku 
sirdī. Ja tu kādam pateiksi ko labu vai 
uzsmaidīsi, tas uzreiz uzlabos dienu. 
Mums ir jāiemācās cienīt citam citu. 
Ieraudzīt smaidu mums sveša cilvēka 
sejā ir lieliska sajūta. Tā mēs parādām, 
ka arī citus cilvēkus novērtējam un 
mīlam, jo esam spējuši iedegt prieka 
liesmiņu viņu sirdīs. Mēs varam iekrāsot 
dienu, nedēļu, mēnesi, gadu un pat dzīvi 
priecīgās krāsās. 

Vārdi palīdz izteikt savas jūtas, 
domas, pārdzīvojumus. Tie var nest 

svētību un lāstus. Dažam varbūt neticami, 
bet – vārdam ir spēks. Tas, ko tu pasaki, 
var piepildīties. 

Katra dzīvē ir nepieciešami vārdi, 
kas silda, apskauj, jūt līdzi, palīdz un 
nomierina. Tie ļauj novērst acis no 
ikdienas gaitas un atkal paceļ debesīs. 
[..]

Šodien snieg. Lielas, baltas snieg
pārslas lēnām apsedz zemi. Ar siltu segu. 
Lai zemei nesaltu. Lai silti.

„Ak tu manu mazo peļukiņ! Laikam 
esi nosalusi, ja segā ietinusies.” Mamma 
apsēžas man blakus un paņem manu 
roku savējā. Es pasmaidu. Man ir tik labi. 
„Ak tu manu mazo peļukiņ…” Manu sirdi 
apņem pūkains maigums. Silti…

Rebeka Ašmane,
Ogresgala pamatskolas

9. klase

V isvienkāršākais un visdārgākais, 
ko mēs otram varam dot, ir labie 
vārdi. Ar tiem mēs parādām otram 

cilvēkam savu mīlestību.
Dienu mēs sākam ar skanīgu 

„Labrīt!”. Tā nav tikai pieklājības frāze, 
ar to mēs vēlam otram labu, lai viņa 
diena būtu izdevusies. Kādas jūtas mani 
pārņem, izdzirdot no rīta labrītu? Man 
līdzās ir tuvs cilvēks, kurš vēl man labu, 
un tad man ir viegli dzīvot.
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Tāpat ir arī ar „Paldies!”. Cik bieži 
mēs skolas ēdnīcā pavārītēm pasakām 
paldies par to, ka viņas tur ir strādājušas, 
mizojušas kartupeļus, mazgājušas 
traukus, stāvējušas pie karstas plīts? 
Tāpat arī padomāsim par skolotājiem – 
cik bieži mēs pasakāmies skolotājiem 
par to, ka viņi ir strādājuši ar mums, 
audzinājuši mūs, cik bieži pēc stundas 
pieejam pie viņiem pateikt paldies par 
interesantu stundu? Ir bezgala jauki un 
sirsnīgi, ka izlaidumā pie skolotāja pieiet 
nevis viens pārstāvis no klases, bet gan 
ikviens skolēns un pasaka: „Paldies!” Arī 
ģimenē šis mazais vārdiņš ir ļoti svarīgs 
un nozīmīgs. Tas iepriecina gan bērnu, 
gan vecāku sirdis, izsakot atzinību un 
pateicību par to, ka esam cits citam, 
ka esam bagātinājuši savu mīļo cilvēku 
dzīvi.

Ir kāda pasaka par nomaldījušos 
ceļinieku, kurš vēlā ziemas vakarā nonāk 
pie mazas, necilas mājiņas. Viņu ielaiž 
iekšā vecītis un vecenīte. Ceļinieks redz, 
ka galds ir klāts diviem cilvēkiem, bet 
tūlīt uz galda tiek likts arī trešais šķīvis 
un trūcīgās vakariņas dalītas trijās 
daļās. Svešinieks ir bagāts, un otrā rītā 
pirms došanās prom viņš noliek uz galda 
naudas gabalu un saka, ka tas ir par 
viņu viesmīlību. Vecītis pastumj naudu 
atpakaļ un saka: „Nevajag zeltu, pasaki 
paldies, tā būs lielāka vērtība.” 

Varbūt mums nav vajadzīgas 
dārgas dāvanas, bet biežāk ir jāsaka 

labie vārdi. Dažkārt labs vārds ir daudz, 
daudz vērtīgāks. Vecākiem, bērniem, 
skolotājiem, pavārītei, autobusa šoferim, 
pārdevējai veikalā, medmāsai slimnīcā – 
visiem mums līdzās. Labo vārdu ir 
tik daudz. Kad izdzirdam kādu mums 
veltītu labu vārdu vai pasakām to otram 
cilvēkam, tas silda mūsu sirdi.

Zane Ozoliņa,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

7. klase

L abi vārdi sirdi sildīs tikai tad, kad 
kāds labu pateiks. Tā ir kā dāvana, 
ko kādam pasniedz. Ja ieklausīsies 

savā sirdsapziņā, zināsi labu vārdu 
pateikt. 

Pietiek pateikt vārdu „sveiks”. Tad 
cilvēks jutīsies labāk un būs laimīgāks. 
Labs vārds ir kā mīlestības dzirksteles, 
kas lēnām no gaisa krīt. Tas ir brīnums, 
kas no mums rodas. Tikai jāuzdrīkstas 
pateikt to mazo, mīļo vārdiņu. Tas var 
kļūt par mierinājumu dvēselei. Labāk 
to vārdu pateikt cilvēkam, kam tas ir 
visvairāk vajadzīgs. Nevajag baidīties, 
tas vienkārši ir jāpasaka. [..] Labie vārdi 
nerada ciešanas vai sāpes sirdī, to rada 
sliktie vārdi. Vajag noticēt sev un pateikt 
kādam to mazo, mīļo vārdiņu, kas sirdi 
viņam sasildīs.

Anna Marija Rutkovska,
Ikšķiles vidusskolas

5. klase
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Kaspars Kļaviņš, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 4.c klase
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Pēdējo reizi labos vārdus uzklausīju 
skolā. Skolotāja man sacīja, ka es labi 
dziedu. Kad viņa to pateica, es iekšēji 
jutos saviļņota un aizkustināta, jo šādus 
komplimentus bieži no skolotājas dzirdēt 
negadās.

Mūsdienās cilvēki 
biežāk saka ļaunus 
nekā labus vārdus. Viņi 
domā, ka, noniecinot 
citus, paši kļūs labāki, 
bet tā nav.

Vārdi spēj stipri 
ietekmēt ikkatru no mums. Viens teikums 
var likt justies kā septītajās debesīs, tai 
pašā laikā tas var sagraut cilvēku un 
viņa pašapziņu.

Esmu pamanījusi, ka mēs nezinām, 
kā reaģēt uz labiem vārdiem. Bieži vien 
apmulstam, jo labi vārdi izskan salīdzinoši 
reti. Ir cilvēki, kuri komplimentus uztver 
vienaldzīgi, taču ir arī tādi, kam ar vienu 
uzmundrinošu teikumu var uzlabot visu 
dienu.

Ievēroju, ka domājot vēlu citiem 
veiksmi un izdošanos, bet problēma ir 
tā, ka es to neizsaku vārdos. Varbūt 
kautrējos?

Es iesaku visiem ļaudīm domāt par 
citiem tikai labu un arī to pateikt vārdos. 
Nevajag noniecināt citus, bet pašam kļūt 
labākam.

Leonarda Baltiņa,
Cēsu 1. pamatskolas

6. klase

V ārdi, kas palīdz

No rīta mani pamodina māmiņas 
mīļie vārdi: „Mīļo meitiņ, laiks 

celties!” Tad māmiņa mani pavada uz 
skolu ar skūpstu uz vaiga.

„Lai veicas, Agatiņ!” sirsnīgi saka 
mans tētis, kad mani aizved no rīta uz 
skolu un novēl man jauku dienu.

Skolā skolotāji mani slavē: „Malacis, 
Agatiņ!” Es viņiem atbildu: „Paldies!”

Vakarā, kad vecmāmiņa mani 
gaida pārnākam no skolas ar siltām 
vakariņām uz galda, viņa saka: „Paēd, 
mīļo mazmeitiņ!”

Es esmu pateicīga visiem maniem 
mīļajiem cilvēkiem un vēlos viņiem 
pateikt: „Liels paldies par jūsu mīlestību 
un labiem vārdiem, kuri sasilda manu 
sirdi!”

Labi vārdi ir kā plāksteris uz brūces, 
kas palīdz, kad man sāp.

Labi vārdi ir kā maigs vējiņš, kas 
aizpūš visas manas bēdas.

Labi vārdi ir kā silti saules stari, kas 
sasilda manu sirdi.

Agate Pauliņa, 
Krāslavas pamatskolas

5. klase

K atru dienu mēs pasakām tūksto
šiem vārdu, bet tikai daži nāk no 
sirds dziļumiem. Šos vārdus ir 

viegli uztvert. Tie aizskar pašu dvēseli, 
bet labā nozīmē.
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Sindija Antoņuka, Ogresgala pamatskolas 9. klase
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K ā māmiņas adītie cimdi
Ar Saules un Laimas rakstiem
Ziemā rokas 
Sargā no vējiem,
Tā vārdi
Kā brīnumsvecīšu dzirkstis
Iekrīt man sirdī
Un silda.

Kā māmiņas glāsti, 
Kas ieaijā miegā
Vakarā vēlā,
Tā vārdi,
Tik silti,
Apsedz man sirdi,
Kā ziemā
Sniegs asniņus sedz.

Jānis Vaišļa,
Krāslavas pamatskolas

7. klase

K atrs savā dzīvē ir saņēmis labus 
vārdus, kas ļauj lidot, un arī 
sliktus, kad gribas raudāt. Tāpēc 

labo vārdu teikšana ir svarīga. Vārdiem 
ir liela nozīme cilvēka dzīvē. Labie vārdi 
ir svarīgi veiksmīgai sadarbībai citam 
ar citu sabiedrībā, vecāku un bērnu 
attiecībām ģimenē, kā arī saticības un 
mīlestības atklāšanai starp cilvēkiem.

Klasē skolēnu vidū tiek lietots daudz 
nejauku un sliktu vārdu, kas neļauj 
pilnvērtīgi saprasties un sadarboties, 
jo citiem bērniem nav vēlēšanās 
kontaktēties ar kādu, kas apsmej vai 

apsaukā. Ir patīkami atrasties starp 
cilvēkiem, kuri nelieto negatīvas nozīmes 
vārdus, bet ar vārdiem iedvesmo un 
motivē darīt vēl vairāk vai izmēģināt ko 
jaunu.

Ģimenēs, kur vecāki audzina 
mazuļus, labie vārdi ir ļoti svarīgi, lai 
bērns saprot, ka vecāki viņu mīl un 
atbalsta. Protams, audzināšanas nolūkā 
vajag aizrādīt un arī sabārt, taču tam ir 
jābūt līdzsvarā. Mīļu apskāvienu par labi 
paveiktu darbu gaida ikviens. Bērns būs 
priecīgs par uzslavu un varbūt nākamreiz 
arī darbiņu paveiks tikpat labi vai pat 
labāk, lai vēlreiz saņemtu cildinājumu.

Labi vārdi arī apliecina mīlestību, 
jo cilvēkiem, kurus mīl, nesaka apvaino
jumus. [..] Ja gribam iepriecināt tuvu 
cilvēku, mēs to varam darīt ar mīļu 
vārdu, kas sasilda viņa sirdi. Imants 
Ziedonis par mīlestību ir rakstījis tā: 

„Bez mīlestības nedzīvojiet,
Bez mīlestības viss ir mazs!
Bez mīlestības dūmo krāsnis 
Un maizi negriež nazis ass.”

Mēs gribam dzirdēt par sevi labus 
vārdus, bet paši ļoti bieži par otru sakām 
sliktu. Ja nav nekā laba ko pateikt, labāk 
paklusēt un neteikt neko. Pirms kaut ko 
sliktu teiksim, padomāsim, vai tas ir 
vajadzīgs!

Brigita Petrovska,
Cēsu 1. pamatskolas

6. klase
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M ēs dzīvojam 21. gadsimtā, kas 
ir informācijas un tehnoloģiju 
laikmets. Arvien vairāk mēs brīvo 

laiku pavadām, komunicējot ar moderno 
tehnoloģiju (telefonu un datoru) starpnie
cību, cilvēciskais kontakts netiek veidots. 
Daudziem maniem vienaudžiem par labāko 
brīvā laika pavadīšanas iespēju ir kļuvusi 
dažādu interaktīvu spēlīšu spēlēšana 
telefonā un datorā. Ar mums, klases
biedriem un skolasbiedriem, viņi praktiski 

nesarunājas; kā ir brīvs laiks, tā tas tiek 
pavadīts, spaidot podziņas. Komunicējot 
neklātienē, cilvēks atļaujas uzrakstīt to, ko 
nepateiks sarunā ar otru klātienē. [..] Ja 
skolasbiedrs, klasesbiedrs, kaimiņš nepatīk, 
jo viņam ir labākas drēbes, viņš dabūja 
labāku atzīmi, ne tā paskatījās, tajā brīdī 
rodas vēlme uzrakstīt kaut ko sliktu. Par to, 
kādas tam būs sekas, kā jutīsies šis cilvēks, 
tajā brīdī mēs nedomājam, jo mēs taču 
esam neredzami, drošībā. Patiesībā mēs 

Rasa Tereško, Rīgas 31. vidusskolas 6. klase
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neaizdomājamies, cik ļoti šie sliktie vārdi 
var otram nodarīt pāri, cik ļoti sāpināt. 

Attīstoties tehnoloģijām, arī ģime
nēs zūd cilvēciskā saskarsme. Vecāki 
bieži atstāj bērnus mājās vienus, sazinās 
ar telefona vai datora starpniecību. 
Zūd pats nepiecieša mākais cilvēciskais 
kontakts – glāsts, pieskāriens, mīļš 
vārds no mātes mutes. Bieži steigā mēs 
aizmirstam, ka mūs mājās kāds gaida. 
Bērni brīvo laiku pavada vieni, sēžot pie 
datoriem un telefoniem. Arī es nereti 
saskaros ar to, ka mani vecāki ir ļoti 
aizņemti, lai nopelnītu naudu, atmaksātu 
kredītus un pagūtu izdarīt visus ikdienas 
darbus. Mans tētis strādā Rīgā maiņu 
darbā un nedēļā vairākas diennaktis nav 
mājās, tomēr mani vecāki parasti cenšas 
ja ne katru vakaru, tad vismaz pārdienās 
aprunāties, sanākot visai ģimenei kopā. 
Pārrunājam, kā ir gājis, kas darāms, 
kā mums ar brāli iet skolā. Mani vecāki 
un vecvecāki ir tie, kas prot atrast 
uzmundrinājuma vārdus, lai man būtu 
vēlme un gandarījuma sajūta mācoties, 
dejojot un apmeklējot mūzikas skolu. 
Man ļoti svarīgi ir vecāku, deju trenera, 
skolotāju, deju kolektīva vadītājas, 
flautas pasniedzēja uzmundrinājuma 
vārdi, kas man liek mācīties jaunus 
deju soļus, nospēlēt jaunu skaņdarbu. 
Labie vārdi, uzslavas liek man noticēt 
sev pašai. 

Arī es kādreiz, kad biju mazāka, 
neiedomājos, cik vārdam ir liels spēks. 

Ar draudzenēm mēdzām sastrīdēties 
par sīkumiem, viena otru aizvainojām ar 
dažādiem sliktiem vārdiem, man šķita, ka 
es biju atriebusies par savu pāridarījumu. 
Tagad saprotu, ka patiesībā es vēl vairāk 
nodarīju pāri sev, turpinādama uzturēt 
sliktas attiecības. Parasti, ja kāds 
pasaka man kādu sliktāku vārdu, man 
kaklā sariešas tāds kā kamols, bet es to 
cenšos norīt. Uzreiz nemēģinu atbildēt, 
sevī pārdomāju, vai tas bija pamatoti. 
Saprotu, ka pasaulē nebūs tikai tie 
mīļie, labie vārdiņi, kas mums visiem tik 
ļoti patīk. Citādi jau viss mums apkārt 
būtu pārāk labs un pareizs. Saka – 
mēs mācāmies no kļūdām, es gribētu 
teikt – mēs mācāmies arī no sliktajiem 
vārdiem. Arī man nosodošie, ne tik 
labie aizrādījumi ir likuši kļūt labākai. 
Man labie un sliktie vārdi ir līdzsvarā, es 
neapvainojos, ja man kāds skolotājs vai 
mamma pasaka kādu sliktāku vārdu par 
kādu manu nepadarītu darbu, jo citādi 
jau es to nepaveiktu. Es zinu, ka par 
labu darbu man pienāksies uzslavas. Es, 
protams, tāpat kā visi, vēlētos vairāk 
saklausīt labos vārdus, bet zinu, ka tā 
nebūs. Gribētos, lai es nebūtu tā, kas 
kādam ir sāpinājusi sirsniņu, pasakot 
kādu ne tik labu vārdu. 

Ance Millere, 
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 

8. klase
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I r daudz veidu, kā var sasildīt sirdi. Viens 
no tiem ir labi vārdi. Kā vēsta latviešu 
sakāmvārds: „Ass vārds sāp ilgāk nekā 

pātagas cirtiens!” Tāpēc nevajag lietot 
sliktus vārdus.

Mūsdienās gandrīz neviens vairs 
nesaka labus vārdus, jo visiem liekas, ka 
tos vairs nevajag lietot, katrs domā, ka 
cilvēki jūtas labi visu laiku. [..]

Labi vārdi ir derīgi, kad cilvēks ir kaut 
ko sasniedzis vai kad viņš jūtas bēdīgi. Ja 
vārdi tiek izmantoti nepareizās situācijās, 

tad cilvēks var tikt ievainots. Kā Plūtarhs 
saka: „Neviens no izteiktajiem vārdiem 
nav darījis tik daudz laba kā daudzi 
neizteiktie.” 

Man pašam saka labus vārdus tad, 
kad esmu kaut ko sasniedzis vai kad jūtos 
bēdīgi.

Tātad, lai cik gadu tev būtu, saki labus 
vārdus, lai uzlabotu pasauli.

Tomass Timbars,
Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas Vācijā

7. klase

Ramona Priede, Taurupes pamatskolas 1. klase
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L abi vārdi ir jauki, mīļi, pūkaini. Tie 
var skanēt skaļi, klusu, čukstus 
un var būt izkliegti laimē. Dažreiz 

labie vārdi ir viegli pasakāmi, bet citreiz 
tos ir tik grūti pateikt. Labie vārdi bieži 
tiek izteikti ap Ziemassvētku laiku un 
dzimšanas dienās, bet visvairāk tie 
sirdi silda, kad tos vismazāk gaida. Es 
kā bērns izdomāju labo vārdu dienu. 
Tajā dienā teicu tētim, mammai, brālim, 
draugiem tikai labus vārdus. Un arī 
pats uzzināju, cik jauki ir dzirdēt labus 
vārdus, kas silda sirdi. [..]

Kad aug puķe, tā uzzied un kļūst 
par skaistu ziedu. To teikšu mammai: 
„Tu esi skaista kā zieds.” Tētim patiks, 
ja teikšu: „Tu esi stiprs kā ozols.” Jo ar 
tēti ir droši un labi. Brāli es salīdzinu ar 
upi. Viņš var būt straujš, rāms, var būt 
čalojošs, veldzējošs un devīgs. Brālim ir 
sieva, un viņa ir kā saulīte. Draugi man 
ir kā bites, ar viņiem nekad neko nevar 
zināt, bet ir patīkami, ja ir labi draugi. 

Es vēlētos, kaut labo vārdu diena 
kļūst par labo vārdu mēnesi, gadu. 
Jo tuvojas Ziemassvētki, un viena no 
dāvanām varētu būt labs vārds, kas 
sasilda arī manu sirdi. [..]

Miks Saulītis,
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles

5. klase

B ērnunamā sarunājās divi zēni. 
Dainis teica Aivim: „Reiz manas 
mātes vārdi manu sirdi sildīja.” 

Bet Aivis nesaprašanā jautāja: „Kā tas 
ir, kad vārdi sirdi silda?” Nesaņēmis no 
drauga atbildi, viņš prātoja: „Tas ir tik 
jocīgi, vārdi taču nevar sasildīt.” 

Pienāca brīdis, kad pēc ilgiem 
gadiem Aivi beidzot adoptēja. Zēns, 
mazliet uztraucies, gatavojās ceļam: 
kārtoja mantas, atvadījās no draugiem 
un ar nepacietību gaidīja satikšanos ar 
jauno ģimeni. Mamma bija ļoti skaista – ar 
tumšiem matiem un zilām acīm kā Karību 
jūras ūdens. Tētis bija gara auguma, 
tumšiem matiem un laipnām acīm. Viņi 
aizbrauca mājās, un Aivis, satraukumam 
mijoties ar prieku, vēroja jaunās mājas. 
Ātri iekārtojies savā istabā, zēns nevarēja 
sagaidīt, kad satiks visu ģimeni, īpaši 
māsas. Viņi apsēdās pie vakariņu galda. 
Sirsnīgi runājoties un iepazīstoties, 
katrs pateica ko uzmundrinošu un mīļu. 
Klausoties viņu balsīs, Aivi pārņēma 
dīvaina sajūta: miers, labestība, laime. 
Un viņš atcerējās drauga Daiņa vārdus: 
„Manas mātes vārdi sirdi sildīja.” Tagad 
Aivis saprata šo vārdu nozīmi, jo nu 
arī viņam bija viss, kas jelkad ir bijis 
vajadzīgs. 

Tīna Paeglīte,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

7. klase
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Līva Dišlere, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 3.b klase
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ja tā nāk no sirds dziļumiem. Diemžēl tā 
nepiemīt kuram katram, bet vajadzētu 
piemist visiem. Tad mūsu pasaule un 
sabiedrība kļūtu daudz krāsaināka. 

Marta Marija Maurāne, 
Suntažu vidusskolas

6. klase

L abie vārdi – tik viegli kā dūnas, tik 
maigi kā siltais vasaras vējiņš, tik 
mīļi un silti kā māmiņas mierpilnais 

klēpis. Es klausos savas māmuļas 
jaukajos vārdos, tik vāri, tik maigi 
tie glāsta manas ausis.

Ak, gribētos šos vārdus 
notvert un glabāt, lai arī tad, kad 
māmiņas nav man blakus, vēlreiz un 
vēlreiz varētu izdzīvot šos maigos 
pieskārienus, baudīt šo mīļumu un 
siltumu.
Ja man bijusi slikta diena, nav 

garastāvokļa, jūtos vientuļa un pamesta, 
nekas vairs neizdodas... Kā rast sevī 
spēku? Klīstu pa pilsētas tukšajām ielām, 
viss tik pelēks, logu rūtis žēlabās raud. 
Te pretim steidzas kāda sirma māmiņa, 
palūkojas manā drūmajā vaigā un čukst: 
„Mana saulīte, neskumsti!” Un smaids 
ir manā sejā – šie vārdi ir kā zāles, kā 
burvestība. [..]

Sindija Pārupe, 
Beverīnas novada J. Endzelīna 

Kauguru pamatskolas 
8. klase 

C ilvēku laipnība

Kas ir laipnība? Manuprāt, laipnība 
ir veids, kā cilvēki izpauž cieņu 

pret citiem. Bieži vien cilvēki nav īpaši 
laipni un neizrāda cieņu cits pret citu. Es 
cenšos būt pēc iespējas laipnāka, taču 
tas ir grūti, ja nesaņem laipnību pretī. 
[..] 

Ja neko nemainīs, cilvēki kļūs 
„pelēki”, pesimistiski un vēl drūmāki. 
Neviens vairs nesmaidīs tāpat vien. Es 
to vēlētos ietekmēt tāpēc, ka cilvēki jau 
tagad ikdienas rutīnā, 
nesaņemot jaukus vārdus 
un laipnību, palēnām 
kļūst ikdienišķi drūmi. 
Viņiem nav neviena, 
kas uzlabo omu, pasaka 
jaukus vārdus un liek 
pasmaidīt. Smaidīt taču 
ir tik jauki.

Tad kāpēc mēs nepievēršam 
uzmanību citiem, tik ieslīgstam savās 
problēmās un ikdienas rutīnā? Bērni 
un vecāki ir laipnāki nekā lielākā daļa 
vidējās paaudzes. Vairums pusaudžu 
un jauniešu, ar ko esmu pazīstama, 
nesveicinās, nepalaiž vecākus cilvēkus 
pa priekšu, nepievērš uzmanību, ja vecs 
cilvēks stāv kājās, kamēr paši sēž. To 
vajadzētu mainīt.

Manuprāt, laipnība ir kaut kas ļoti 
skaists, kas daiļo cilvēku dzīvi, tā ir 
viena no cēlākajām īpašībām, protams, 
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M an vajag sajust labus vārdus
Kā vēsu ūdens malku slāpēs,
Kā siltu sauli pelēkā dienā,
Jo vēlmes spēj cilvēkus vienot.

Man vajag patiesus vārdus
Kā maizi pie brokastu galda,
Kā gaismu saraudātajās acīs,
Kas aklumā ceļu spēj prasīt.

Man vajag mīlestības vārdus
Kā uzticēšanās garantijas zīmi,
Kā laipu pār urdzošu strautu,
Ja tik dzīve tos piepildīt ļautu.

Santa Biele,
 Burtnieku novada 

Rencēnu pamatskolas
9. klase

P ateikts no sirds, labs vārds prieku 
sagādā katram no mums. Māmiņas 
uzmundrinošie, siltie vārdi no rīta, 

draugu mīļie apsveikumi dzimšanas dienā, 
skolotājas uzslavas par labi padarītu 
mājas darbu, tēta siltais apskāviens 
vakarā un viņa no sirds teiktais: 
„Malacīte!” par veiksmi sacensībās.

Kad kādam no saviem mīļajiem 
pasaku ko labu, sirsnīgu, es pati jūtos 
pacilāta, manā sirdī iezogas prieks. Es 
cenšos katru rītu bez „labrīt” pateikt arī 
kādu uzslavu brālīšiem, no kuriem jāšķiras 
uz visu dienu, tētim novēlēt veiksmīgu 

dienu, vakarā katrs tiek samīļots, ejot 
pie miera, un novēlēti saldi sapnīši. Īpaši 
uzmundrinošie, nomierinošie un siltie 
vārdi man ir vajadzīgi tad, kad slimoju. 
[..] 

Man ļoti patīk cilvēkiem izteikt 
uzslavas, īpaši saviem vienaudžiem – 
klasesbiedriem. Viņi to zina un jūt, tāpēc 
tās saņemu arī pretī. Es jūtu, kad šie 
vārdi nāk no sirds un ir patiesi. Man 
pašai nepatīk lišķēt, un arī citiem nesaku 
to, ko nejūtu. Diemžēl ne tik bieži es 
sadzirdu labus vārdus, vairāk gan tās ir 
negācijas, kas atduras pret manu sirdi un 
tur nosēžas. Tas gan nenozīmē, ka pēc 
tam cenšos atspēlēties. Nē, es mēģinu 
gaisotni izkliedēt gan ar labu vārdu, gan 
klusējot. [..]

Reizēm tikai daži vārdi var veicināt 
panākumu gūšanu un iedrošināt piedalī
ties, sacensties, rīkoties, uzvarēt un pat 
mainīt visu dzīvi. Tā bija arī ar mani, kad 
karatē treneris iedrošināja nodarboties 
ar šo sporta veidu. Treniņos viņa vārdi 
motivēja mani strādāt ar sevi arvien 
vairāk un saprast, ka es to varu izdarīt. 
Tāpēc neskoposimies ar vārdiem, kas 
neko nemaksā, bet otram cilvēkam tie 
var palīdzēt. 

Esmu ievērojusi, ka latvieši vairāk 
ir klusētāji, viņi daudz ko patur pie sevis 
un viņiem netīk savas emocijas izteikt 
vārdos tā, kā to prot dienvidu tautas. 
Tāpēc cilvēkiem vairāk patīk dzirdēt 
labus vārdus nekā tos pateikt kādam. 
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Mēs varētu vairot labo ap sevi, 
cenšoties sirdsvārdus izteikt biežāk. Tā 
mēs padarītu savu dzīvi skaistāku un 
gaišāku. [..]

Amanda Veikšāne,
Trikātas pamatskolas

9. klase

V ārdi ir kā šūpulis mūsu dvēselēm, 
tiem piemīt derīguma zīme. Tie 
izauklē iešanu pasaulē – sākumā 

klusi un saudzīgi. Cilvēks tad atrodas 
sevī. Acis nemanot aizveras, un mēs 
katrs jūtam sevi no iekšienes. Esam 
tikai paši ar savām domām.

Domas ir privātīpašums un bagātība 
katram no mums. Tās pieder ikvienam 
cilvēkam, par tām nav jāatskaitās citiem, 
ja nu vienīgi savai sirdij. Pirmā doma kā 
jauna iesākums var reizēm atnest ko labu 
vai arī nodarīt ļaunu. Ierosināta doma 
plūst kā neapturama lavīna, kas aug un 
izvēršas plašumā. Cilvēkiem jāmācās 
domu virzīt dziļāk, jo tur tā smeļ savu 
dzīvības veldzi caur sirds pietiekamību 
un izlido pasaulē kā realitātes vai sapņu 
ietērps.

Kad doma pārtop vārdos un rīcībā, tie 
sasilda ne tikai mani, bet satikto cilvēku 
sirdis, un tiek iesēta sēkla jauniem domu 
vārdiem. Cilvēks piederību zemei, tautai 
un ģimenei veido ar savām saknēm, arī 

ar vārdiem. Katram no mums pieder 
pagātnes, tagadnes un nākotnes laiki, 
gadu gredzenos ievīti. Tie ar vārdiem no 
cilvēku dzīvēm un norisēm dabā raksta 
vēstules, grāmatas, epitāfijas un veido 
filmas par notikušo un iecerēto.

Vārdi dod izvēles brīvību rīcībai. 
Tie slēpjas gan apziņas, gan zemapziņas 
apcirkņos un, palaisti ārpusē, vai nu 
kļūst par labā nesējiem, vai arī nogalina 
kādu cerību, prieku vai sapni.

Mēs ejam, skrienam, strādājam, 
mainām sevi un uztveri – pārveidojamies. 
Mēs dzīvojam visinteresantākajā laikā, 
jo notiek tieši tas, kas vēl nav noticis 
un vairs neatkārtosies tik precīzi. Būsim 
noderīgi! Mums katram pieder šodiena, 
divas rokas un divas kājas, viena galva 
un viens prāts. Neļausim slinkumam 
pārtikt no cilvēku gribas! Nenogrimsim 
vārdu plūdos, ja tiem neseko labi 
darbi! Meklēsim savos domu apcirkņos 
siltus, mīļus un mērķtiecīgus izteiksmes 
līdzekļus, kas pasauli caurstrāvo, aicinot 
vārdu privātumā sildīties kā pie aizdegta 
kamīna! Piestiprināsim vārdiem domu 
spārnus un saudzīgi laidīsim tos pasaulē 
nest mīlestību un labestību.

Marija Kruglauža,
Burtnieku novada 

Rencēnu pamatskolas
8. klase
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Katrīne Ivanova, Rēzeknes sākumskolas 4.c klase
56



S veika, mana bērnība!

Es steidzos pa jauniem savas dzīves 
ceļiem, tomēr manu sirdi kņudina 

nemiers atcerēties Tevi, bērnība. Mūsu 
kopā pavadītais laiks ir neaizmirstams, 
mīļuma, laimes un prieka pilns. 

„Pelīte, meitiņa” – par mani, bet 
„mammucis” tiek mammai – siltākie 
vārdi, kad es basām kājām un sniega 
baltiem matiem sēdēju piemājas pieneņu 
pļavā un pinu dzeltenu saulīšu krelles. 

Tu man iemācīji žēlot un nedarīt 
pāri, kad bailēs satikos ar kaķi. Kaut 
arī biju luteklīte, Tu, bērnība, man 
mācīji: „Dalies ar māsu! Proti piedot un 
atvainoties!” 

Kopā ar Tevi es 
iemācījos runāt savā 
dzimtajā – latviešu – 
valodā, un man ir 
prieks, saklausot to 
bangojošajā valodu 
jūrā.

Pirmie biklie soļi kļūst drosmīgāki, un 
es ceru, ka nonākšu savā cerību vietā – 
mākslas pasaulē, kurā varēšu visu vērst 
jūtīgāku, skaistāku, cilvēcīgāku.

Man būs arī citi draugi, bet Tevi 
es nekad neaizmirsīšu, jo patiesais un 
nozīmīgais nezūd.

Paldies par visu!
Līva Beāte Vozņesenska,

Inešu pamatskolas
7. klase

S irds ar mums runā. Tā izsaka it visu: 
bēdas, laimi, prieku, dusmas. Sirds 
mudina pateikt jaukus vārdus kādam 

citam. Sirdī dzimst domas un uzskati, 
kas ir kā šūpulis cilvēku darbiem. Es ticu, 
ka mēs varam šo pasauli padarīt gaišāku 
ar labiem vēlējumiem, sirsnīgāku – ar 
mīļiem smaidiem, drošāku – ar cēlām 
domām un darbiem.

Reiz autobusā apsēdos pie loga. 
Nākamajā pieturā iekāpa kāda vecāka 
sieviete. Es viņu palaidu apsēsties, jo, 
manuprāt, tas bija pareizākais, ko darīt. 
Sieviete man teica: „Paldies!” Šis mazais, 
it kā nenozīmīgais vārds tobrīd, kad biju 
ne pārāk labā omā, sasildīja manu sirdi. 
Bieži vien šie mazie vārdiņi kā saules 
stari drēgnā dienā mūsu ikdienu padara 
siltāku.

Vārds – tā ir dāvana. Var pateikt ko 
jauku, iepriecināt cilvēku, būt viņa balsts 
grūtos brīžos. Vārds var būt kāda cilvēka 
mazais sargeņģelis.

Es vēlētos būt kā labs vārds, 
kas sasilda sirdis. [..] Vēlētos būt kā 
zvaigznes debesīs. Naktī tās rāda gaismu, 
priecē, neļauj apmaldīties. Tās tur ir arī 
dienā, tikai mēs tās neredzam. Vārdi 
līdzinās zvaigznēm naktī – tie iepriecina, 
uzmundrina, sasilda, rāda ceļu. 

Mēs varam padarīt pasauli labāku, jo 
mums pieder tik daudz: vārdi – dāvanas, 
vārdi – zvaigznes, vārdi – eņģeļi. 

Līva Ašmane, 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

7. klase
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[..]
 

K ad biju maza, vecmāmiņa 
man iemācīja sacīt un ikdienā 
lietot daudzus vārdus: „lūdzu”, 

„paldies”, „piedod”, „atvaino”. Tomēr 
vissvarīgākie, ko nekad nedrīkst aizmirst, 
ir vārdi sasveicinoties un atvadoties – 
„labrīt”, „labdien”, „uz redzēšanos”, 
„arlabunakti”. Viņa tos visus sauca par 
brīnumvārdiņiem. Šos vārdus ir jāprot 
lietot katram – gan lielam, gan mazam, 
jo tie liecina par labu audzināšanu.

Kādā vasarā, kad man bija četri 
gadi, nācās pierādīt manas vecmāmiņas 
labo audzināšanu. Vecmāmiņas drau
dze nei no groza izbira visi āboli. Tajā 
brīdī es atrados tuvumā un steidzos 
viņai palīdzēt. Katru ābolīti paceļot un 
dodot tantei, es teicu: „Lūdzu… lūdzu… 
lūdzu…” Kad visi āboli bija salasīti, 
Ausmas tante pagriezās pret manu 
vecmāmiņu un teica: „Ir gan tev, Irēna, 
labi audzināta mazmeitiņa!” Vecmāmiņa 
smaidot paņēma mani pie rokas, un mēs 
devāmies mājās.

Par šo gadījumu vecmāmiņa 
stāstīja visiem – mammai, māsai, tētim, 
krustmātei. Viņas balsī bija saklausāms 
lepnums un gandarījums par man 
iemācīto. Kad vecmāmiņa atkārtoti vēl 
tagad kādam stāsta šo notikumu, es 
viņā klausos ar milzīgu prieku un lepojos 
ar sevi.

Tāda ir mana mīļā, labā vecmāmiņa, 
kas ar brīnumvārdiņiem man iemācīja 
pateikties par visu un visiem. 

Saku „paldies” vecmāmiņai par 
Ziemassvētku dāvanām – siltajiem 
cimdiem. Saku „paldies” tētim, kad, 
krievu valodas mājas darbus pildot, kopā 
cīnāmies, lai saskaņotu vārdu galotnes un 
uzrakstītu vārdus pareizi. Saku „paldies” 
mammai par ik rīta uzmundrinājuma 
vārdiem: „Lai veicas!” [..]

Kļūstot pieaugusi, es vienmēr 
atceros vecmāmiņas teikto: „Tu man esi 
labi audzināta, mazmeitiņ!” Varu droši 
apgalvot – vecmāmiņas brīnumvārdiņus 
es mācīšu gan saviem bērniem, gan 
mazbērniem, jo „labi vārdi sirdi silda”.

Dārta Eglīte,
Iļģuciema vidusskolas

7. klase

R eiz dzīvoja maza meitene. Viņa 
mācījās parastā skolā. Viņa lietoja 
labus vārdus tikai, lai visi domātu, 

ka viņa ir pieklājīga. Meitenes dzīvē 
nekas nemainītos, ja vien...

Skolā bija viena skolotāja. Viņa 
vienmēr staigāja uz augstiem papēžiem 
un lietoja spilgtu lūpu krāsu. Šī 
skolotāja meiteni nemācīja, bet pazina 
viņu. No rītiem Ilze (tā sauca meiteni) 
sasveicinājās ar skolotāju. Viņa mēdza 
atbildēt: „Labrīt, labrīt, Ilzīt! Kā šodien 
klājas?”

Bet reiz notika kaut kas dīvains. 
No Ilzes puses skolotāja aši vilka mazu, 
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gandrīz nemanāmu dzirkstelīti. Tā pat 
nepaspēja pieskarties viņas rokai un 
pazuda. 

Kādu rītu meitene atkal gāja uz 
skolu. [..] Kad meitene ienāca skolā, 
viņa ieraudzīja skolotāju. Ilze pateica: 
„Labdien!” un, negaidot atbildi, gāja 
tālāk. Ilze ieraudzīja savu draudzeni 
Mārīti, kura pajautāja: „Kāpēc tu vienmēr 
sveicinies ar šo skolotāju?”

Ilze noteica: „Esmu taču pieklājīga.” 
Tālāk viņa piebilda: „Lai visi domātu, ka 
es esmu labi audzināta, man jārunā labie 
vārdi.”

„Bet kāpēc cilvēkiem vajadzīgi labie 
vārdi?” Mārīte gribēja zināt.

Ilze atbildēja: „Laikam jau vajadzīgi, 
jo daži domā, ka tie esot burvīgi. Taču 
tas viss ir muļķības!”

Kad Ilze pagrieza galvu, viņa 
ieraudzīja, ka skolotāja ir dzirdējusi 
sarunu. Šī skolotāja nolaida acis, kuras 
izskatījās tik skumjas. Tad skolotāja 
paskatījās uz Ilzi un aizgāja. 

Ilze starpbrīdī izgāja gaitenī un 
atkal sastapa dīvaino skolotāju, kura ar 
žestiem pasauca meiteni pie sevis. Ilze 
piegāja tuvāk. 

„Gaidu tevi 21. kabinetā pēc 
stundām. Parādīšu kaut ko interesantu!” 
viņa nočukstēja un aizskrēja pa gaiteni. 
[..]

Tur viņa nokļuva ātri, jo ziņkārība 
deva kājām spēku. Ilze piesardzīgi 
atvēra durvis. Skolotāja sēdēja pie 

galda. Ieraugot meiteni, viņa iesaucās: 
„Ak, Ilzīt, tu atnāci! Tūlīt parādīšu!”

Ilze aizturēja elpu. Skolotāja no 
plaukta, kas bija piekrauts ar grāmatām, 
izvilka mazu lādīti. Pēc tam no kabatas 
izvilka zelta atslēgu. Klik, klik – un lādīte 
atvērta! 

Ilze paskatījās iekšā. Pašā lādītes 
dibenā šaudījās zelta un sudraba 
dzirkstelītes. Ja ieskatījās vērīgāk, 
varēja redzēt, ka tur auļoja zelta 
brieži un sudraba stirnas – labie vārdi! 
Ilze bija pārsteigta – tās taču bija tās 
dzirkstelītes, kuras skolotāja izvilka no 
viņas puses! 

Pēkšņi skolotāja iebāza pirkstus 
lādītē un izvilka mazu zelta stirniņu. 
Ar savām dimanta actiņām stirna cieši 
skatījās Ilzē. Skolotāja teica: „Glabā viņu 
un nevienam neatdod!”

Ilze pateicās un saspieda stirnu 
plaukstā. No stirnas nāca brīnumains 
siltums.

Ik rītu, ik dienu, ja pat sniga vai 
lija, stirna bija Ilzei līdzās, un meitenei 
bija silti. Bet pats galvenais: stirna sildīja 
Ilzes sirdi!

Arina Kangizere,
Indras pamatskolas

5. klase
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Liāna Martinova, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 3.d klase

A lfabētā ir tikai trīsdesmit trīs burti, 
bet no tiem var izveidot miljoniem 
vārdu. Vārdi var būt viegli kā pūkas 

un silti kā saules stari, bet tie var būt 
arī smagi kā negaisa mākoņi. Pavisam 
vienkārši izteikti teikumi spēj pacelt mūs 
augstu gaisā un aizlidināt citā realitātē. 

Viena mīļa frāze šādi spēja izrīkoties arī ar 
mani.

Es mācos Pāvula Jurjāna Mūzikas 
skolas 6. kokles klasē. Bieži vien, kad ienāku 
mūzikas skolā savā klasē, no skolotājas 
dzirdu patiesu un neviltota prieka pilnu 
teikumu: „Man prieks tevi redzēt!” Šādās 
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D ažādie vārdi –
Vārdi patīkamie un skarbie,
Maigie un nesaprastie,

Iepriecinošie un noniecinošie –, 
Jūs esat kā dzīvības upe,
Kā krītošas koka lapas,
Kā sniegpārslas viegls pieskāriens vaigam,
Kā vēja pūsma meitenes matos
Un mātes glāsts, esot slimības gultā.

Vismīļākos vārdus es veltu tev, māmiņ,
Jo tu esi vismīļākā.
Vissiltākos vārdus tev, vecmāmiņ,
Jo tu esi vislabākā.
Visdāsnākos tev, brālīt,
Jo tu esi vistuvākais.
Vistiešākos tev, tēti,
Jo tu esi visgudrākais.

Ietiniet manus vārdus
Dzijas kamolā,
Ieadiet cimdos rakstainos,
Ieaudiet dvieļos baltajos,
Iecepiet maizes klaipos apaļos
Un noslēpiet skapjos dziļajos,
Lai tie silda jūsu sirdis
Brīžos skaudrajos.

Vitālijs Golubka, 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

5. klase

reizēs mani vaigi kļūst sārtāki un acis 
mirdzošākas. Tad es ar tikpat lielu prieku 
atbildu: „Man jūs arī, skolotāj!”

Šie vārdi ir vienkārši un ikdienišķi, 
taču, izteikti pareizajā vietā un laikā, spēj 
paveikt neiespējamo. Gabaliņš neslēptā 
pozitīvisma paceļ mani augstu gaisā, 
kur uz brīdi var aizmirst visas rūpes un 
raizes – strīdus ar meitenēm skolā un 
laika trūkuma dēļ neizpildītos darbus. 
Šādās reizēs ir vieglāk izturēt garo dienu 
līdz galam, jo ir apziņa, ka kāds priecājas 
mani redzēt. Izsakot labus vārdus, mana 
skolotāja pauž, ka novērtē manu darbu, 
atbalsta mani un uzmundrina.

Skolotājas iecienītā frāze manī 
modina gribasspēku atgriezties mūzikas 
skolā katru dienu. Tā liek man strādāt 
ar pilnu atdevi un nepievilt skolotāju. 
Ja cilvēki cits citam biežāk teiktu 
vienkāršas, bet nozīmīgas frāzes, 
piemēram, „Labdien!”, „Sveiks!”, „Lai tev 
veicas!”, „Lai tev jauka diena!”, „Laimīgu 
mājupceļu!” vai ikdienišķo „Paldies!”, 
katra diena kļūtu košāka. 

Ar burtiem, vārdiem un teikumiem 
var paveikt daudz. Vārdi ir ļoti spēcīgs 
ierocis, kas, nonākot cilvēku varā, var 
stipri ievainot. Lietosim vārdus, kas spēj 
izvilkt no bedres, pacelt augstu gaisā, 
saviļņot un sasmīdināt, nevis tos, kas 
nogrūž no klints vai izsit no līdzsvara!

Elīna Agneta Lamberte,
Iļģuciema vidusskolas

7. klase

61



Sāra Ozoliņa, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 6. klase

P rieks atver acis

Mācos parastā skolā, 8. klasē. 
Mūsu klasē ir 12 skolēni, visus

vēl neesmu iepazinusi. Mana labākā 
draudzene ir Sāra. Viņa ir īsa un blonda, 
reizēm mazliet smieklīga, jo savā skolas 
somā neko ātri nevar atrast. Mēs esam 
pazīstamas kopš bērnudārza laikiem. 

Pagājušā gada beigās uz mūsu klasi 
atnāca jauna skolniece Roze. Viņai ir kupli 
melni mati, viņa ir slaida un gara, taču – 
Roze ir akla... Klasē ar viņu neviens nerunā, 
jo meitene runā pati ar sevi. Starpbrīžos 
viņa sēž viena un raksta vēstules. Kad 
viņa tās uzraksta, saplēš un izmet pa logu. 
Vienreiz mani klasesbiedri izrāva viņai 
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vēstuli no rokām, tur viss bija rakstīts 
braila rakstā. Neviens neko nesaprata. 
Zēni vēstuli aizdedzināja. Roze aizgāja uz 
meiteņu tualeti, ilgi sēdēja pie izlietnes 
un skaitīja ūdens pilienus.

Nākamajā dienā bija kontroldarbs, 
Rozei kontroldarbi nav jāraksta, jo viņa 
to nevar izdarīt. Meitene sēdēja pie loga 
un pat nepamanīja, ka zēni paņēmuši 
viņas spieķi. Viņa stiepās pēc tā un 
nokrita. Neviens nepalīdzēja, pat es ne, 
jo tad mani visa klase apsmietu. 

Pēc nedēļas bija klasesbiedreņu 
Sāras un Rozes dzimšanas diena – 
17. oktobris. Sāras rokās sagūla ziedi 
un dažādas dāvanas, bet Rozi neviens 
neapsveica. Zinu, ka ikvienam ir prieks, 
ja viņu dzimšanas dienā kāds atceras. 
Nenoturējos, piegāju pie Rozes un teicu: 
„Piedod, ka man nav dāvanas, bet es 
tevi mīļi sveicu dzimšanas dienā!” Viņa 
pasmaidīja un teica: „Paldies!” 

Pēc stundām kopā devāmies mājās. 
Pie ezera, kurā todien peldēja divi balti 
gulbji, apstājāmies, un es jautāju: „Ko tu 
raksti savās vēstulēs?” Roze uzsmaidīja 
un priecīgi atklāja: „Rakstu mammai… 
Katru dienu viņai rakstu, kā man iet un cik 
naudas man pietrūkst operācijai. Stāstu, 
kā klājas tētim. Zinu – viņa debesīs 
saņem manas vēstules un lasa.” 

Man likās, ka mana sirds apmet kūle
ni, un es spēju tikvien kā nomurmināt: 
„Izsaku tev līdzjūtību!” Roze man atcirta: 
„Nevajag nekādas līdzjūtības! Ja viņa 

nebūtu mirusi, man nebūtu sabiedrotā – 
viņa ir manas acis un visu man stāsta; 
ja tu domā, ka runāju ar sevi, tā nav 
patiesība. Es sarunājos ar mammīti.”

„Cik naudas vajag operācijai?” klusi 
jautāju klasesbiedrenei. Roze bēdīgi teica: 
„Vēl 300 eiro, bet es nevēlos operāciju. 
Man nav, kā dēļ censties…” – „Ir gan, 
manis dēļ, es tevi cienu, tu esi labākais 
cilvēks, ko jebkad esmu satikusi!” – 
„Tiešām?” Roze laimīgi, mazliet neticīgi 
vaicāja. 

Pēc mēneša Rozei bija operācija. 
Viņa beidzot redzēja! Pirmais, ko meitene 
man jautāja, – cik liels parāds viņai 
jāatdod? Es teicu, ka nekas nav jāatdod, 
tā ir dāvana dzimšanas dienā. Viņa mani 
apskāva un teica: „Tu esi tik skaista kā 
mana mamma!” Tikai vēlāk es pamanīju, 
ka viņas acis ir tumši sarkanas.

Ir pagājis gads, un mēs esam labas 
draudzenes. Zinu, ka Roze ir viens no 
pasaulē gaišākajiem cilvēkiem, ar viņu 
kopā man ir interesanti un viegli. Tagad 
domāju – kā gan sākās mūsu draudzība? 
Ak jā, viss sākās toreiz, 17. oktobrī, kad 
es viņu apsveicu dzimšanas dienā, man 
nebija dāvanas, nebija ziedu, mūs saveda 
kopā patiesi un silti vārdi.

Betija Upelniece,
Bauskas pilsētas pamatskolas

6. klase
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Monta Eglīte, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 4.c klase
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K ad tu kādam velti savas domas 
vai vārdus, tad zini, ka tavi vārdi 
ir ļoti spēcīgs ierocis un citus 

cilvēkus spēj padarīt laimīgākus vai 
nežēlīgi aizvainot. Ir cilvēki, kuri vārdiem 
nepievērš uzmanību, bet ir tādi, kam 
izteiktie vārdi sagrauj dzīvi.

Vienmēr paturi prātā, ka tavi vārdi, 
kurus velti citam, raksturo tevi pašu. Tu 
pats esi pelnījis savus vārdus. Cilvēki 
ir tādi, kādi viņi ir. Bet, ja katrs vismaz 
mēģinātu atrast mīļus, siltus un pareizus 
vārdus, mūsu pasaule kļūtu maigāka. Un 
nav svarīgi, kam tu šos vārdus velti – 
cilvēkam vai dzīvniekam, tas noteikti 
piepildītu mūsu pasauli ar mīlestību. [..]

Daniels Špaks,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas

8. klase

S tāsts par meiteni

[..] Reiz kāda meitene pārvācās 
dzīvot uz citu pilsētu. Skolā, kurā 

viņa mācījās iepriekš, viņai bija daudz 
draugu, visi viņu pazina. Jaunajā klasē 
neviens ar viņu nerunāja, tikai izsmēja, 
jo meitenei pēc smaga satiksmes 
negadījuma bija rētaina seja, viņa 
nespēja smaidīt. Meitene ļoti pārdzīvoja, 
ka skolā viņu apsmej.

Aizritēja viens mācību mēnesis, 
un meitene bija kļuvusi ļoti depresīva. 
Mamma par to uztraucās, jo agrāk 

tā nekad nebija bijis. Viņa mammai 
nestāstīja, ka viņu klasē apsaukā un 
apsmej, tāpēc māmiņa devās uz skolu un 
gāja runāt ar direktori. Skolas vadītāja 
arī neko nezināja, tāpēc māte neko 
nenoskaidroja. Meitene mājās atnāca 
noraudājusies. Mamma meitai vaicāja: 
„Kas tev ir noticis?” Meitene saņēmās un 
teica: „Mani klasē visi apsmej. Agrāk es 
ar prieku gāju uz skolu, bet tagad labāk 
mirstu nekā pārdzīvoju šīs šausmas.”

Māte nākamajā rītā aizgāja meitai 
līdzi uz skolu. Meitene jutās neērti, ka 
mamma viņai sēž blakus visās stundās. 
Taču bērni pret meiteni sāka izturēties 
citādi, visi viņu slavēja, bija laipni. Un drīz 
vien šāda izturēšanās kļuva par ikdienu. 
Meitene teica mammai: „Viss, es vairs 
negribu, ka tu man visu laiku nāc līdzi 
un pieskati!” „Labi, no šodienas es tev 
neiešu līdzi uz skolu, ja tu to nevēlies,” 
teica mamma. 

Meitene aizgāja uz skolu bez 
mammas, visi bija laipni un draudzīgi. 
Klasesbiedri laikam bija sapratuši, ka 
viņa ir jautra, atraktīva un nav vainīga, 
ka notikusi tāda nelaime.

Pēc gada meitene bija atradusi 
draudzenes un aizmirsusi, ka no sākuma 
jaunie klasesbiedri viņu atstūma. Meitene 
teica: „Tagad mana dzīve ir kā sapnis!” 
[..]

Elīna Elizabete Daugule, 
Bauskas pilsētas pamatskolas 

6. klase 
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Labie vārdi

[..] Cik bieži ikdienā mēs sev 
apkārt redzam drūmus, skumīgus, 

norūpējušos cilvēkus! Varbūt viņiem 
vienkārši trūkst kāda, kas pasaka kaut ko 
labu. Kaut vai: „Cik tu labi izskaties!” vai 
„Man liels prieks tevi redzēt!” Un otra sejā 
šādās reizēs kaut uz brīdi parādās smaids. 
Ar labu vārdu var uzlabot garastāvokli visai 
dienai.

Labi vārdi iepriecina ikvienu. Arī mani. 
Teikt labus vārdus man iemācīja mamma. 
Atceros bērnībā, kad gājām ciemos, mamma 
teica: „Cik pie jums ir skaisti!” Pēc tam es 
mammai jautāju: „Kāpēc tu tā teici? Tur bija 
kā parasti!” Mamma atbildēja: „Labi vārdi 
nemaksā neko, un varbūt mani labie vārdi 
ir vienīgie šodien, ko šie cilvēki saņem.” 
Tāpēc arī es bieži saku labus vārdus par 
visu ko, un tas rada man pašai daudz 

Laine Alksnīte, Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 6. klase
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prieka. Jo biežāk sakām labus vārdus 
citiem, jo biežāk paši tos saņemam.

Mani iepriecina cilvēki, kuri ir 
laimīgi un smaidīgi. Tāpēc skumjos, 
neapmierinātos cenšos padarīt kaut uz 
brīdi laimīgus ar saviem pateiktajiem 
vārdiem. Pirms kaut ko saku, es 
apdomāju, vai ar saviem vārdiem neno
darīšu otram sāpes.

[..] Cilvēkus, kuri saka citam 
labus vārdus, gribu saukt par labajiem 
eņģeļiem, jo eņģeļu uzdevums ir darīt 
cilvēkus laimīgus. Mani labie eņģeļi ir man 
tuvie cilvēki, draugi, skolotāji. Varbūt arī 
es esmu kādam labais eņģelis.

Cilvēki bieži vien saka, ka pasaule 
ir ļauna un nežēlīga. Jo vairāk mums 
apkārt būs labo eņģeļu, kas sasilda sirdis, 
jo vairāk mēs paši kļūsim par labajiem 
eņģeļiem, pasaule kļūs labestīgāka.

Zane Balcere, 
Bauskas pilsētas pamatskolas

7. klase

[..]
 

M an šķiet, ka bez labiem 
vārdiem dzīve nav iespējama. 
It īpaši tas spilgti tiek aplieci 

nāts dzīves drūmajos mirkļos. Tikko kopā 
ar klasi noskatījos Kairiša jauno filmu 
„Melānijas hronika”, kas skatītājam liek 
atšķirt visdrūmākās vēstures lappuses 
un ieskatīties tā laika cilvēku dzīvēs. 
Mani satrieca pazemojumi, ņirgāšanās, 
drausmīgie dzīves apstākļi, bads, bet 
iepriecināja tas, ka visšausmīgākajās 

situācijās cilvēks nezaudē pašcieņu 
un pat spējīgs palīdzēt citiem gan ar 
padomu, gan uzupurēšanos. Tātad 
cilvēcība ir iespējama vienmēr un visur. 
Viss ir atkarīgs tikai no paša cilvēka 
gribasspēka un cilvēciskajām vērtībām. 
Filma lika saprast, ka ir jāciena un jāmīl 
tie cilvēki, kas šobrīd man ir blakus.

Es vienmēr apkārtējiem cenšos 
teikt labus vārdus. Tie man ļoti palīdz un 
iepriecina mani un citus. Labie vārdi liek 
atvērties smaidam, labestībai, atklātībai 
un mieram. Manuprāt, tie var atrisināt 
vislielākās problēmas un visdziļākos 
konfliktus. Piemēram, manam brālim, 
kurš daudzkārt konfliktē ar tēti, patīk 
darīt dažādas nerātnības, kā rezultātā 
sākas neskaitāmas skaļas pārrunas. Tad 
ierodas māmiņa, un drīz vien viss pārtop 
par sava veida joku. Pēc brīža smaida 
gan tētis, gan brālis. Šie notikumi ir man 
zināma veida dzīves skola. Es vienmēr 
brīnos, kā māmiņai izdodas atrast īstos 
vārdus, lai mājās valdītu prieks. [..]

Uzskatu, ka katrs rīts būtu jāsāk 
ar smaidu un laba vēlējumiem vispirms 
saviem tuviniekiem, tad kaimiņiem, 
klases biedriem, skolotājiem un visiem 
apkārtējiem, jo labestība rada labestību. 
Vairojot labestību, vairojam pozitīvisma 
spēku, kas tik nepieciešams mūsdienu 
Latvijai. 

Alīna Vasiļjeva, 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

8. klase
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T ārpiņa ceļojums

Reiz dzīvoja kāds mazs, zaļš tārpiņš. 
Šim tārpiņam ļoti patika ceļot. Kādu 

dienu viņš rāpoja gar skolu. Bariņš zēnu 
apsmēja tārpiņu: „Fui, kāds pretīgs tārps! 
Ko tāds te dara?” 

Tārpiņš par tādiem vārdiem ļoti 
saskuma un rāpoja prom, līdz nonāca 
mežā. Tur kāds zaķis, ieraudzījis tārpiņu, 
iesaucās: „Sveiks, tārpiņ! Jauki tevi satikt! 
Ko tad tu te dari?” Tārpiņš teica: „Man arī 
liels prieks tevi satikt! Dodos ceļojumā.” 
„Bet kāpēc tu tik bēdīgs?” vaicāja zaķis. 
„Cilvēki mani uzskata par pretīgu,” skumīgi 
atbildēja tārpiņš. Zaķis teica: „Zini, tu 
nemaz neesi pretīgs, tu esi spilgti zaļš, 
pūkains un ļoti mīlīgs. Pūce lūdza tev 
pateikt, ka viņa aicina tevi ciemos.” Tārpiņš 
kļuva priecīgāks. Viņš sacīja: „Labi, tad es 
rāpošu viesos pie pūces.” 

Tārpiņš aizrāpoja pie lielā ozola 
mežmalā un sauca: „Hallo, pūce! Lido 
laukā!” Pūce ieūjinājās: „Ū–ū! Tas taču ir 
mazais tārpiņš!” Viņa ieaicināja tārpiņu 
pie sevis un iemācīja viņam visu svarīgāko 
par ceļošanu. Ciemošanās beigās pūce 
pačukstēja kādu noslēpumu – kādu dienu 
visi par mazo tārpiņu priecāšoties, viņš 
būšot vēl skaistāks un pratīšot lidot kā 
putni. Tārpiņš atvadījās: „Atā, pūce! 
Es nu rāpošu tālāk.” Pa ceļam tārpiņš 
pārdomāja pūces sacīto un nosprieda, 
ka viņam būt skaistam un prast lidot nav 
iespējams, tā nevar būt patiesība.

No mežmalas tārpiņš rāpoja tālāk uz 
pļavu. Tur viņš satika savu labāko draugu 

taurentiņu. Tauriņš priecīgi iesaucās: 
„Sveiks, tārpiņ! Atkal dodies ceļojumā?” 
Tārpiņš atbildēja: „Jā, es dodos garā 
ceļojumā.” Tauriņš aicināja: „Ierāpo pie 
manis, manā mājoklī!” Tārpiņš teica: 
„Piedod, tauriņ, bet es nevaru, man ir 
jāsteidzas. Atā!” Arī tauriņš atvadījās un 
smaidot teica tārpiņam: „Drīz tu būsi tāds 
kā es un mani brāļi un māsas.” Mazais 
ceļotājs rāpoja tālāk, brīnīdamies, ko gan 
tauriņš bija domājis ar šiem vārdiem. [..] 

Nu tārpiņš rāpoja gar Gauju. 
Pie upes viņš satika vienu ūdru. Ūdrs 
sveicināja: „Sveiks, mazais ceļiniek!” 
Tārpiņš sveicināja pretī: „Sveiks, sveiks!” 
Ūdrs prasīja: „Kurp tu dodies? Vai tālu?” 
Tārpiņš atteica: „Kā nu kuram šķiet.” 

Tārpiņš nonāca pie tilta un pārrāpoja 
to. Tad viņš paskatījās uz augšu, tur bija 
rakstīts pilsētas nosaukums – Strenči. 
Viņš rāpoja pa ceļa malu, un šad tad 
viņam garām pabrauca kāda automašīna. 
Tārpiņš brīnījās par lielajām mājām. 
Mazais ceļotājs ielās redzēja cilvēkus. Tie 
viņam nepievērsa uzmanību. Taču tad 
kāda meitene iekliedzās: „Pretīgais tārps! 
Aizvāciet, aizvāciet kāds to!”

Noskumušais ceļinieks rāpoja, līdz 
nokļuva pie kādas divstāvu ēkas, uz kuras 
bija rakstīts „Strenču mūzikas skola”. Tur 
staigāja bērni ar dažādu formu somām. 
Tārpiņš nezināja, ka dīvainās somas 
ir paredzētas mūzikas instrumentiem. 
Mūzikas skolā kāds dziedāja, bet kāds 
spēlēja. Tad pēkšņi tārpiņš sajutās tik 
ļoti noguris, ka aizmiga pašā ceļa vidū. 
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Viņš miegā mazliet kustējās, sapņojot par 
dienu, kad būs skaists un pratīs lidot. 

Starpbrīdī mūzikas skolas durvis 
atvērās, pa tām iznāca divas meitenes. 
Viņas kādu laiku ārā spēlējās. Tad viena 
no viņām pamanīja tārpiņu un iesaucās: 
„Re, kāds skaists, pūkains tārpiņš!” Otra 
meitene teica: „Viņš ir uz ceļa. Mums viņš 
jānoliek malā, lai mašīnas viņu nesabrauc. 
Paņem un atnes divas lapiņas!” Pirmā 
meitene atbildēja: „Labi.” Viņa paņēma 
divas ceriņa lapas un uzlika uz tām 
tārpiņu. Meitenes paņēma arī kļavas un 
ozola lapas un vēl vienu mīkstu un pūkainu 
lapiņu. Pēc tam viņas paņēma dažus 
augus un zālīti un no tā visa uzbūvēja 
tārpiņam mājokli. Vēlāk viņas uzstiepa 
tārpiņu ar visu mājokli mūzikas skolas 
balkonā. Viņas nepamanīja, ka tikmēr 
tārpiņš bija jau pamodies. Tad meitenes 
steidzās iekšā, jo turpinājās stundas. Nu 
tārpiņš jutās labi un bija priecīgs, ka gluži 
visiem cilvēkiem viņš tomēr nebija šķitis 
pretīgs.

 Pēc brītiņa uz balkona nosēdās 
balodis. Balodis aicināja: „Nāc, tārpiņ! Es 
varu tevi aiznest uz Rīgas mežu.” „Labi,” 
tārpiņš piekrita. Viņš uzrāpoja uz baloža 
muguras, un viņi abi lidoja uz Rīgu.

 Pēc stundām meitenes gāja skatī
ties, vai tārpiņš vēl ir mājoklī, taču viņa 
tur vairs nebija. Tikmēr tārpiņš bija 
nokļuvis Rīgas mežā un redzēja, ka šeit 
varēs dzīvot mierīgi, neviena netraucēts 
un neapsmiets. Noguris no garā ceļojuma, 
tārpiņš atkal aizmiga un pamodās tikai 

pēc vairākām dienām. Viņš pamodās ar 
neparastu, gaisīgu sajūtu. Viņš rāpoja 
garām ūdens peļķei un ieraudzīja savu 
atspulgu. Viņam pretī lūkojās glīts tauriņš 
ar milzīgiem spārniem visās varavīksnes 
krāsās. Tārpiņš šķita ļoti pārsteigts. 
Arī tauriņš atspulgā rādīja pārsteigtu 
skatienu. Tārpiņš mazliet pagrozījās. 
Arī tauriņš atspulgā darīja tāpat. Un tad 
beidzot tārpiņš saprata, ka viņš ir tas 
skaistulis, kas izbrīnīti lūkojas viņam 
pretī. 

Pēc brīža jaunajam tauriņam blakus 
nosēdās viņa vecais, labais draugs 
taurentiņš un uzsauca: „Sveiks, ceļotāj!” 
Jaunais tauriņš jautāja: „Ko tu šeit dari, 
taurentiņ?” Taurentiņš atteica: „Ierados 
ciemos pie saviem brāļiem un māsām. 
Ieraudzīju tevi un nolēmu nolaisties.” 
Jaunais tauriņš vaicāja: „Bet kā tu zināji, 
ka tas esmu es, ceļotājs? Es taču vairs 
neesmu maziņš, zaļš un pūkains.” Tauriņš 
pasmaidīja un sacīja: „Vislabāko draugu 
var atpazīt vienmēr.” Viņš pasauca savus 
radiniekus, un kopā ar jauno tauriņu visi 
pacēlās zilajās debesīs, plaši vēzējot 
krāšņos spārnus. Cilvēki, viņus redzot, 
priecā jās par tik skaistiem tauriņiem. 
Mazais, zaļais, pūkainais tārpiņš, kurš nu 
bija kļuvis par tauriņu, atcerējās pūces un 
sava labākā drauga vārdus. Viņu sacītais 
bija piepildījies – viņš bija skaists un 
lidoja kā putns.

Elīza Evelīna Pētersone,
Trikātas pamatskolas

5. klase 
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[..]
 

J a cilvēkiem teiktu vairāk labu 
vārdu, mēs savstarpēji būtu daudz 
draudzīgāki. Kad cilvēku sarāj 

par viņa ieguldīto darbu tā vietā, lai 
uzslavētu, tas cilvēkā rosina dusmas. Ja 
šim cilvēkam pateiktu kādu labu vārdu, 

viņš saprastu, ka tiešām ir izdarījis 
kaut ko noderīgu, ka ir paveicis labu 
darbu. Dažreiz ar labajiem vārdiem var 
izpaust mīlestību un cieņu. Mamma man 
saka: „Malacis, Madara, labs darbs!” Es 
priecājos, jo kas var būt labāks par to, 

Kristers Kaupiņš, Šķibes pamatskolas 5. klase
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mans pienākums ir saudzīgi izturēties 
pret valsti, kā arī, neraugoties uz to, ka 
mana dzimtā valoda ir krievu valoda, 
mīlēt un cienīt latviešu valodu. Lai kur 
dzīves viļņi mani aiznestu, Latvija un 
latviešu valodas prasme man vienmēr 
atgādinās, no kurienes esmu cēlusies; es 
ar godu un pārliecību teikšu, ka esmu 
LATVIETE. 

Varu būt lepna un teikt, ka man ir 
kritusi veiksmīgā loze un gods pārstāvēt 
Latviju starptautiskā līmenī. Es spēlēju 
Latvijas sieviešu futbola izlasē. Ikreiz, 
kad izeju uz futbola laukuma, dzirdu 
savas valsts himnu, dziedu to kopā ar 
komandas meitenēm ar lepnumu sirdī. 
Tas piešķir pārliecību, gribasspēku, cīņas 
sparu, neatlaidību, drosmi, ticību saviem 
spēkiem un spējām ar mērķi un atdevi 
cīnīties līdz galam, līdz pēdējai minūtei 
pirmām kārtām par savu tautu, par 
savu valsti – par Latviju. Komandā esmu 
vārtsargs, un uz maniem pleciem gulstas 
galvenā atbildība par spēles rezultātu, 
par Latvijas godu, bet, pateicoties manai 
dzimtenei, es vienmēr zinu, ka ir, kā dēļ 
cīnīties. 

Latvija – tas ir mans gods. Es 
lepojos, ka piedzimu tieši Latvijā, tāpēc 
ka mums ir fantastiska vēsture, un 
es vēlos arī savu vārdu kā pateicību 
dzimtenei ierakstīt tajā.

Sofja Ņesterova, 
Daugavpils Saskaņas pamatskolas

9. klase

ka tevi uzslavē tavi mīļie cilvēki. Es 
saprotu, ka mamma un tētis mani mīl 
un ka es neesmu viņiem vienaldzīga. 
Es uzslavēju savus klasesbiedrus par 
paveikto darbu ar vārdiem – „lielisks 
darbs”, „jūs esat malači”, „es priecājos 
par tevi”, „malacis, tev izdevās”, „tagad 
attaisnojās tavas pūles”. [..] Es gribētu, 
lai cilvēki nekautrējas teikt labus vārdus. 

Esiet atklāti, neesiet nobijušies no 
nezināmā, neapskaudiet citu veikumu, 
bet priecājieties par savu! Sakiet citiem 
labus vārdus, un tad jau arī citi teiks tos 
jums. 

Madara Ozoliņa,
Jelgavas 4. sākumskolas 

6. klase 

Latvijas vārds manu sirdi silda

Latvija... Tā ir mana dzimtene. Es 
mīlu Latviju. Un tie nav vienkārši

vārdi. Es domāju, ka katram cilvēkam 
viņa dzimtene ir visdārgākā, visskaistākā 
un visīpašākā, kurai tiek veltīti gan 
skaisti, gan sajūsmas pilni vārdi. Nav 
svarīgi, kur pašlaik atrastos cilvēks 
un kāda būtu viņa nodarbošanās, 
svarīgi ir tas, lai šis cilvēks mīlētu un 
vienmēr atcerētos, un ar lepnumu 
sirdī un godu runātu par savu valsti. 

Mans gods ir mana valsts Latvija. 
Pirms 15 gadiem es piedzimu šajā valstī 
un joprojām turpinu tajā dzīvot, tāpēc 
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Nikola Tkačuka, Rīgas 34. vidusskolas 2.d klase
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N e vienmēr mēs varam sajust 
sirds siltumu, bet esmu laimīgs, 
ka augu mīlošā ģimenē, kurā 

laipnība, devīgums, pacietība, mīlestība 
un iejūtība ir vērtības. Tas ir dārgums, 
kas jāspodrina un jāsaudzē. Ikdienā 
tik bieži sanāk saskarties ar nelaipnu 
attieksmi no vienaudžiem, necieņas 
izrādīšanu, arī rupja leksika nav sveša, 
un tā varētu uzskaitīt daudz un dikti. 
Reizēm aizdomājos, kāds ir iemesls šīm 
negācijām. Nespēju rast atbildi. Varu tikai 
minēt, ka iemesls meklējams ģimenēs. 
Cik sāpīgi ir, kad tevi kāds aizvaino, un 
aizvaino prieka pēc, nevis tāpēc, ka esi 
izdarījis ko sliktu. Skumji, ka ir daudz 
cilvēku, kuriem patīk apsmiet un sāpināt. 
Kas viņiem dod tiesības tā rīkoties? 
Mēs visi esam cilvēki, un tas, ja kāds ir 
veiksmīgāks, bagātāks vai talantīgāks, 
nedod tiesības skatīties uz citiem no 
augšas. Reizēm bagātāki ir nevis tie, 
kam ir nauda un vara, bet gan tie, kam ir 
dvēsele, sirds un dzīves gudrība. [..] 

Paldies manai vecmāmiņai par gudru 
padomu, vecākiem par sirds siltumu un 
māsām par atbalstu manos sasniegumos 
un citos dzīves brīžos! Man ir liels prieks 
redzēt lielās māsas dēliņu. Dzirdēt viņa 
smieklus un spēlēties ar viņu, un vērot 
viņa blēņas. Esmu priecīgs, ka nākamgad 
kļūšu par onkuli otras māsas bērniņam, 
un esmu priecīgs, ka viņi no manis dzīvo 
netālu, varēšu samīļot māsas vēderu 
ikreiz, kad satikšu. 

Latvijai es novēlu plaukt vēl daudzus 
gadus, jo Latvijas iedzīvotājiem novēlu 
domāt labas domas, pacelt acis augstāk, 
ieraudzīt skaistumu, kas ir mums 
apkārt. Mīlēt dzimteni, nesūdzoties, cik 
tā ir slikta, un būt savstarpēji laipniem, 
pateikties cits citam. Ieklausīties vienam 
otrā un būt iecietīgākiem, biežāk izteikt 
komplimentus, jo labi vārdi sirdi silda. 

Mikus Gustavs Kūliņš,
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

5. klase 

[..]
 

M ēs dzīvojam mūsdienu pasaulē, 
kas paģēr, lai cilvēks skrien uz 
visām četrām debespusēm, 

reizē smaidot, kniksējot un vēlreiz 
smaidot. Pasaulē, kas brēc pēc mīlestī
bas, bet pati nav gatava to dot. 
Pasaulē, kur gandrīz viss ir mērāms 
naudā. Pasaulē, kur ļaudis saka vienu, 
bet dara pavisam ko citu. Vai tādā 
laikmetā ir vieta labiem vārdiem? 

Cilvēku lielais vairums iezīmē to, 
ka labie vārdi ir bezvērtīgi, nevienam 
nevajadzīgi, taču tie ir maldi. Ikkatram 
ir jāsajūt laime, gan saņemot, gan 
izsakot vārdus, kas piepilda šo pasauli, 
kas piešķir jēgu šim laikmetam, kurā 
mums bija nolikts piedzimt un dzīvot, 
kas ietiecas mūžībā, par kuru mēs neko 
nezinām, tikai nojaušam. 

Antra Umbraško, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

9. klase
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M ācoties starptautiskā skolā jau 
septiņus gadus, esmu iepazinusi 
jauniešus no dažādām valstīm 

un pamanījusi atšķirības viņu raksturos. 
[..] Esmu ievērojusi, ka draudzenes no 
Dienvideiropas izsaka komplimentus ļoti, 
ļoti bieži. Dažreiz šķiet, ka par katru 
lietu, ko viņas pamana, uzreiz kaut ko 
jauku pasaka. Taču pēc kāda laika viņu 
labie vārdi sāk izklausīties mākslīgi un 
tā, it kā tie nebūtu no sirds. 

Bērni no Baltijas valstīm kompli
mentus izsaka daudz mazāk. Kādreiz 
man tas šķita kā slikta lieta, jo mēs 
varētu biežāk cits citu iepriecināt. Bet 
tagad esmu sapratusi, ka tas nav tik 
slikti. Kad bērns no „atturīgākām” 
valstīm man pasaka kaut ko jauku, es to 
ņemu vērā daudz vairāk, jo zinu, ka tas 
ir no sirds.

Labi vārdi tiešām silda sirdi, taču 
daži tos lieto par daudz, savukārt citi 
nelieto pietiekami. Latvieši noteikti 
tos varētu izteikt biežāk. Ja ar dažiem 
vārdiem var uzlabot kādam dienu, kāpēc 
to nedarīt?

Evelīna Grase,
Briseles 2. Eiropas skolas

8. klase
 

[..]
 

V ai esi kādreiz pamanījis, ka 
mamma var tikai ar vienu vārdu 
uzmundrināt tevi? Kā viņa to 

dara? Uz šo jautājumu ļoti viegli atbildēt, 
bet atbildi ir mazliet grūti saprast.

Iedomājies šādu situāciju. Tu ej 
pēc ļoti grūta treniņa mājās un zvani 
mammai. 

Ar nogurušu un apvainotu balsi 
tu saki savai mammai: „Mammu, man 
nekas neizdodas, es gribu pamest 
baletu.” Tūliņ pat mamma sāk tevi žēlot, 
teikt labus vārdus, jo tavai mammai nav 
vienaldzīga tava dzīve. Viņa zina, kā tev 
palīdzēt tavās grūtībās. Daudzus cilvēkus 
uzmundrina viņu mammu vārdi.

Es arī biju tādā situācijā, ka gribēju 
pamest baletu. Mamma teica, ka man 
viss izdosies, bet tajā mirklī es neņēmu 
mammas vārdus vērā. Pēc kāda laika, 
pēc grūtiem treniņiem, es to varēju 
izdarīt. Man bija tik liels prieks, ka to 
nevar aprakstīt vārdiem. [..]

Anastasija Semčenko,
Rīgas 34. vidusskolas 

7. klase

L abi vārdi, kas silda sirdi, man saistās 
ar savu ģimeni. Katram cilvēkam, 
tāpat kā man, tuvākais cilvēks ir 

māmiņa. 
Māmiņai vienmēr ir kāds mīļš 

vārdiņš, kas spēj sasildīt skumjākajās, 
drūmākajās dienās. Māmiņa ar maigu 
vārdu spēj noslaucīt asaras. Tā uzmundrina 
neveiksmēs, paslavē veiksmēs. Šo vārdu 
dēļ spēju saņemties un nebaidīties ne no 
viena šķēršļa vai izaicinā juma. Māmiņa 
ir tā, kas ar saviem vārdiem māca mani 
saprast draudzību. Un to, ka ar vienu 
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labu vārdu var paveikt daudz vairāk nekā 
ar simts sliktiem. 

No saviem vecākiem es ik dienu 
apgūstu kādu dzīves mācību. Māmiņa 
un tētis ar mīļiem vārdiem mani samīļo, 
atgādina, cik svarīga esmu viņiem. Tad 
es zinu, ka esmu mīlēta. Arī es savai 
ģimenei cenšos pateikt, cik viņi daudz 
man nozīmē un cik ļoti es viņus mīlu. 

Kad mans mazais brālis ir nejauks un 
uz mani dusmojas, tas arī mani sadusmo 
un sāpina. Tomēr, kad viņš atnāk un ar 
savu mīļo balstiņu saka: „Māsiņ, piedod, 
es tevi ļoti mīlu”, tad viss aizmirstas. 
Mani pārņem liels siltums un vēlēšanās 
par viņu rūpēties. [..]

Kerija Žanete Zeltiņa,
Balvu pamatskolas 

6. klase 

R eiz dzīvoja mazs briedēns, vārdā 
Riksis. Rikša vecāki nomira jau 
sen, viņam mazam esot. Viņa 

vecākus nošāva mednieki. Viens pats, 
mēģinādams izdzīvot, viņš ieguva daudz 
traumu. Viņa purniņš bija vienās rētās, 
uz ķermeņa dažviet nebija spalvu. Citi 
brieži Riksi nepieņēma. Kas gan tādu 
gribētu? Bet bija viens dzīvnieks, kuru 
Riksis uzskatīja par savu draugu, – 
Koko. Koko bija mazs vāverēns, kuram, 
ieraugot Riksi, sirds atmaiga. Viņš juta 
līdzi Riksim. Koko žēloja Riksi, kad citi 
viņu aprunāja. Koko domāja, ka tas 
palīdz, bet Riksis iekšēji sevī noslēdzās. 
Viņa sirds sasala kā ledus. Riksis vairs 

nerunāja ar Koko kā agrāk. Viņš pilnīgi 
noslēdzās no ārējās pasaules. 

Tad kādu dienu Koko sadzirdēja 
Rikša vārdu. Paskatīdamies uz dīķa pusi, 
viņš ieraudzīja bariņu briežu, kas grūstīja 
Riksi. Koko, ne mirkli nevilcinādamies, 
steidzās pie Rikša. „Ko jūs darāt? Laidiet 
viņu vaļā!” kliedza Koko. Pēkšņi viens no 
briežiem aizmeta Koko prom. Koko smagi 
piezemējās, bet tik un tā cēlās augšā, 
lai aizstāvētu savu draugu. „Jūs varat 
grūstīt viņu, cik vien gribat, bet nekad 
nesapratīsiet, kas viņam ir tāds, kā jums 
nekad nebūs.” „Kas?” jautāja brieži. Koko 
īsu brīdi paskatījās uz raudošo Riksi 
un atbildēja: „Īsta drauga sirds. Tāda 
drauga, kurš nekad nepametīs nelaimē, 
kurš vienmēr palīdzēs, uz kura pleca 
vienmēr var paraudāt. Lūk, šāda sirds ir 
Riksim.” Brieži kādu brīdi klusēja un tad, 
pagriežoties pret Riksi, teica: „Lūdzu, 
Riksi, piedod mums par visu, ko esam 
tev darījuši.” Tad brieži lēnām aizgāja 
prom. „Piedod, Koko, ka pēdējā laikā pret 
tevi slikti izturējos,” lēnām celdamies, 
teica Riksis. „Tas nekas. Mēs taču esam 
draugi.” Vārdi, kurus teica Koko, atsaldēja 
Rikša sasalušo sirdi. Viņš atkal kļuva par 
labsirdīgo, izpalīdzīgo briedi, kāds bija 
agrāk. 

Kopš tā laika Koko un Riksis kļuva 
par nešķiramiem draugiem un dzīvoja 
ilgi un laimīgi. 

Ketija Mozule,
Balvu pamatskolas 

6. klase 
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P asaulē ir dažādi vārdi – labi un ļauni, 
maigi un asi, mīļi un viltīgi. Labi vārdi 
sasilda sirdi, bet ļauni to sasaldē. 

Gribu pastāstīt, kā labi vārdi var izglābt 
dzīvību un palīdzēt atrast jaunus draugus. 

Tālā, vecā un ļoti dziļā mežā dzīvoja 
trīs labākie draugi: ziņkārīgais Zaķis, 
labsirdīgais Lācis un gudrā Pūce. Katram 
no tiem bija savs vaļasprieks. Zaķis lasīja 
„Meža ziņas”, Lācis par visiem rūpējās un 
centās ikvienam palīdzēt, bet Pūce deva 
gudrus padomus visiem meža iemītniekiem. 
Viņi dzīvoja draudzīgi un bezrūpīgi, līdz 
kādu dienu mežā parādījās noslēpumaina 
svešiniece.

Reiz Zaķis skrēja pēc jaunākajām 
ziņām un ieraudzīja, ka pa meža taku klusi 
ripoja tāšu kariete un iekšā sēdēja sveša 
kundze – rudā Lapsa ar kuplu asti, ģērbta 
sudraba kleitā, galvā apaļa cepure ar 
zīda bantītēm, bet viņas koptajās ķepiņās 
spīdēja zelta būrītis. Pārsteigtais Zaķis sāka 
iet lēnāk. Kariete apstājās, un kundzīte 
pajautāja ceļu līdz Vilkam. Zaķis tuvojās un 
ieraudzīja būrītī mazu, baltu Kāmīti:

„Kas jums te ir?” pajautāja Zaķis. 
„Tas ir mazs, neķītrs radījums, kurš 

nozaga man dārgu gredzenu un noslēpa to 
aiz vaiga. Tagad man jābrauc pēc palīdzības 
pie sava vecā drauga caur jūsu trako mežu 
ar nesaprotamām takām.”

Mārtiņš Ozols, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 1. klase
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Zaķis parādīja kundzei visgarāko 
ceļu, bet pats aizskrēja pie Pūces un 
Lāča. Gudrā Pūce pateica, ka jāizglābj 
Kāmītis, un Lācis tūlīt devās ķert Lapsu. 
Viņš apstādināja karieti un pieklājīgi 
pajautāja dāmai, kur viņa brauc. Viņa 
atbildēja, ka ved pie Vilka Kāmīti, un 
pastāstīja par gredzenu. 

„Lūdzu, iedodiet jūsu būrīti, kundze,” 
teica Lācis.

Viņš mīļi paskatījās un klusi pateica: 
„Mīļais Kāmīti, šis gredzens Lapsai ir ļoti 
vērtīgs. Īstenībā viņa nav tik nikna, kā 
tev liekas. Atdod, lūdzu, viņai dārgo 
lietu, un viņa atbrīvos tevi.”

Kāmītis atvēra muti, un gredzens 
izkrita. Dāma iespiedzās no prieka, 
paņēma gredzenu, bet Lācis atgriezās 
pie pārējiem ar jaunu draugu. [..]

Alīna Bondare,
Rīgas 34. vidusskolas

7. klase

P ār pasauli valda liels spēku 
daudzums. Viens no tiem ir spēks, 
kurš vienlaikus ir ierocis un dvēseles 

ārstētājs. Tas ir spējīgs mainīt apkārtējo 
pasauli. Tas ir vārda spēks. [..]

Pareizi runā, ka vārds ir sudrabs, 
bet klusēšana – zelts. Bieži notiek, ka 
emociju uzbudinājumā izkliedzam rupju 
vārdu draugam vai vispār tuvam cilvēkam, 
bet pēc tam ir kauns. Sanāk, ka citam 
dvēselē iespļāvām, varbūt aizskārām 

pašu sāpīgāko, cirtām brūci sirdī. Arī paši 
sev sabojājām garastāvokli. Labāk būtu 
bijis noklusēt. Un pretēji. Sakot kaut 
ko patīkamu citam, vēl nepazīstamam 
cilvēkam, mēs nelaižam vārdus pa 
vējam, bet sasildām ar tiem sirdi. Tad 
starp diviem ļaudīm sāk kust ledāji, no 
kuriem iztek draudzības strauts. [..]

Vārdos atklājas viss, ko slēpj 
cilvēka dvēsele, tāpēc nepieciešams 
vārdus lietot uzmanīgi. Pietiek ar to, 
ka tev būs atvērta sirds, cilvēciskā 
labestība un vēlme, piemēram, just 
līdzi sava sarunu biedra problēmām. 
Ar viedu, siltu vārdu var novērst 
daudz bēdu un neapdomīgi pieņemtu 
lēmumu. Tikai vaļsirdība, patiesums un 
jūtu atvērtība dod ļaudīm dvēselisko 
radniecību. Garīgi piederīgie – draugi, 
tēvs un dēls, iemīlējušies cilvēki – saprot 
viens otru jau no pusvārda. Tie var to 
izdarīt, pateicoties pašiem karstākajiem 
vārdiem pasaulē, kuri skan sarunās starp 
viņiem, – pateicības vārdiem, atzinībai, 
mīlestības izteikšanai.

Zinot visu, uz ko ir spējīgs vārds, 
tikai no cilvēka ir atkarīgs, kā izmantot 
vārdus – ļaunumam vai labumam. Es 
uzskatu – jo vairāk jūs nosūtīsiet labo 
pasaulē, jo vairāk tas atgriezīsies pie 
jums.

Anna Aleksandrova,
Jūrmalas pilsētas Kauguru 

vidusskolas
10. klase
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L atvija ir mana dzimtene. Tā ir 
skaistākā valsts, ko esmu redzējis. 
Mūsu meži, pļavas, jūra – ko tādu 

var vērot bezgala ilgi. Mūsu valsts ir 
viena no bagātākajām zemes virsū ne 
tikai skaisto skatu dēļ, bet arī tāpēc, ka 
šeit dzīvo ļoti daudzu tautu pārstāvji – 
latvieši, krievi, baltkrievi, igauņi, 
lietuvieši, indieši, poļi un citi. Mūs 
visus vieno valoda – latviešu valoda – 
skanīgākā no visām valodām, ko esmu 
dzirdējis. 

Nevienā citā valodā „paldies”, „lūdzu”, 
„mīlu” neskan tik maigi kā manas tautas 
valodā. Jo tikai latviešu valodā es tos 
saku saviem vismīļākajiem un tuvākajiem 
cilvēkiem – ģimenei, draugiem, skolas 
biedriem, skolotājiem. Man šie vārdi ir 
ļoti svarīgi. Bet vai skaistie, sirdi sildošie 
vārdi ir tikpat svarīgi tiem cilvēkiem, kas 
ir man apkārt?

Ikdienā daudz biežāk nākas dzirdēt 
vārdus, kas aizskar, aizvaino, liek justies 
vientuļam un nesaprastam. Ir ļoti skumji 
domāt par to, cik bieži cilvēki aizvaino 
cits citu, paši to negribot. Man šķiet, 
ka naida pilni vārdi izskan daudz biežāk 
tāpēc, ka cilvēki ir vientuļi un baidās teikt 
labus, sirsnīgus vārdus, jo var nesaņemt 
tos pretī.

Var šķist, ka „paldies” un „lūdzu” 
ir vienkāršākie vārdi, ko var izsacīt. Tos 
taču iemāca katram jau bērnībā. Bet tā 
nebūt nav. Ir daudzi bērni, kas šos vārdus 
nedzird, tāpēc nevar tos pateikt citiem. 
Ja ģimene nav iemācījusi šos vārdus, 

kas vienlaikus ir gan pašsaprotami, 
gan visgrūtāk izsakāmi, tas kļūst par 
sabiedrības uzdevumu iemācīt tos. Tad 
sāksim reiz teikt labus vārdus, lai visi tos 
dzird un iemācās teikt citiem!

Katru reizi, pasakot kādam jauku 
vārdu, ap sirdi kļūst silti ne tikai tāpēc, 
ka lepojos par to, ko esmu izdarījis, bet 
arī tāpēc, ka ieraugu smaidu cilvēka sejā 
un apzinos, cik svarīgi ir dzirdēt jaukus, 
pieklājīgus, tik īsus, taču tik nozīmīgus 
vārdus.

Artūrs Ozols,
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas

10. klase

L abus vārdus mums patīk gan teikt 
kādam, gan saņemt. It īpaši teikt 
otram, jo tad var dalīties ar sirds 

siltumu: tev paliks gandarījums, neliels 
lepnums un padarīta darba izjūta, 
otram – saviļņojums un negaidīts prieks 
pašam par sevi. Jau kopš bērnu dienām 
mums māca kā pašsaprotamu teikt 
labu. Atceros, visi bērnudārzā kopā pēc 
maltītes notiesāšanas cēlāmies kājās 
un pateicāmies pavārītēm: „Paldies!” 
Paudām cieņu: „lūdzu”, „labrīt”, „uz 
redzēšanos”, „visu labu!”. Izrādījām 
patiku: „sveiki, jūs šodien lieliski 
izskatāties!”. Slavējām cits citu, izteicām 
pieklājības frāzes, komplimentus – 
izmantojām jau sen zināmus, mācītus 
labos vārdus, kuri mums visiem kā 
vienam patiešām silda sirdi.
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Bet paši sev mēs sildām sirdi ar sev 
īpašiem un tuviem vārdiem – klausoties 
sen iemīļotu dziesmu, lasot mīļākā 
rakstnieka grāmatu, atsaucot atmiņā 
dzīves košākos brīžus, ko varam izteikt 
ar vārdiem. Lai vai kā, bet ir vārdi, 
kas tomēr atsevišķas cilvēku grupas 
spēj vienot; varu derēt, ka lielākajai 
daļai Latvijas iedzīvotāju ietrīsas sirds, 
izdzirdot vārdus: „Saule, Pērkons, 
Daugava”. Ne velti Dziesmu un deju 
svētkos skatītāji dziesmas izskaņā sauc: 
„Atkārtot!” Bet kopumā katram ir savs 
mazais sildītājs, kas nevienam citam 
nesilda sirdi kā mums, – savu ģimenes 
locekļu, draugu, pat mājdzīvnieku 
vārds. [..]

Loreta Osīte, 
Iecavas vidusskolas 

11. klase

V ārdi dzīvībai

Bieži vien neaizdomājamies, cik 
liels spēks ir mūsu izteiktajiem 

vārdiem. Cik daudz vārdu dienā tiek 
pateikts? Cik svarīgi, būtiski, nozīmīgi 
tie ir? Sacīti no sirds vai tāpat vien? Ar 
vārdu var iznīcināt vai iedvesmot. [..]

Ar labiem vārdiem un darbiem man 
asociējas Ziemassvētku laiks. Veikalu 
plauktus grezno sarkani, zeltaini un 
zili rotājumi, piparkūku mājiņas, skan 
sirsnīgas dziesmas. Tas ir laiks, kad 

jānovērtē tuvinieki. Lielisks veids ir kartīšu 
rakstīšana, vēlot labu. Ziemassvētku 
laikā daudzi cilvēki jūtas vientuļi, taču 
iedomājieties, cik laimīgi tie kļūtu, 
pēkšņi saņemot sirsnīgu kartīti! Īstajā 
brīdī pateikti sirsnīgie vārdi kādam ir 
cerības stars. Manu sirdi sasilda uzslavas 
un manis izteiktie labie vārdi. Vienmēr, 
novērtējot kāda centību, es aizdomājos, 
cik laimīgs kļūst cilvēks. 

Pirms pāris gadiem piedzīvoju 
situāciju, kad ar vārdu palīdzību pati 
izglābu dzīvību! Bija drēgns un tumšs 
ziemas vakars. Pamanīju sievieti, kas, 
stāvot ceļa vidū, vēlējās padarīt sev 
galu. Novedu viņu malā un sāku runāt. 
Uzzināju, ka nomiris tuvinieks, tad 
pamanīju stindzinošo aukstumu un 
izmisumu sievietes gaišajās acīs. Tas 
mani aizkustināja, un pēkšņi apjautu: 
ja es nepalīdzēšu, tad kurš to izdarīs? 
Nedrīkst atstāt sievieti uz ielas! Kādu 
laiku runāju, centos uzmundrināt, līdz 
notika brīnums – sieviete nomierinājās 
un piekrita nedarīt sev galu. [..] Manī 
bija radušies īstie, patiesie dzīvības 
vārdi.

Vēlos, lai katrs aizdomātos par kādu, 
kam nepieciešams uzmundrinājums, un 
rīkotos, lai iepriecinātu šo cilvēku! Ar 
vārdu palīdzību patiešām var izglābt.

Elizabete Ronija Dreimane,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 

10. klase
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[..]
 

V ārdus mēs varam lietot kā 
ieročus. Bet nav vērts izpostīt 
visu, kas ir aiz mums. Mums 

pat nav tādu tiesību. Tomēr mēs tik bieži 
nedomājam, ko runājam, tik bieži sagraujam 
sapņus, cerības, pat ticību. Ne jau savējo, 
bet citu. Pirms laižam vārdus laukā, 
mums ir jāpadomā, ko un kā tie ietekmēs. 
Negatīvs vārds grauj un iznīcina, bet...

…bet pozitīvs vārds var apklusināt 
vētras un strīdus. Cik skaisti, ka ar vārdiem 
vien varam kādam palīdzēt. Daži laikā 
pateikti vārdi var atnest mieru. Ir tik svarīgi 
draugam, arī ne draugam grūtā brīdī pateikt 
iedrošinošus vārdus. Tie var mainīt tik 
daudz. Tie var iepriecināt, mainīt skatījumu 

uz notikumiem. Varbūt sirdī ielīs siltums. 
Mēs nevaram tieši zināt, ko dos mūsu labie 
vārdi, bet vienu gan zinu – tie nenesīs postu, 
bet svētību un mieru. Ar labiem vārdiem 
nevajag skopoties. Jo vairāk, jo labāk. 
Tas mums neko nemaksā – pateikt kādu 
komplimentu vai sporta sacensībās saukt: 
„Sarauj!” Tas ir bez maksas, tomēr atstāj 
tik lielu iespaidu cilvēka dzīvē. Labi vārdi 
spēj iepriecināt pat visbēdīgāko sirdi.

Mēs reizēm pat neaizdomājamies, ko 
spēj izdarīt tik ikdienišķi vārdi kā „paldies”, 
„lūdzu”, „labrīt” vai „labdien”. Tas sagādās 
prieku visai dienai. Pamēģini! Ej pa ielu un 
svešam pretimnācējam pasaki „labrīt” vai 
„labdien”. Varbūt sejā uzplauks smaids? Tik 

Everita Ķezbere, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 1. klase

80



vienkārši vārdi, bet tik bieži aizmirstas. 
Redzam, ka pat visnenozīmīgākais vārds 
var būt nozīmīgs kādam, iespējams, 
mums pašiem pat nezinot. [..]

Sintija Marta Antmane, 
Dundagas vidusskolas

11. klase

V ārdi – tie ir tik dažādi, katrs izsauc 
atmiņā prieku, naidu, tūkstošiem 
līdzību. Katram vārdam ir sava 

loma dzīvē. Ikviens ir dzirdējis, kā arī 
teicis labus vārdus. Jāatzīst, ka vieglāk 
gan ir uzklausīt nekā veltīt šos vārdus 
citam. Bet vai tiešām pasaule būtu 
siltāka un pozitīvāka, ja cilvēki savā 
ikdienā lietotu tikai labus vārdus?

Katram vārdam ir neiedomājami 
liels spēks, uz tiem balstās visa pasaule 
un katra indivīda personīgā dzīve. Ar 
vārdiem tiek paustas domas, patika, 
riebums. Kad izdzirdu labu vārdu, mana 
sirds sasilst, proti, es jūtos īpaša un 
neaizstājama. Vēl mulsinošāki ir tie mirkļi, 
kad kāds labs vārds nāk no tā cilvēka 
mutes, kas ikdienā no tiem atsakās. 
Tad nudien šķiet, ka zeme apstājas un 
kājas vairs netur līdzsvaru. Sirdi spēj 
sasildīt ne tikai labi vārdi, bet arī labi 
darbi, protams, vārdus uztvert ir daudz 
vieglāk, jo darbs, kas vienam var šķist 
labs, otram ir pilnīgi nepieņemams.

Domāju, ka labi vārdi sirdi silda 
tikai tāpēc, ka ne vienmēr tos dzirdu. 
Ja visi bieži tos teiktu, tie kļūtu parasti 

un zaudētu savu vērtību. Man pavisam 
noteikti nav žēl teikt daudz labu vārdu, 
jo vēlos, lai citi justos mīlēti un tikpat 
pozitīvi kā es. Bet, pirms gribu teikt 
kārtējo vārdu, man jāapzinās, ka vārdi 
ir kā vēja šalkoņa starp kokiem: tā 
izplatīsies tik ātri, būs dzirdama visiem un 
to nekad nebūs iespējams savākt. Sakot 
labus vārdus, ir iespējams „uzlādēt” 
cilvēku, bet, ja šo vārdu ir par daudz, 
cilvēks vai nu sadeg, vai kļūst iedomīgs 
un nejūtīgs, vai arī pierod tik ļoti pie 
labajiem vārdiem, ka bez problēmām 
izsūc dzīvību no jebkura garāmgājēja. 

Vienmēr esmu domājusi, ka labi 
vārdi maina cilvēkus, spēj tos padarīt 
laimīgākus un izcelt pat no visdziļākās 
tumsas. Es vēlētos to pielīdzināt gada
laikam. Ziema, tāpat kā sirds, var būt 
auksta un ledaina, bet, kad uzspīd saules 
stariņš, tas spēj izkausēt vislielāko ledus 
gabalu un padarīt to caurspīdīgu. Vēlāk 
šis saules stariņš jeb labais vārds kļūst 
tik spēcīgs kā vesela saule. Domāju, ka 
labi vārdi var sasildīt un mainīt visus, un 
tie, kas apgalvo pretējo, acīmredzami nav 
piedzīvojuši labāko. Bet pats svarīgākais, 
protams, ir neizlikties, proti, teikt labos 
vārdus tikai tad, kad sirds to liek darīt. 
Tas nozīmē, ka katram ir jājūt robeža 
starp labo vārdu dāvātāju un pielīdēju 
jeb lišķi. [..]

Marta Freimute, 
Dundagas vidusskolas

11. klase
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V ārdi, tik silti kā tikko cepta kūka, 
tik gaiši kā pirmie pavasara saules 
stari, kas beidzot ir izlauzušies 

cauri tumšajiem ziemas vaļņiem. Tos 
nākas dzirdēt tik reti, ka tā vien gribas 
šos vārdus noglabāt dziļākajās atmiņu 
lādēs. Kas zina, kad tie uzradīsies atkal.

Mūsdienās arvien retāk gadās 
dzirdēt vārdus, kas tiešām sasilda sirdi 
un dvēseli, jo ļaudis pārsvarā domā tikai 
par sevi, par to, kā uzlabot savas dzīves 
kvalitāti. Manuprāt, nedaudz egoisma 
nekad nenāk par ļaunu, tomēr mūsdienās 
šī smalkā robeža tiek pārkāpta, jo 
garīgā ieguvuma vietā svarīga liekas 
nauda un viss, ko par to var nopirkt. 
Par galvenajām dzīves vērtībām tiek 
uzskatītas dārgas mājas, mašīnas, tālruņi 
un labi apmaksāts darbs, nevis ģimene 
un garīgās vērtības.

Man šķiet, ka vainīgas ir mūsdienu 
audzināšanas metodes. Vecāki bērniem 
nevelta pietiekami laika, tāpēc atvases 
vairs nezina, kas ir mīlestība, nemaz 
nerunājot par siltajiem vārdiem, kurus 
viņi, iespējams, nekad nav dzirdējuši.

Vai tad ir grūti pateikt kaut ko labu? 
Pietiek tikai pasmaidīt un pateikt kādus 
mīļus un labus vārdus. Jebkurš priecāsies 
tādus saņemt, jo šie vārdi izgaismo 
dienu. [..]

Jauki vārdi ne tikai uzlabo gara
stāvokli, bet arī palīdz cīnīties ar 
pesimismu, pelēko ikdienas rutīnu un 
mazajām ikdienas ķibelēm. Tie liek man 
justies novērtētai un neaizmirstai. Viss 

labais, ko cilvēki man ir teikuši, ārkārtīgi 
ilgi uzkavējas manās atmiņās, un, ikreiz 
to atceroties, mani pārņem savāds 
maigums un sejā iezogas mazs smaids.

Reizēm viss, kas cilvēkam ir 
nepieciešams, ir kāds labs, motivējošs 
vārds, kas piepildīs viņa sirdi ar siltumu 
un mīlestību. Nenāk par ļaunu kādreiz 
pārkāpt pāri savam egoismam un 
parūpēties arī par savu līdzgaitnieku 
dvēseles mieru. [..]

Marika Petrovska,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 

11. klase 

V ienkārši vārdi, kā „es tev ticu”, „tev 
viss izdosies”, spēj sniegt milzīgu 
atbalstu un piederību šajā pasaulē, 

jo tu zini, ka ir kāds, kurš tevi atbalstīs. 
Man ir vajadzīgi labie vārdi, jo tā es 
sajūtu, ka darbs, ko ikdienā daru, tiešām 
ir bijis tā vērts. [..]

Esmu tāda tipa cilvēks, kuram 
vajag uzslavas un mīļus tekstus, tad 
manī rodas milzīgs spēks. Man ikdienā 
labus vārdus velta ģimene par maniem 
sasniegumiem mācībās, sportā, aktivitāti 
skolā un pagastā, un tādējādi es gūstu 
emocionālu pacēlumu savā ikdienā. To 
var salīdzināt ar vārdiem „sirds siltums”, 
jo, manuprāt, tas arī nozīmē, ka jūties 
novērtēts un piederīgs šajā pasaulē. Es 
ticu, ka, turpinot saņemt atbalstu un 
labos vārdus, nākotnē sasniegšu augstus 
mērķus, bet labie vārdi ir arī jānopelna.
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Mēs ikdienā daudz domājam par 
savām problēmām, un gadās, ka pasakām 
kādam ko sliktu, taču vārdos ir liels spēks, 
tieši tāpēc mums ikdienā vajadzētu teikt 
cits citam pateicības, uzmundrinājuma 
vārdus vai vienkārši pasmaidīt. Tādējādi 
cilvēki jutīsies labāk arī drūmās dienās. 

Ritvars Sebris,
Lizuma vidusskolas

12. klase

S ilti vārdi spēj palīdzēt cilvēkam 
grūtā brīdī. Ar draudzīgu ieteikumu 
varam novērst tuvinieku kļūdas, ar 

mīlas vārdiem – izrādīt savas emocijas, 
kas sasildīs abu mīlnieku sirdis, tomēr 
vārdu pozitīvā nokrāsa dažkārt ir 
maldinoša. Es mēdzu ielūkoties vārdu 
būtībā nedaudz dziļāk, lai atklātu cilvēka 
patiesos nolūkus.

Nav noslēpums, ka katrs vēlas dzirdēt 
komplimentus. Ir tik patīkami klausīties, 
cik skaisti, gudri, īpaši esam. Dažreiz 
silto vārdu ikdienas rutīnā pietrūkst. 
Esmu novērojusi situāciju, kad cilvēks 
sevi publiski aprunā, cerot saņemt pretī 
komplimentus. Bieži vien tas iedarbojas, 
tomēr cilvēks nedomā par to, ka labie vārdi 
tikuši izvilkti no sarunbiedra mutes, tāpēc 
tie nevar būt sirsnīgi. Tie tikai apmierina 
alkas pēc uzmanības, nevis sniedz patiesu 
siltumu sirdij. Un ja nu gadījumā pēc šīs 
publiskās pazemošanās gaidītais neizskan? 
Tas tikai liks justies sliktāk.

Mēs dzīvojam lielā un skarbā pasaulē, 
lai cik skumji tas skanētu. Cilvēku ir 

tik daudz, tāpēc par savu vietu nākas 
cīnīties. Kā to var izdarīt visātrāk un 
visērtāk? Es atbildēšu godīgi – melojot! 
Katrs kādreiz ir liekuļojis, lai uzlabotu 
attiecības ar vajadzīgo cilvēku. Šie meli 
ir dažādi. Varam izteikt komplimentus, 
atbalstīt viedokli, kuru patiesībā nespējam 
pieņemt, vai aprunāt kādu, kas mums 
pašiem neko nav nodarījis, bet nepatīk 
sarunbiedram. Mēs apzināmies, ka tāda 
rīcība nav pareiza, bet ko lai uzskata par 
pareizu? Cenšamies tikai iegūt kāroto, un 
labi palīdz saldie meli, kas spēj sasildīt 
ikvienu sirdi.

Cilvēks, kas prot apieties ar valodu, 
var iegūt visu. Mēs varam censties dabūt 
kaut ko ar dūrēm. Tomēr tā mēs iegūsim 
tikai lētas mantas un apkārtējo bailes. Ir 
teiciens, ka nav iespējams likt kādam sevi 
mīlēt. Es vēlētos nedaudz precizēt. To 
nav iespējams panākt, izmantojot dūres 
vai naudu, bet var izdarīt ar vārdiem 
un attieksmi. Protams, tas neattiecas 
uz visiem, bet lielākoties ar pareiziem 
vārdiem var iegūt visu.

Vārdi silda sirdi – to nevar apšaubīt, 
bet vai vārdi vienmēr tiek izteikti sirsnīgi, 
bez savtīgiem nodomiem? Katrs grib būt 
mīlēts, un vārdi var sniegt mīlestības 
sajūtu, bet mēs nevaram zināt, cik patiesi 
tie ir. No vārdiem nav jābaidās. Tomēr es 
vairāk pievēršu uzmanību darbiem, nevis 
vārdiem. 

Melisa Plikšķe,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 

10. klase 

83



D iezin vai pasaule grieztos kā tāds 
krāsains karuselis, ja mums nebūtu 
labu vārdu. Vai tik tā nebūtu naidīga 

kā nikna suņa aso zobu rindas. Bezbailīgi 
un ļauni skatieni smacētu mūs. Gar ādu 
skrietu vēsas dvašas, kas sasaldētu 
sauli virs mūsu galvām. Vienīgi mēness 
paliktu neskarts, bet vai tas bēdātos, 
ja saule, mūžīgais kaimiņš, tam tiktu 
atņemta? [..]

Mēs katrs aizpildām šo pasauli. Mēs 
katrs esam daļa no tās. Mums katram 
pieder debesu gabaliņš, ko ik vakaru 
rietos caur logu samīļojam. Gar plašajām 
jūrām un okeāniem vai pat tuksnešiem un 
džungļiem spīd saules stars. Tas glāsta 
zemi kā mēle. Liek rietiem un lēktiem 
atspulgoties dzidrajos ūdeņos un acīs. 
Saules stars ir kā vārds. Labs vārds, kas 
noglāsta ikkatru mūsu sānu, sniedzot 
mierinājumu. [..] Pazīstu cilvēkus, kas 
nevēlas būt gudri. Viņi dod priekšroku 
bērt vārdus bez nozīmes, teikt uzreiz 
visu, ko domā. Arī tad, ja apkārtējie tiks 
aizvainoti. Ja mēs tā darītu, nedomātu, 
bet runātu visu un par daudz? Mēs 
dzīvotu naktī, kad spīd tikai mēness virs 
šīs niknās pasaules. Zustu saules zibšņi, 
zustu siltums uz zemes. Paliktu valoda 
bez jēgas. [..] Mums piederētu niknās 
zobu rindas, kas šķeltu gaisu ar skarbiem 
vārdiem. Kurš var iedomāties, ka viņš 
kādreiz spēs māti vai tēvu aizvainot līdz 
sirds dziļumiem? Tas būtu piedodami? 
Un kurš spēs pasargāt mazos brāļus un 
māsas, ja mēs paši būsim tie, kas sēs 

sāpes un naidu? Rast atbildi ir viegli. Ir 
jābūt pietiekami atbildīgam, lai izkoptu 
savu valodu. [..]

Kad labi vārdi patiesībā silda sirdi? 
Vai tad, kad lasām visromantiskāko 
romānu pasaulē? Iespējams. Vai tad, 
kad saņemam lērumu sarkt liekošu 
komplimentu? Taču labi vārdi ir kaut kas 
vairāk par glaimiem. Vai pirmīt neminēju 
brāļus un māsas? Ļaujiet ielūkoties 
dziļākās izjūtās, ko īstenībā raisa labi 
vārdi. Mēs katrs reizēm jūtamies melni 
un vientuļi, reizēm pavisam balti un 
saulaini. Starp to visu vislabākā sajūta ir, 
kad tev ir tuvs cilvēks un tu spēj dalīties 
ar viņu it visā. Šie cilvēki bieži tiek dēvēti 
par brāļiem un māsām. Arī tad, ja nav 
asinsradinieki.

Mēs paši dienu no dienas esam kā 
saules un mēneši, esam skumji, esam 
laimīgi. Reizēm dvēselei neklājas viegli 
un ir sajūta, ka tā tiek naidīgi skrāpēta. 
Dažreiz es nejūtos droša un nemaz ne 
balta un saulaina. Bet man ir kolosāla 
māsa! Momentos, kad sirds pušu plīst, 
es varu paļauties uz viņas sapratni, varu 
sagaidīt iedvesmu. Reizēm dusmu un 
sāpju brīžos vienīgais, kas vajadzīgs, ir 
viņas vārdi: „Kāpēc tu uztraucies? Tas 
viss ir nieki! Zvaigznes nespēj spīdēt, ja 
nav arī tumsas.” Vai tas mazdrusciņ sirdi 
silda? Noteikti. Viņa mani māca, pat ja 
man tas nepatīk. Pat ja liekas, ka iztikšu 
bez viņas domām, tomēr tās gaidu. Kā 
var vēlēties vēl tuvāku cilvēku? Jebkuram 
ir nepieciešams plecs, pret kuru atbalstīt 
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galvu, un labi vārdi, kas dvēseli spēs 
gaisos celt. Lūk, kur iesilst sirds! Atbalsts, 
mīlestība, cerība, tuvība! 

Labiem vārdiem ir arī cita nozīme. 
Dažreiz cilvēki jūtas apjukuši. Dažreiz 
sāpināti. Tas viss atspoguļojas vienā īsā, 
taču spēcīgā vārdā – „skumjas”. Nereti 
cilvēki aizmirst vārdu stiprumu. Ne velti 
dzirdam: „Uzmanies, ko runā, vārdiem 
ir liela nozīme. Tie aiziet Visumā…” [..] 
Skumju un dusmu brīžos mēs nevaldām 
mēli un runājam nomāktībai pakļautas 
domas. Tās rada tukšumu sirdīs un 
nepatiku. Mēs nedomājot nosūtām 
sev neveiksmi. Bet kādēļ gribēt būt 
nomāktam, ja ir viegla izvēle dzīvot vēsu 
prātu? Ir jāsāk ar labu vārdu teikšanu 
sev, uzmundrinot ar komplimentu vai 
iedvesmas pilnu atziņu. Lai runātu labus 
vārdus sev, jākļūst labestīgākam arī pret 
citiem. Ja spēsi kļūt sirsnīgāks, atradīsi 
ceļu uz sirds siltumu. Labi vārdi nāks 
paši, un Visumā tiks nosūtīta pozitīva 
enerģija, radot spožu nākotni un laimi. 
Laime ir atkarīga no attieksmes, nevis 
no tā, kas mums ir. Enerģija stiepjas pāri 
mūsu galvām, pāri jumtiem un debesīm, 
tāpēc tā ir svarīga. Tā apņem mūs. 
Mēs no tās sastāvam. Mēs to patiesībā 
radām. Vārdi, izteikti vai neizteikti, 
vienmēr ir svarīgi. Par to ir jāpadomā, 
lai veidotu sev pašam vispiemērotāko 
dzīves taku.

Mēs neesam aizmirsuši šīs lietas. 
Mēs netaisāmies palikt par staigājošiem 
ķermeņiem ar aso zobu rindām, kas nikni 

šņāks visu dzīvi. Mēs cienām valodu, 
tāpēc arī novērtējam vārdus, ko lietojam. 
Vienmēr ir vērts padomāt, vai es gribētu 
sevi pats uzklausīt, sarunāties? Ir vērts 
vienmēr atcerēties, ka nevar būt uz 
pasaules pavisam viens. Ir vērts sevi 
paslavēt, lai justos labāks. Labi vārdi jau 
ir sirds siltums. Tiem tikai pastāvīgi vajag 
pielikt kādu vārdu vairāk ar uguntiņu, lai 
siltums degtu un degtu. [..]

Kristīne Zeimule,
Viļānu vidusskolas

11. klase

L abi vārdi patīk visiem. Kad kāds 
runā latviešu valodā, es jūtu – tā ir 
mana valoda. Tajā ir tik daudz labu 

vārdu. 
Kad es biju mazs, visi labie vārdi 

manī ieauga. Labie vārdi manī turpina 
augt. Es to jūtu. Kad es saku labus 
vārdus, mans labo vārdu koks nevis 
nīkst, bet turpina plaukt. Ja arī kokā 
ieaug kāds slikts vārds, tas drīz vien 
izzūd. Dzīves garumā koks tikai plaukst 
un aug. Jo vairāk labu darbu, jo vairāk 
labu vārdu. Labos vārdus es atrodu it 
visur: cilvēkos, grāmatās, filmās un pat 
dzīvniekos – tikai citā valodā. 

Teiksim tikai labus vārdus! Lai 
pasaule pārtop par plaukstošu vārdu 
koku mežu. 

Gustavs Grečihins, 
Briseles 2. Eiropas skola,

10 gadi
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K atra diena kā sacīkšu mašīna 
aiztraucas garām aizvien ātrāk un 
ātrāk. Mēs visi skrienam šur un tur – 

uz skolu, darbu, sanāksmēm, veikaliem. Ik 
dienu cenšamies paspēt izdarīt pēc iespējas 
vairāk darbu, taču bieži vien aizmirstam 
pašu svarīgāko – parūpēties par sevi un 
par savu iekšējo pasauli. Tikai traucamies 
paspēt, paspēt, paspēt. 

Kādu dienu es stāvēju krustojumā pie 
gājēju pārejas un gaidīju zaļo gaismu, lai 
šķērsotu ielu. Steidzos uz svarīgu tikšanos, 
tāpēc stāvēju gandrīz uz ceļa, lai varētu 
ātrāk traukties tālāk. Netālu no manis 

stāvēja vīrietis, ģērbies garā, melnā mētelī 
un ar pelēku biezu vilnas cepuri galvā. 
Viņš vērsās pie manis un teica: „Nestāvi 
tur! Tu vari pazust.” Tas bija savādi, bet 
es izdarīju, kā viņš teica, un pagāju soli 
atpakaļ. Stāvēju uz trotuāra. Vīrietis 
smaidīja un teica: „Labi. Tu nekad nezini, 
kas var notikt. Es varēju pagriezties, un 
tevis vairs nav.” Tas bija dīvaini, bet tajā 
pašā laikā brīnišķīgi. Viņam bija tik silta 
balss un acu skatiens, un viņš bija tik 
laimīgs, ka mani ir izglābis. Es sajutu, ka 
mana eksistence ir pamanīta un es esmu 
tā vērta, lai tiktu izglābta. Tikai daži it kā 

Ance Millere, Mazozolu skolas 8. klase

86



parasti vārdi, taču tie deva tik daudz 
siltuma gan man, gan viņam.

Ir vārdi, kurus sakām, kad izveido
jam acu kontaktu ar nepazīstamu cilvēku, 
kaimiņu vai ar skolotāju: „Labdien!”, 
„Kā klājas?”, „Ir skaista diena!”, „Kā 
jūtaties?”. Ar sirsnību un rūpēm no rīta 
saviem mīļajiem un tuvajiem sakām: 
„Labrīt! Kā gulēji?”, „Lai veiksmīga 
diena tev!”. Šie vārdi nozīmē – es tevi 
redzu, tu esi pamanīts. Tie ir vārdi, kas 
silda mūsu sirdis. Paskaties sev apkārt, 
izbaudi skaistumu, izsaki komplimentus, 
izpalīdzi, padari kāda dienu gaišāku, 
sasildi sirdi, sakot labus vārdus! 

Sintija Mišina, 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas

10. klase

L abi vārdi silda sirdi – tā ir dzīves 
gudrība, kura ir tik pašsaprotama, 
bet reizē arī aizmirsta un noglabāta 

dziļi vecmāmiņas pūra lādē. Sirdi var 
sasildīt ar kādu laipnu vārdu, mīļu 
skatienu vai glāstu. Tieksme pēc garīgas 
saskarsmes un veiksmīgas komu
nikācijas cilvēkiem bijusi kopš laika 
gala, bet vai mūsdienu steigā un stresā 
šī neatņemamā dzīves sastāvdaļa netiek 
iesviesta noliktavā kā nekam nederīgs 
un satrunējis priekšmets? Iespējams, 
ka ir pienācis laiks to vilkt ārā un likt 
lietā.

Vai uguns var degt bez malkas? 
Cik ilgi sirds var būt silta, ja dzirkstele 
izplēn? Reizēm šķiet, ka pasaulē un 
tepat, Latvijas sabiedrībā, valda nežēlība 
un vienaldzība pret līdzcilvēkiem. Liekas, 
ka egoisms ir 21. gadsimta nopietnākā 
slimība, vīruss, kam pretoties spēj vairs 
tikai retais. Pasaule, protams, nekad 
nebūs utopiska paradīze, tomēr jācenšas 
sasildīt gan savu sirdi, gan iedegt cerības 
un labestības liesmu arī citu dvēselēs. 
[..]

Labus vārdus nevar nopirkt, bet 
palīdzība un nesavtība tiek atdarīta 
divkārši. Ikkatram, arī man, reiz ir bijusi 
vēlme mainīt pasauli, tas joprojām ir 
iespējams, turklāt tik vienkāršā veidā, 
piemēram, novēlot labu rītu ģimenes 
locekļiem, pasveicinot kolēģus, uzsmaidot 
pretimnācējam.

Cilvēki nespēj dzīvot bez komu
nikācijas, un tās pamatā ir abpusējs 
respekts. Vismazākā laipnība spēj 
mainīt cita cilvēka dienu, iespējams, 
pat dzīvi. Labs vārds var novērst slikta 
lēmuma pieņemšanu, labs vārds var 
izglābt dzīvību. Ja dzīve ir kas vairāk 
par nepārtrauktu skrējienu, tad jāprot 
apstāties, lai novērtētu un pamanītu 
apkārt notiekošo, lai dotu arī savu daļu 
pasaules pilnveidošanā.

Anna Stašulāne,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas

12. klase
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T as mirklis, kad nejauši esi izbēris 
miltus pa galdu, bet mamma 
nedusmojas, tikai saprotoši 

uzsmaida, kad pēc garas un notikumiem 
bagātas dienas sajūti māju mieru 
un ielien savā drošības un miega 
glabātavā – zem siltas segas, kad no tev 
mīļa cilvēka plūst sajūsma par krāsainu 
mirkli, kas rada prieku arī tevī. Vai šie 
melnie burti, kas salikti kopā teikumos, 
spēj jums likt iedomāties šo mirkļu 
radīto sajūtu? Kad tu jau sāc baidīties 
no mammas bāršanās, bet tad bailes 
pārtop smieklos. Kad sirds trīsas it kā 
tiek apsegtas ar mīļu, pūkainu segu. 
Brīžiem pat nevajag vārdus, pietiek ar 
siltu skatienu no īstā cilvēka. [..]

Satiekoties, iepazīstoties ar kādu 
cilvēku, mēs vienmēr sajūtam viņa 
attieksmi pret sevi. Dažreiz to pasaka 
vārdi, kas kā dadži mums aplīp ap 
pašcieņu. Citreiz tie ir acu skatieni, no 
kuriem gribas izvairīties kā no peļķēm. 
Otrs cilvēks spēj mūs gan celt, gan 
gāzt. Mūsdienās esam kļuvuši spēcīgi 
pārņemti ar sevi, tik spēcīgi, ka, paši 
sev nemanot, aizspiežam ausis un labos 
vārdus nemaz nedzirdam. Nesen biju 
ciemos pie krustmātes, viņai ir mazs 
angļu buldoga kucēns. Ieraudzījusi šo 
sīko radībiņu, es paņēmu to klēpī un sāku 
lielīt. Cik tu skaists, cik tu apaļš, kā Dievs 
spēj radīt ko tik brīnumjauku? Viņš trīs 
reizes nošķaudījās. Visi sākām smieties. 
Viņš droši vien tādā veidā apliecināja, 
ka pilnīgi piekrīt manis teiktajam. Kādēļ 

gan pat suns spēj saprast cilvēku, toties 
mēs reizēm viens otrā klausāmies, bet 
nedzirdam.

Mēs brīžiem nedzirdam un 
neredzam, tādējādi laižot garām arī 
atmiņas. Tā skrienam, iespringuši 
dienas ritmā, ka mēdzam palaist garām 
ļoti daudz skaistu izjūtu. [..] Es biju 
tikko pārradusies mājās no skolas, kad 
mamma zvanīja un teica: „Nesēdi mājās, 
panāc man pretī līdz pastkastītēm, es tevi 
paķeršu, un kopā aizbrauksim uz veikalu, 
esmu piecpadsmit minūšu attālumā.” No 
manas mājas līdz pastkastītēm ir ejamas 
minūtes septiņas. Ārā jau bija uzsnigusi 
pirmā nopietnā baltā sniega villaine. Es 
nesteidzoties saģērbos un lēnām čāpoju, 
jo zinu, ka mamma vienmēr saka, ka ir 
tuvāk nekā patiesībā. Tas iegājies jau 
no manas bērnības, kad ļoti gaidīju viņu 
mājās, bet viņa negribēja mani sarūgtināt, 
sakot, ka ir vēl tālu. Es to nekad neesmu 
uztvērusi kā mānīšanos, tā drīzāk bija kā 
cerības uzturēšana. Mammas vēl nebija. 
Stāvēju un gaidīju. Pirmajās piecās 
gaidīšanas minūtēs es dusmojos uz 
mammu. Nu kā tā var – savam bērnam 
likt ārā salt?! Tad pēkšņi sāku pamanīt 
baltās villaines rakstus – apsnigušās 
mājas, nelielo pļavu un skaisto mieru. Es 
baudīju ziemas skaistumu jau rudenī. It 
kā acis būtu atvērušās tikai tagad. Ejot 
no skolas lielā steigā, pat nepamanīju to 
krāšņumu – kā tikko uzgleznota ainava 
gozējas saulītē un par savu skaistumu 
neprasa neko. Tad sapratu, ka mammas 
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māņu vārdi bija man uzdāvinājuši mirkli, 
kas aukstumā sasildīja manu sirdi. Visi 
notikumi ir tādi, kā mūsu prāts tos tulko 
un uztver. 

Tā, lūk, ar vārdiem un domām! 
Atceros zinātnieku teikto, ka cilvēks 
dienā nodomā apmēram 70 000 domu. 
Varu derēt, ka ik dienu jūs daļu šo 
domu veltāt kādam īpašam cilvēkam 
vai cilvēkiem, kādam, ko neviltoti mīlat. 
Esmu pārliecināta, ka šie cilvēki būtu 
pārsteigti, ja zinātu, cik domu par viņiem 
ik dienu atplaiksnī mūsu prātā. Man 
gribas teikt, ka brīžos, kad prasās pēc 
atbalsta, sapratnes vārdiem, ticamāk, 
vissiltākie vārdi mūsu sirdīm būtu no 
viņu mutes.

Dažreiz mums ļoti salst. [..] It kā 
viss ir labi, pat ja prasītu, kas noticis, 
mēs teiktu – viss ir kārtībā. Kārtībā jau 
ir, bet, kāpēc sirdij nav pieslēgta apkure, 
būtu grūti paskaidrot. Mēs mīlam to, kas 
mums ir, mums ir labi, bet glāze tik un 
tā liekas pustukša. Prasās, lai kāds pielej 
to pilnu. Lai cik spēcīgi mēs būtu, vieni 
paši sevi nespējam piepildīt. Ikvienam 
no mums ir nepieciešams atbalsts un 
sapratne. Nenoliedzami, ir daudz mirkļu, 
kad glābt, atbalstīt spēj tikai otrs. Filmās, 
teātrī redzam, grāmatās lasām, dzirdam 
dažādos dialogos, kur šie vārdi skan 
pareizajā laikā. To pieredzam arī dzīvē. 
Vārdi spēj izvilkt pat no visdziļākās 
akas.

Vārdi, kas nemaksā neko, patiesībā 
ir viens spēcīgs ierocis. Ierocis, lai kādu 

sašautu. Ierocis, lai kādu pasargātu. 
Uguni šķeļoša lode ir mūsu mēle. Gluži kā 
Jaunajā Derībā, Jēkaba vēstulē: „Tāpat 
arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas 
lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina 
kādu lielu mežu.” Mums ikvienam emociju 
virpulī derētu domāt par to, ko sakām, 
ir jāprot sadzirdēt otra teikto. Varbūt 
brīžos, kad kāds mums centīsies teikt 
šos siltos vārdus, tie būs teikti pavisam 
nemākulīgi, bet, ja tos saka no sirds, 
tie ir īstāki par īstajiem. [..] Mēs ikviens 
sirdī esam kā pumpurs, kurš spēj savus 
krāšņos ziedus dāvāt pasaulei caur 
siltiem vārdiem. Nebaidīsimies no tā!

Samanta Reine,
Viļānu vidusskolas

11. klase

„Zaķītis”, „kaķītis”, „saulīte”, „mīļais”, 
„dārgais” – jebkurš no šiem 
vārdiem sirdi silda. Laikam mūsu 

dzīvē nepietiek labu un siltu vārdu. Ja es 
saku labu vārdu, visi ir laimīgi. [..]

Labi vārdi nedod mums naudu, 
nesniedz gudrību. Labi vārdi dāvina laimi 
un mīlestību. Tie ir dārgāki par zeltu. 
Bez labiem vārdiem mūsu dzīve būtu 
tukša un skumja. Vajag šos vārdus runāt 
biežāk, tad visi būs laimīgi un cilvēki 
smaidīs katrai jaunai dienai. 

Jūlija Pavļukova,
Daugavpils 3. vidusskolas

4. klase
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I kvienam patīk dzirdēt mīļvārdiņus 
vai vienkārši vārdus, kuri liek justies 
mīlētam un nozīmīgam. Lai cilvēku 

darītu laimīgu, vajag pateikt kaut vienu 
mīļu, siltu vārdu.

Mūsdienās pasaulē ir daudz cilvēku, 
kuri vēlētos dzirdēt vārdus, kas viņiem 
liktu justies noderīgiem un vajadzīgiem. 
Manuprāt, pēc šiem labajiem vārdiem 
visvairāk ilgojas veci cilvēki, kuri ir 
palikuši vieni, kuriem nav ne ģimenes, ne 
tuvu cilvēku, no kuriem varētu saņemt 

vārdus, kas spētu sasildīt viņu vientuļās 
sirdis. Tikpat ļoti jauko vārdu pietrūkst arī 
cilvēkiem, kuriem ir ģimene, bet bērni jau 
pieauguši un ar savām ģimenēm dzīvo citā 
ciemā, pilsētā vai pat valstī. Šiem cilvēkiem 
pietiktu ar vienkāršiem pateicības vārdiem, 
kas viņus iepriecinātu.

Ja cilvēks jūtas nemīlēts, nevienam 
nevajadzīgs un viņam trūkst to silto vārdu, 
tad nav brīnums, ka viņš pret sev tuviem 
cilvēkiem izturas vēsi, jo viņam vajag 
tuvinieku atbalstu, kas liks justies laimīgam 

Evelīna Irbīte, Taurupes pamatskolas 4. klase
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un mīlētam. Dzirdot mīļus, viņam 
svarīgus un ilgi gaidītus vārdus, aukstā 
sirds atkūst. Viņam šie vārdi nozīmē 
daudz, un, iespējams, lai tos dzirdētu, 
cilvēkam nākas mainīties, meklēt sevī 
kļūdas, kuru dēļ viņš šos vārdus nebija 
dzirdējis.

Mēs visi gribam dzirdēt sev 
adresētus vārdus, kas liktu justies 
priecīgam un kādam vajadzīgam, tāpēc 
katram cilvēkam jādara tas, kas tiešām 
ļaus justies labi pašam un arī citiem. 
Biežāk teiksim siltos vārdus saviem 
tuvajiem: vecvecākiem, vecākiem, 
brāļiem, māsām un citiem, kas mūsu 
labā ir darījuši visu, lai mēs šajā pasaulē 
varētu justies labi. Sasildīsim cits cita 
sirdi ar labiem un mīļiem vārdiem!

Madara Šablinska,
Ilūkstes 1. vidusskolas

11. klase

P asaulē ir miljardiem cilvēku, un ik 
mirkli izskan neiedomājams skaits 
vārdu. Vai šajā vārdu 

okeānā ietilpst pietiekami 
daudz labu vārdu, kas palīdz 
iepriecināt citam citu?

Katrs ir pelnījis dzirdēt 
labus vārdus, bet visskaistākos 
un vissiltākos es gribētu dāvāt tieši 
saviem vecākiem. Pateicoties viņiem, es 
varu izjust, kas ir dzīve. Vienalga, kādā 
situācijā mēs atrodamies un kādi mēs 

esam, vecākiem mēs vienmēr esam un 
paliekam vislabākie.

Kamēr esam pusaudži, mēs 
domājam, ka mūsu vecāki dzīvo savā 
pasaulē un pavisam neieklausās mūsu 
viedokļos, un ar savu mīlestību un 
padomiem tikai mums traucē dzīvot. 
Šķiet, ka mēs visu varam un visu protam, 
bet tā patiesībā nav. Kad mēs kļūstam 
pieaugušāki un visas pusaudžu domas 
pazūd, laiku pa laikam sākam izprast, 
ko mums vēlējās pateikt vecāki un cik 
svarīgus padomus viņi deva. Neatkarīgi 
no tā, cik daudz mīlestības, labestības 
un siltuma mēs dodam saviem vecākiem, 
tas vienalga nekad nebūs pietiekami.

Ļoti bieži man vecāki daudz ko 
aizliedz, bet es saprotu, ka tas nav velti, 
jo mums visapkārt ir tik daudz briesmu 
un grūtību dzīvē, ar kurām patstāvīgi 
mēs nevaram tikt galā. Tāpēc arī vecāki 
mums dod padomus, lai mēs spētu 
atrisināt savas problēmas. Nedomāju, ka 
vecāki varētu dot kādu sliktu padomu. 
Mums tiešām ir jāieklausās vecākos un 

jāizdara secinājumi, un jāuzticas 
viņiem, jo dzīvē viņi redzējuši 
daudz vairāk nekā mēs. [..]

Visdārgākā bagātība, lielākā 
vērtība mūsu dzīvē ir mūsu mīļie 
vecāki. Paldies viņiem par visu, ko 

mums ir devuši!
Katrīna Auziņa, 

Ilūkstes 1. vidusskolas
10. klase
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„E s tieši uz ielas eju tev klāt,
Es gribu ar tevi parunāt,
Es gribu tev paskatīties acīs.
Es zinu, ka sacīs,
Ka tā nav pieņemts.
Lai teic, lai saka!”*

Es uzdrīkstēšos. Uzdrīkstēšos pa
smai dīt mirkļos, kad gribas iet noliektu 
galvu, kad dusmu adatas dursta domas. 
Uzdrīkstē šos tieši uz ielas iet tev klāt un 
vaicāt: „Vai nevajag palīdzēt?”

Cilvēki tik ļoti baidās. Baidās no visa, 
kas ir un notiek apkārt. Pagātnes elpa tos 
ieskauj. Kāpēc cilvēki visapkārt ir īgni un 
dusmīgi? Tā ir vieglāk noslēpt bailes un 
sāpes, savu vājumu. Tā ir drošāk – mazāka 
iespēja nokļūt intīmākā un dvēseliskākā 
kontaktā. Apslāpēt. Tā būs pareizāk. Jo 
priekšnieks taču saka, ka citus privātās 
problēmas neinteresē. Neatkarīgi no visa, 
ir jāstrādā un darbam jābūt kvalitatīvam. 
Tēvs saka, lai noslauku asaras, pieceļos 
un eju, lai neatklāju nevienam savas 
emocijas. Nerunā ar svešiniekiem! Neglaudi 
svešus dzīvniekus! Neaiztiec, neizrādi, 
neinteresējies, ne, ne, ne...! 

„Ak, šī pieklājības spīdošā laka, 
Kas cilvēkus ilgi vēl norobežos, 
Kas cilvēkus pārvērš galantos ežos!”*

Uzdrīkstēties! Tas mums ir vajadzīgs. 
Izlaušanās no važām, no pierastības, 
kas saista mūsu prātus. Cik ilgi var 
dzīvot, visiem skatoties caur vienām 
brillēm? Dvēseles skatiens aizmiglosies. 
Uzdrīkstēties pieiet! Uzdrīkstēties pateikt! 

Uzdrīkstēties apskaut un novēlēt veiksmi! 
Novēlēt kolēģim veiksmīgu operāciju. Pat 
ja runājat tikai reizi nedēļā par darba 
lietām un neesat labākie draugi. Varbūt tie 
viņam izrādīsies vienīgie atbalstošie vārdi. 
Autobusā atstāt zilu cerību ziedu ar jaukas 
dienas novēlējumu uz biļetes. Varbūt kāds 
ieraudzīs un pasmaidīs.

Stāties pretī sabiedrības uzskatiem 
par „normālu” cilvēku un tā rīcību. Būt 
nedaudz muļķīgam un savādam citu 
acīs. Pieiet pie skumjā, apturēt dusmās 
steidzīgo tikai ar vienu sirds siltu vārdu. 
Un katru dienu teikt sev – es neslēpšos, 
es uzdrīkstēšos. Es ļaušos. 

„Es iešu uz ielas katram klāt, 
Kurā cilvēka dvēseles gaismu redz, 
Un teikšu: 
 – Es arī ilgi biju ļaužu 
norobežotības aizturēts.”*

Cilvēks. Čuksts. Izsauciens. Kliedziens. 
Vārds. Teikums. Stāsts. Stāsts... Kāds ir 
tavējais? „Kā tu dzīvo, un kā tu cīnies? Es 
gribu ar tevi parunāt. Par ko tu brīnies?”* 
Stāsti. Jā, mani interesē. Jā, man rūp. Jā, 
raudi. Jā, smejies. Jā, jā, jā...

„Pasaule ir siltuma izslāpusi. Bet 
mīlestību līdz vecumam saglabā retais. 
Jums ir siltas rokas, bet kādam ir nosalušas. 
Kurš kuram pieies pirmais?”*

Es pieiešu, es uzdrīkstēšos, jo tagad 
skaidri apzinos – labi vārdi silda sirdi.
* – Imants Ziedonis. 

Elīna Pole,
Bauskas Valsts ģimnāzijas

11. klase
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P asaka par neparasto princesi

Reiz ļoti senos, senos laikos 
dzīvo ja kāda princese. Bet vārds

„princese”, viņasprāt, nemaz neatbilda 
viņas izskatam.

Viņa bija tieva, gariem matiem. 
Kas tur ko nepatikt? Tumša āda, un 
tie mati... Tie viņas mati tik kupli vēlās 
pār pleciem, ka neviens tos ne savākt 
mācēja, ne nogriezt spēja. Bet meitenei 
visa tā nepatika pret sevi sākās ar acīm. 
Tās viņai bija katra savā krāsā. Viena 
ļoti tumši brūna – kā mammai, otra – 
tik spilgti zila, ka acis žilba, lūkojoties 
tajā. Bet tas bija vienkārši smieklīgi! Tā 
nopūlēties, sevi nīstot, vienas zilas acs 
dēļ.

Bet savādi bija, ka citiem, ieraugot 
princesi, likās, ka pretī ragana vai 
nešķīstenis raugās. Arī viņai pašai, 
skatoties spogulī, sāka tā šķist. Visi tie 
naidīgie un indīgie vārdi lika meitenei 
vēl vairāk slēpties, jo neviens jau nebija 
teicis, ka nevajag. Nevienam jau nebija 
laika. Viņa savā vientulībā sēdēja un 
izdomāja arvien nepievilcīgas lietas. 
Tā jau no domām vien var slims palikt! 
Tad nu meitenes vienīgais draugs, aukle 
Mjurella, teicās, ka zinot vienu cilvēku, 
kurš varot izlīdzēt. Bet meitene pat 
dzirdēt negribēja par kaut kādiem kaktu 
zīlniekiem vai apšaubāmiem tipiem ar 
greiziem smaidiem. 

Bet Mjurella nebija strādājusi visus 
šos septiņpadsmit gadus, lai atkāptos. 

Tagad – nē! Viņa slepus, princesei nezinot, 
aizgāja uz tālīno ciemu. Nokārtojusi visas 
lietas, teica apciemotajam, lai nākot rīt 
vakarpusē. 

Mjurella, lai tikai dabūtu princesi 
ārā no „alas”, piežūžoja pilnas ausis 
par visskaistāko dārgumu, ko karalis it 
kā esot atvedis no Austrumu zemēm. 
Meitene negribīgi nokāpa uz Troņa 
zāli. Tā bija tukša un vēsa. Kā viņa 
aizvēra durvis, tā telpu pāršķēla ass 
rējiens. Meitene apgriezās tik strauji, ka 
gandrīz izmežģīja kāju. Milzīgs, pūkains, 
pelēkbalts suns lēkšoja virsū atnācējai. 
Viņa iekliedzās, bet kāda balss suni 
apturēja. Tur stāvēja jauns puisis. Pēc 
izskata – gandrīz mūsu jaunkundzes 
vienaudzis.

Viņš ieskatījās tai acīs un pasmaidīja. 
Meitene darīja to pašu, viņa vairs nespēja 
novērsties. Viņš bija tāds pats... tāds 
pats kā viņa! Tādas pašas dažādās acis! 
Tikai gaiša āda un blondi mati. Bet acis! 
Tās acis!

Puisis pieliecās un noglaudīja suni. 
Suņa spalva zīdaini mirdzēja. Tad suns, 
izkāris mēli, paskatījās uz meiteni. Un 
arī... arī suns ar tādām acīm – vienu 
zilu, otru brūnu! Meitenei acīs sariesās 
asaras: „Kā?! Kā jūs te nokļuvāt?”

Puisis, kuram acis mirdzēja mīlestībā, 
sacīja: „Mēs nākam no ciema, kur mūs 
mācīja katru dienu teikt vismaz vienu 
labu vārdu.” Viņš turpināja glaudīt suni: 
„Ne tikai draugiem, bet arī svešiniekiem.” 
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Viņš atkal uzlūkoja meiteni, un viņa acis 
iemidzējās īpaši spoži: „Bet galvenais – 
sev.”

Santa Ozerska, 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas

10. klase

J ebkurš labs vārds, lai kāds tas būtu – 
kompliments, pateicības vārds, 
uzslava vai uzmundrinājums –, tā 

saņēmējam liek justies kaut nedaudz 
īpašam un sagādā pozitīvas emocijas.

Kāds šķietami nenozīmīgs uzmun
dri nājums vai kompliments var uzlabot 
kāda cilvēka noskaņojumu vai pat dāvāt 
tam motivāciju dzīvot. Labi vārdi var 
uzlabot garastāvokli apbēdinātajam, 
likt kļūt pārliecinātākam par sevi un 
drošākam bailīgajam un nedrošajam vai 
vismaz apstiprināt kādam, ka viņš dodas 
īstajā virzienā. Pat visvienaldzīgākajā 
cilvēkā labi vārdi spēj izraisīt jūtu 
pieplūdumu.

Ir ļoti svarīgi izteikt labus vārdus 
tiem, kas tos ir pelnījuši. Protams, bez 
labu vārdu esamības neviens nenomirs, 
tomēr tiem piemīt daudz lielāks spēks, 
nekā ir pieņemts domāt.

Es cenšos veltīt labus vārdus 
apkārtējiem, bet visgrūtāk tos pateikt ir 
sev ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, jo šķiet, 
ka vēl nav izdomāti tādi vārdi, ar kuriem 

varētu izteikt visu labo, ko es pret viņiem 
jūtu. Es vēlētos veltīt labus vārdus 
cilvēkiem, bez kuriem ne es, ne jebkurš 
cits zemes iemītnieks neeksistētu, – 
vecākiem. Gribu teikt viņiem pateicības 
vārdus par visu to, ko viņi ir devuši vai 
centās dot. Lai kādi būtu vecāki, viņi ir 
tie, kam pateicoties es piedzimu, izaugu 
un turpinu augt, veidojos kā personība, 
kura prot izteikt savu viedokli par 
jebkuru tēmu un jebkurā dzīves situācijā 
neapjukt. Viņi dalās ar savām zināšanām, 
sagatavo dzīvei sabiedrībā, mācīja un 
turpina mācīt dažādas prasmes un 
darbus, palīdz man attīstīt savu prātu 
un māca domāt ar savu galvu.

Tas, ko man ir devuši mani vecāki, 
ir vērtīgāks par jebkuru bagātību uz šīs 
planētas. Par to es esmu neizsakāmi 
pateicīga, un vienīgais, ko varu pateikt, 
ir bezgalīgs paldies! Paldies, vecāki, 
ka esat radījuši mani un ļāvuši ienākt 
šajā pasaulē, palīdzējuši veidoties kā 
personībai. Es to spēju novērtēt un ļoti 
cienu. 

Ceru, ka pēc vairākiem gadiem 
spēšu visu labo nodot arī saviem bērniem 
un palīdzēt jums sagaidīt un nodzīvot 
skaistas vecumdienas. Es ceru, ka šie 
vārdi kaut mazliet sasildīja jūsu mīlošās 
sirdis.

Ariadna Ivanova,
Ilūkstes 1. vidusskolas

10. klase
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Alise Griestiņa, Šķibes pamatskolas 1. klase
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[..]
 

D ošanos uz skolu daudzi skolēni 
pielīdzina zobu sāpēm, jo viņi 
nav motivēti mācīties un cīnīties 

par savu nākotni. Mums katram 
pašam tas ir jāaptver, bet, kad mēs 
to nespējam, mums palīdz skolotāji. 
Viņi ir cilvēki, kuru pateiktie vārdi 
spēj mainīt mūsu domāšanu un dzīves 
uztveri, motivēt doties uz priekšu, 
iegūt zināšanas un izaugt par zinošiem 
un veiksmīgiem cilvēkiem. Ja skolotājs 
izvēlas nepareizos vārdus un pieeju, tas 
var atturēt skolēnu no domas par tālāku 
izglītības ieguvi. Ja tā notiks, skolēns 
var neturpināt savu noteikto dzīves 
ceļu, kas saistās ar studijām, darbu un 
iztikas ieguvi. Daudzi jaunieši un bērni ir 
ļoti emocionāli, tāpēc viņi katru pateikto 
vārdu uztver daudz nopietnāk nekā 
pieaudzis cilvēks un lielākoties rīkojas, 
emociju vadīti. Uzskatu, ka lielākā daļa 
skolotāju savus skolēnus motivē, izsaka 
uzslavas par paveikto darbu. Dzirdot šos 
labos vārdus, es kā skolēns saprotu, 
ka neesmu strādājusi veltīgi, spēju 
saredzēt jēgu tam, ko daru, tas mudina 
visus darbus veikt kārtīgi, apzinīgi, 
censties sasniegt savus mērķus un 
tiekties vēl augstāk, iegūt darbu, kuru 
veicot būs prieks un gandarījums. [..]

Vārdi ir ļoti spēcīgi, kad mums ir 
saskarsme ar citiem cilvēkiem. Ja mēs 
izvēlamies nepareizos vārdus un pieeju, 
tad sarunu biedrs nevēlēsies turpināt 
iesākto sarunu, kaut arī aizvainot šo 

personu nebija plānots. Bet, ja mēs 
izvēlamies pareizos vārdus, tādus, kas 
sniedz un vairo prieku, mēs varētu 
iegūt jaunus draugus, draudzību, kura 
var ilgt visas dzīves garumā. Mūsu 
izteiktajos vārdos slēpjas enerģija, kas 
spēj uzlabot dienu gan sev, gan citiem. 
Uzskatu, ka mēs katrs esam piedzimuši 
ar visspēcīgākajām spējām, kādas mums 
ir dotas, – runāt, izteikties un ar šiem 
vārdiem iepriecināt, sasildīt kādu. Lietas, 
kuras nopērkam, spēj iepriecināt uz 
neilgu laiku, tās reti kad paliek atmiņā, 
bet pateiktos vārdus mēs varam dāvāt, 
tāpēc mums katram vajadzētu izprast 
to, ka mēs katru dienu varam dāvāt pašu 
dārgāko, kas mums pieder, viens otram 
pavēstīt ko labu, tādējādi uzlabojot 
apkārtējo gaisotni, vidi un savstarpējās 
attiecības.

Pateiktie vārdi neizzūd, tie mitinās 
katra cilvēka sirdī, un es visus izteiktos 
vārdus pielīdzinu sēklām, kuras Dievs 
mums ir devis neierobežotā daudzumā. 
Mums jābūt uzmanīgiem izsakoties, 
runājot ar citiem, jo lielākoties iesētā 
augļus mums pašiem nākas apēst, tāpēc 
es mudinu sēt tikai pozitīvas labestības 
sēklas, kas vairos prieku un cerības, 
motivēs vairot skaistumu un smaidus. 
[..] 

Amanda Kočāne,
Rugāju novada vidusskolas

10. klase
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Atskatos sirdssiltumā

Es atskatos. Es atskatos tad, kad 
dzirdu mīlestību. Mīlestību pret

līdzcilvēkiem, vidi un mirkli, kurā ikviens 
mēs dzīvojam. Mīlestībai nav jābūt skaļai, 
bet tai jābūt patiesai. Patiesiem ir jābūt 
arī vārdiem. Vārdiem, kas nāk no sirds un 
tiek sadzirdēti otra sirdī. Es atskatos, kad 
izdzirdu, ka kāds ir pateicīgs par šo dienu. 
Es atskatos, kad mazs bērns ieraušas 
mammai klēpī un saka: „Es tevi mīlu, 

mammīt!” Es atskatos uz katru smaida 
pilno „Paldies!”. Un man ir silti. Sirdssilti. 
Un es zinu, ka arī man ir kāds, kas saka: 
„Paliec, vēl neaizej.”

Es sēžu aiz leduspuķu saziedējušas 
loga rūts. Skatos, kā sniegpārslas griež 
sniega valsi, bet man nemaz nav auksti. 
Manā sirdī glabājas silto vārdu atmiņas, 
kuras ir labo domu pārņemtas. Gluži kā 
baltas dzijas, kamolā sasietas. Un tad, 
kad kļūst drēgni, es tās pa vienai šķetinu. 

Vei Dai, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 4.a klase
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Un tā es savu sirdi sasildu. Un savu 
siltumu tālāk atdodu, lai arī citiem ir 
silti. Sirdssilti. Lai visi kopā esam laimes 
liecinieki. 

Amanda Zariņa,
Jaunpiebalgas vidusskolas

12. klase

„

 

D omā, ko runā!” – tā mana mamma 
vienmēr teica bērnībā. It kā 
tam, ko saku, būtu kāda svarīga

nozīme. Prieku, dusmas, sarūgtinājumu 
un aizvainojumu taču gribas izteikt arī 
vārdos! Vai vienmēr būtu jānoklusē?! 
Šodien manas domas ir mainījušās, jo 
sāku aptvert, ko nozīmē pateiktie vārdi. 
Labi vārdi. Slikti vārdi. Vienal dzīgi, 
neuzmanīgi izmesti vārdi...

Ja uz mirkli atļauju sev pasapņot un 
acu priekšā iztēlojos pasauli, kurā tiek 
teikti tikai labi vārdi, tajā redzu cilvēkus 
ar augstu pašapziņu, kas, manuprāt, 
it nemaz nav slikti. Redzu cilvēkus, 
kuri jūtas novērtēti par padarīto un 
ir motivēti sasniegt vēl vairāk, redzu 
cilvēkus, kuri daudz smaida un nebaidās 
no sabiedrības. Idealizētajā pasaulē 
dzirdētie vārdi ir kā skaista, plūstoša 
melodija manām ausīm. Tur valda miers 
un saticība, nav sastopams nosodījums 
un dusmas.

 Es ticu, ka šo iedomāto pasauli kaut 
uz īsu brīdi ik dienu varam materializēt 

mēs katrs, pārvarot kautrību un muļķī
gās bailes, kas bieži vien ir iemesls 
tam, kāpēc labie vārdi, kas mums stāv 
mēles galā, tā arī paliek neizteikti. 
Starp cilvēkiem mūsdienās ir tāda kā 
ledus siena – emocijas tiek apvaldītas, 
viedoklis neizteikts. Arī es pati reizēm 
sevi pieķeru, svārstoties starp teikt vai 
neteikt, un, kad izvēlos otro, pēc tam 
sevi nosodu par mīkstmiesību, jo labie 
vārdi nav jātur sevī. Mēs katrs varam 
atsaukt atmiņā situāciju, kad kāds mums 
ir veltījis mīļus vai atzinīgus vārdus. 
Sajūtas, kas pārņem, tos izdzirdot, 
ir fantastiskas, pat ja tas ir vien pāris 
vārdu garš pozitīvs vērtējums par manu 
ārieni, kādu prasmi vai rakstura īpašību. 
Dzirdot savā virzienā vērstu ko labu, 
šķiet, mainās pat mana gaita, iztaisnojas 
mugura, snīpis par pāris milimetriem 
pavirzās mākoņu virzienā, un es esmu 
gatava darīt nākamos atzinības cienīgos 
varoņdarbus. 

Labi vārdi reti kuru atstāj vienal
dzīgu, reizēm tie var kļūt par atslēgu uz 
kāda cilvēka sirdi, pozitīvas uzmanības 
un novērtējuma saņemšanu, tātad 
ieguvējs ir ne tikai adresāts, bet arī 
adresants. Cilvēkiem būtu jāapzinās, 
cik daudz prieka un siltuma rastos, ja 
mēs brīvi ļautu izpausties labajam, kas 
mūsos ir. [..]

Laine Šarkuna,
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas

12. klase
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S avas mājas bēniņos atradu kasti, pilnu 
ar saviem bērnības zīmējumiem, no 
kuriem katrs veltīts manai māmiņai, 

bet visvairāk piesaistīja zīmējums, kas 
atradās pašā kastes apakšā. Tajā izlasīju 
vārdus: „Mīlestība ir tikpat liela, cik 
cilvēks pats.” Šie vienkāršie vārdi necilajā 
zīmējumā ļoti sasildīja manu sirdi, jo 
apzinājos, ka noteikti arī manai mammai 
šis bija ļoti dārgs un mīļš zīmējums, tāpēc 
viņa to nolikusi visdrošākā vietā, reizē 
paglabājot arī savas sirds visdziļākajā 

stūrītī. Cik gan vienkārši ir otram pateikt 
vārdus: „Es mīlu tevi!”, kaut ar saviem 
darbiem, ne tikai vārdiem, bet cik daudz 
rūpju un uzmanības mīlestība prasa, lai to 
pierādītu un saglabātu.

Mīlestība! Šis vārds dzirdams visskaļāk 
un visbiežāk. Tā ir kā sāpes, saldas un 
rūgtas reizē, gan prieki, gan bēdas. 
Iemīloties mēs attālināmies no pasaules 
un dzīvojam savos sapņos un sirdī. Mēs 
nespējam skaidri spriest, redzēt, bet 
bez tās neiztikt. Sasodītā mīlestība! Kas 

Nika Šakalova, Rīgas 53. vidusskolas 4.b klase
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mēs bez viņas būtu? Bez mīlestības 
mēs nespētu pilnvērtīgi elpot, dalīties, 
palīdzēt, jo nebūtu spēka, kas mūs dzītu 
un uzkurinātu. [..] 

Nekad nebaidies pateikt kādam sev 
tuvam cilvēkam šos trīs maģiskos vārdus: 
„Es tevi mīlu!”. Nebaidies pastāvēt 
par sevi un savām jūtām, jo vienīgi tu 
pats zini, kas liek tavai puķei uzplaukt 
un mūžam zaļot tavā sirdī, ko lolosi kā 
spožāko zvaigzni tālajā galaktikā. Izvēlies 
ticēt. Izvēlies cīnīties. Izvēlies mīlēt un 
sasildi savu un kāda cita sirdi!

Elīza Šaule,
Druvas vidusskolas

12. klase

P ateicības vārdi manai 
vecmāmiņai

[..] Vai jūs spētu saskaitīt, cik snieg
pārslu pieglaužas pie zemes puteņa laikā? 
Tieši tik daudz labu dvēseļu ir mums 
katram apkārt. Arī man pašai sirdī ir 
putenis, kas dažreiz ir kluss un rāms, bet 
citreiz plosās kā neganta vētra. Ikkatra 
sniegpārsla ir unikāla un atgādina man 
par kādu. Tās nav vienkārši sejas manā 
galvā, bet gan cilvēki, kuri ir skāruši 
manu dzīvi un padarījuši to tādu, kādu 
es to redzu šodien.

Un arī tagad... Ne tikai ārā, aiz loga, 
ir putenis, bet arī manī pašā. Esmu tam 
tik ļoti pieķērusies. Ir dārgakmeņi, kurus 
redzu ik dienu, bet ir arī tādi, kas dus 

tur, no kurienes cēlušies, – tie ir cilvēki, 
kuriem vairs nespēju pieglausties vai 
pateikties. Bet vislielākā sāpe ir tā, ka 
man blakus jau kādu laiku nav tuvākās 
un mīļākās sniegpārslas – vecmāmiņas.

Cilvēks bieži sāk novērtēt visu labo 
tikai tad, kad tas ir zudis. Ak, ko tikai 
es neizdarītu, lai dzirdētu kādu no omes 
bērnības stāstiem! Cik reižu es nekāptu 
uz riteņa, lai tikai aizmītos līdz viņas 
mājai un panašķētos ar pankūkām! Cik 
zeķu es neuzadītu, lai tikai redzētu to 
silto un maigo smaidu viņas sejā! Es to 
darītu tūkstošiem reižu, kaut gan zinu, 
ka ar to nepietiktu, lai pateiktos par visu 
to, ko viņa darījusi, lai man būtu labi. 
Tāds cilvēks ir īsts dimants, ne katram 
izdodas to iegūt. Bet zvaigznes tā bija 
lēmušas un sniedza man labāko dāvanu 
dzīvē – cilvēku, kurš padarīja labāku ne 
tikai mani, bet arī pasauli ap mani.

Esmu pārliecināta, ka šādi dimanti 
ir izkaisīti pa visu pasauli. Tos var 
atrast katrā nostūrī. Tie mirdz visā savā 
skaistumā un ienes gaismu savā un citu 
dzīvēs. Tāpēc paceliet acis un palūkojie
ties apkārt – mums līdzās ir cilvēki, kas 
mūs mīl un sargā. Smelieties gaismu, 
ko viņi izstaro! Dzīvojiet šodienai, nevis 
kādai sevis izdomātai, ideālai nākotnei! 
Atcerieties – viss, kas ir vajadzīgs, ir šeit 
un tagad. Mīliet to, kas mums blakus, – 
īstos dzīves dārgumus.

Kristiāna Driksna,
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

11. klase
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[..]
 

Vēlie, aukstie rudens vakari īpaši 
raisa vientulības izjūtu. Vai daži 
labi un silti vārdi spēs kādam

uzlabot vakaru vai pat visu dienu? 
Skatoties uz saviem vecākiem, kuri kopā 
ir jau vairāk nekā 20 gadu, es saprotu, ka 
liktenis mums sagatavo tikai vienu cilvēku, 
kuru patiesi var mīlēt. Reiz mani vecāki 
piedzīvoja traģisku notikumu. Ar ko tādu 
ir jāsadzīvo visu atlikušo dzīvi. Kas var būt 
sliktāks par ievainotas mātes sirdi? Kas 
var būt sāpīgāks par to, kā zaudēt savu 
bērnu, ar kuru visas domas un dvēsele 
bija saistīta vienā veselā? Tad, pirms 
desmit gadiem, tikai silti vārdi un mīlestība 
spēja dziedēt sāpes. Sirds, kas bija nāvīgi 
sāpināta un lauzta tūkstoš gabaliņos.

Ejot pa Liepājas ielām sestdienas 
vakarā, es domāju, vai citi jaunieši un 
cilvēki ir patiesi laimīgi. Sabiedrībā viņi ir 
laimīgi, bet, aizejot mājās, kur, iespējams, 
viņus neviens negaida, kādi tad viņi ir? 
Noskumuši un pazuduši šajā lielajā pasaulē, 
kur visi cīnās par vietu zem saules. Bet vai 
silti vārdi spēs pilnībā sadziedēt dvēseles 
vientulību? Domāju, ka mums katram 
nepieciešams tāds cilvēks, kas zina mūsu 
mīļāko tēju un spēs samīļot aukstajos 
ziemas vakaros.

Pirms kāda laika, kad man bija ap 
trīspadsmit gadiem, gāju ar mammu uz 
vietējo piemājas veikaliņu. Stāvējām 
diezgan garā rindā, un priekšā mums 
stāvēja vecāka omīte, manuprāt, viņai bija 

Keita Bedragina, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 1.c klase
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ap septiņdesmit gadiem. Kad tuvojās 
mūsu kārta, omīte palūdza iesvērt gaļu 
par divdesmit santīmiem. Pārdevēja 
asi atcirta, ka par šādu summu nekas 
nesanāks. Vēlāk pienāca arī mūsu kārta, 
un mamma palūdza iesvērt gaļu un 
kartupeļus. Izgājām no veikala un visu 
maisiņu atdevām omītei. Tik daudz labu 
un siltu vārdu vēl nebiju dzirdējusi no 
pilnīgi sveša cilvēka. Šie vārdi spēja sildīt 
sirdi, dvēseli un deva apziņu, ka spējām 
kādam palīdzēt. Omīte pateicās no visas 
sirds, asaras bira pār novecojušo vaigu.

Bieži es domāju, kas mums ir svarīgs 
šajā dzīvē. Viennozīmīgi varu atbildēt, ka 
mīlestība glābs pasauli. Mums vienkārši 
ir nepieciešams mīlēt kādu un vajag 
apziņu, ka esam mīlēti. Ar kaķi mājās 
vien nepietiks!

Keita Averčenko,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas

10. klase

[..]

 

I r ļoti jauki dzirdēt ko labu no 
cilvēkiem, kuriem esi palīdzējis. 
Strādājot kā brīvprātīgā daudzos

pasākumos, esmu sastapusies ar dažā
dām situācijām. Man ir gan teikts paldies, 
gan bijuši brīži, kad neesmu novērtēta. 
Kā vienu no savām spilgtākām atmiņām 
varu minēt pagājušā gada 18. novembra 
brīvprātīgo darbu. Kā jau parasti, mēs, 
brīvprātīgie, dalījām lentītes Latvijas 
karoga krāsās, dedzinājām svecītes, 
pasniedzām siltu tēju pasākuma 
apmeklētājiem, kā arī baudījām vakaru. 

Tik daudzus paldies mēs nebijām 
nekad saņēmušas, taču citi šo vienkāršo 
vārdu aizmirsa pat pateikt. Svētku gaisotni 
vēl īpašāku padarīja kāda sieviete. Mēs 
sākumā piedāvājām silto tēju, jo laukā 
bija diezgan auksts, un, protams, kā 
jau visi pasākuma apmeklētāji, viņa 
neatteicās. Paņēmusi silto tējas krūzi, 
viņa pateicās par to. Būtu jau viss 
bijis kā parasti, ja vien sieviete nebūtu 
turpinājusi ar mums runāt. Viņa mums 
vaicāja: „Vai jums, meitenes, pašām nav 
auksti, vai nevajag ko garšīgu atnest?” 
Ja jūs zinātu, cik negaidīti tas bija. Mēs 
bijām tās, kurām būtu jāuztraucas par 
citiem, vai ir labi un silti, bet pēkšņi kāds 
cits par mums apjautājās. Mēs uzreiz 
sajutāmies novērtētas, ieraudzītas, mēs 
pat tajā mirklī nedaudz apjukām, jo 
nebijām neko tādu gaidījušas.

Pēc šā notikuma sāku novērtēt 
cilvēkus, kuri ir pateicīgi par manu darbu, 
ko es daru brīvprātīgi. Ir, protams, bijuši 
gadījumi, kad cilvēki pret brīvprātīgajiem 
neizturas laipni un jauki. Es priecājos 
par katru paldies, kuru man pasaka. 
Bet, ja kāds to pasaka publiski – visiem 
brīvprātīgajiem, tad es tik tiešām sajūtos 
novērtēta. 

Vārds – tas nav nekas liels un 
izmērāms. Tas ir tas, ko tu saki no savas 
dvēseles, kas spēj daudz ko ietekmēt. 
Teiksim cits citam ko labu, lai mēs visi 
justos kaut uz mirkli laimīgi!

Madara Mežģirte,
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 11. klase
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„M āmiņ, kas ir mīlestība? Ko nozīmē 
šis vārds, ko tik bieži no jums 
dzirdu? Gribu tik daudz uzzināt, 

tik daudz ieraudzīt un sajust visu, ko esat 
man stāstījuši! Es neredzu sauli, nevaru 
pieskarties zemei, kokiem, sniegam, 
sajust siltos smilšu graudiņus, redzēt 
zaļo zāli un zilās debesis. Māmiņ, kas ir 
laime? Kas ir plašā Latvija, par ko jūs 
tur, ārpusē, runājat? Kad es jūs satikšu, 
to visu gribēšu uzzināt... Ak, kāpēc te ir 
tik šauri?!” 

„Tēt, vai tava balss tur, ārpusē, skan 
tikpat dobji kā šeit? Kāpēc mamma un 
tu saucat mani par savu mazo princesi 
un sakāt, ka ļoti mīlat? Mēs taču vēl pat 
neesam satikušies. Visi tie mīļie un labie 
vārdi… Vai sacīsiet tos man arī tad, kad 
būsim satikušies pa īstam? Es tik ļoti, 
ļoti baidos...”

Pie sprakšķoša kamīna sniegotā 
novembra pēcpusdienā sēdēja divi 
laimīgākie cilvēki  pasaulē un, glaudot 
apaļo punci, domās runāja ar savu ilgi 
gaidīto meitiņu, kurai bija nolēmuši dot 
vārdu Laima. Latvisku un spēcīgu, lai arī 
meita aug patriotiska, droša un stipra 
raksturā.

„Mīļo meitiņ, tu esi mūsu prieks 
un acuraugs. Mēs tevi mīlam jau no tā 
brīža, kad uzzinājām, ka esi izvēlējusies 
mūs par saviem vecākiem. Nav svarīgi, 
vai mēs tevi jau turam savās siltajās 
rokās vai arī varam saskarties tikai caur 
māmiņas vēderu. Tu esi bērns, mazs 

cilvēciņš, kas nezina ļauna, nedusmojas 
ne uz vienu un netur sirdī rūgtumu un 
aizvainojumu. Tava sirds ir kristāldzidra, 
un mēs ar tēti rūpēsimies, lai tā tāda arī 
paliek,” smaidot domāja māmiņa.

„Bet, māmiņ, mīlestība?”
„Saulīt, ir tikai viena atbilde – 

mīlestība esi tu, kas silda un vienmēr 
sildīs mūsu sirsniņas.”

„Mīlestība ir viss labais mums 
apkārt. Kopīgi sapņi ar mīļoto cilvēku, 
bērnu izaudzināšana par krietniem 
cilvēkiem. Cieņa pret apkārtējiem, rūpes 
par saviem tuvākajiem un dzimteni. To 
visu caurstrāvo mīlestība. Viss labais, 
ko tu pasaki otram, ar ko izpalīdzi, ir 
mīlestība, Laimiņ,” klusi piebilda tētis.

Alise Romāne,
Rugāju novada vidusskolas

10. klase

S akot labus vārdus, kompli mentus 
vai vēlējumus, mēs spējam motivēt 
cilvēku, kuram tie adresēti. Ikdienā 

mēs bieži neaizdomājamies par to, ka 
apkārtējos spējam iepriecināt, paveicot 
pavisam mazus, dažkārt nenozīmīgus 
darbus. Mammai izpalīdzam mājas 
uzkop šanā, aizsargājam mazākos 
skolēnus no apvainojumiem vai dodam 
savu vietu autobusā pieaugušajam. Šādi 
mazie darbi, kas dažkārt varbūt šķiet 
nenozīmīgi un pašsaprotami, uzlabo 
dienu, jo katrs smaids rada smaidu un 
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katrs pateiktais paldies sasilda dvēseli 
un padara dienu nedaudz gaišāku.

Vienmēr, kopš sevi atceros, esmu 
paturējusi prātā teicienu: „Dots devējam 
atdodas”. Šo teicienu jau bērnībā man ir 
iemācījuši vecāki, kuriem sirds dziļumos 
ik dienu izsaku pateicību par audzinā
šanu, ieguldītajām rūpēm un dotajiem 
padomiem. Pat brīžos, kad mani kāds ir 
piekrāpis, lai arī esmu centusies palīdzēt 
šim cilvēkam, vienmēr sev atgādinu šo 
teicienu. Ja mani piemānīja, tad šo pašu 
cilvēku kādreiz kāds cits piemānījis vai 
arī viņam dzīve citādi atmaksās par 
nekrietno darbu. Esmu pārliecināta, ka 
mūs visus vada kāds augstāks spēks, no 
kura soda neizdosies izbēgt.

Iespējams, ka tas izklausās nedaudz 
lētticīgi, tomēr atriebties kādam, kas 
nodarījis pāri, ir vēl sliktāk. Pasaki 
viņam par to paldies, jo tagad būsi 
daudz gudrāks, būs pieredze un spēsi 
mācīties no kļūdām. Pāridarītājs noteikti 
būs neizpratnē par tavu pateicību, viņš 
nebūs gatavs kam tādam.

Tāpēc, ja tev ir iespēja ikdienā 
kādam pateikt labu vārdu, izdari to, jo 
tad pašam diena kļūs jaukāka un sirdī 
iedegsies patīkama liesmiņa, kas radīs 
siltumu. Es pati arī neesmu ideāla un 
ne vienmēr izpalīdzu, kad man ir tāda 
iespēja, tomēr es cenšos laboties katru 
dienu un mēģinu nepaslinkot. [..]

Agnese Ikstena,
Rugāju novada vidusskolas

10. klase

[..]

 

Labie, patīkamie vārdi runā paši 
par sevi. Tie var radīt tikai 
vispozitīvākās un vissiltākās 

emocijas un izsaukt katra cilvēka 
dvēselē vismaigākās jūtas. Taču dažkārt 
mūsu dzīvē tik ļoti pietrūkst šo mīļo un 
dvēselisko vārdu, kuri sasilda cilvēka 
sirdi un palīdz apzināties, ka ne viss 
dzīvē ir tik slikti, kā varētu likties. Un 
vai tad daudz vajag, lai cilvēks justos 
laimīgs? Izrādās, pavisam ne. Tikai no 
sirds pateikt: „Labrīt!”, „Pateicos!”, 
„Mammīt!”, „Mīļā mana!”, „Es tik ļoti 
tevi mīlu!”. Lūk, dzirdēsi šādus vārdus, 
un šķitīs, ka visas problēmas un 
likstas ir aizmirstas, skumjas zudušas.

Ja tā padomā, cilvēki taču nav 
izdomājuši labāku dienas sākumu kā cits 
citam novēlēt labu rītu. Un tiešām, ja rīts 
būs labs un veiksmīgs, arī pārējā dienas 
daļa paies labi. [..] 

Novērtējiet pateiktos vārdus, jo tie 
var būt pēdējie, ko jūs pateiksiet kādam 
cilvēkam. Katram no mums ir patīkami 
dzirdēt labus vārdus, tāpēc neatņemiet 
cits citam šo prieku. Atbalstīt nelaimē 
nonākušu cilvēku ar sirsnīgu vārdu bieži 
vien ir tikpat svarīgi, kā laikā nolaist 
dzelzceļa barjeru – tikai pāris centimetru 
šķir katastrofu no rāmas un plūstošas 
kustības pa dzīves ceļu. 

Andrejs Besedins,
Daugavpils 16. vidusskolas

11. klase
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N o katla kāpj garaiņi, kas virtuves 
logus apaudzē ar plānu, baltu kārtiņu. 
Pirksti paši steidz rakstīt uz rūts 

vārdus, kuru šodien trūkst, jo cukura bija 
par maz, tikai parasts ūdens skalojas gar 
glāzes malām.

Cilvēka organismā ir 60 % ūdens. 
Un šie 60 % dzīvības šķīduma absolūti 
pārsteidzošā savienojumā ar 40 % citu 
šķidrumu rada verbālos plūdus, kas gan 

neappludina ielas un neatstāj saimniecības 
bez elektrības, bet aizdedz gāzes degļus uz 
siržu plītīm.

Kāds grib padzert labi saldu tēju, 
tāpēc jāuzsilda ūdens. Liesmas šauda savas 
sārtās, izsalkušās mēles. Atliek tikai atrast 
pietiekami lielu katliņu un jāieliek tajā 
savi augšstilbi, jāapķer ar plaukstām ceļi 
un jāpieliec galva. Tā drošāk. Jo klusums 
joprojām biedē, es gaidu ieskanamies 

Elizabete Leizāne, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 1.c klase
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vārdus, jo kāds taču vēl atnāks, vai 
ne?

Siltums dara savu darbu labi – 
lēni, bet labi. „Ir sasniegta vārīšanās 
temperatūra,” lietišķi paziņo termometrs, 
baltā, garā mētelī ģērbies. Ķermeni 
apņem patīkamas trīsas, un pavisam drīz 
liekas, ka arī manu muguru sedz balts, 
garš mētelis. Ir tik silti, ka šķiet – kūst 
sniegs, dīgst asni un par vēlu vākt sīpolu 
mizas olu krāsošanai. Bet cīruļputenis 
izrādās neizbēgams, un drīz vien atkal 
kļūst auksti. [..] 

Katliņš ar ūdeni tika pamests div
vientulībā ar savtīgajām liesmu mēlēm. 
Kad kāds tomēr atgriezās, no trauka 
pacēlās vienīgi viegla migliņa. Tik sīka, 
sadrumstalota – puzle, kuras salikšana 
atklātu kūpošu tējas krūzi – aromātisku, 
saldu –, taču tā prasīja pārāk lielu piepūli. 
Alkatība šoreiz neguva virsroku.

Ņemiet manu mēteli vai ļaujiet man 
kļūt par cukura graudiem vai liesmām 
plīts riņķos. Un dūmaka no loga rūts arī 
lēnām izdziest, un ar to kopā – tie vārdi, 
kas trūka.

Elīna Ivanovska,
Bauskas Valsts ģimnāzijas 

10. klase 

[..]

 

K atram patīk, viņaprāt, tikai 
labie vārdi, kuri vēsta par kādu 
notikumu, senu leģendu vai 

nākotnes sapņiem, ģimenes mīlestību 

vai drauga atbalstu, taču katram labs 
ir kaut kas cits. Ļauniem cilvēkiem 
labi vārdi vēstīs par kāda nelaimi, bet 
pozitīviem – kādu priecīgu notikumu, 
veiksmi un visu, kas ir apkārt.

Patīkamais mums sniedz siltuma 
sajūtu, liek skatīties caur rozā brillēm 
un aizmirst par baiļu pilnajiem brīžiem. 
Komplimenti kutina ausis, un vaigi tvīkst 
no glaimiem, taču miglā tīts ir tas, vai 
tiek teikta patiesība vai meli. Bieži vien 
skanīgie vārdi ievij sapņu pasaulē, bet 
pēc kāda laika atklājas taisnība, un 
paradīzes vietā sirdi skar elles ugunis.

Mēs nezinām, cik lielu ietekmi vārdi 
spēj atstāt uz otru cilvēku. Kādam tā 
būs vienaldzība, bet citam – spraigas 
emocijas. Ziemas rītā siltā elpas dvaša 
var vēlēt kādam labu rītu, apsveikumu vai 
novēlējumu, bet var arī paveikt bēdīgus 
darbus. Tieši tāpēc vērtīgāk aust labu un 
patiesu vārdu audeklu, kas nākotnē var 
palīdzēt patverties no sniega vētrām.

Tuvinieki ir mūsu spēks un atbalsts. 
Viņi ir tieši tie, kas nepametīs nelaimē 
un lieki nemelos. Savai ģimenei uzticība 
nezūd, tāpēc viņu teiktie pozitīvie vārdi 
iekur ugunskuru stindzinošajā aukstumā 
un sniedz cerību, ka dzīve nav pelēka 
un vienmuļa un ka sudrabota gaisma 
zaigo uz baltā klavieru taustiņa, tikai 
jāpamaina skaņdarba melodija. [..]

Eva Spriņģe,
Rugāju novada vidusskolas

10. klase
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A ustrumu zemēs nereti uz mirušo 
kapu kopiņām ir marmora plāksnes 
ar iegrebtu bļodiņu – lai tur sakrātos 

ūdens, ar ko sausā laikā putniņš var veldzēt 
slāpes, un tad, uzlidojot debesīs, visiem 
pavēstīt, cik tur labs cilvēks apbedīts. Arī 
mums katram ir iespēja pateikt labu par 
otru, pateikt labu par kāda veikumu, lietu, 
par nodzīvoto dienu, arī par sevi pašu. 
Un tad pasaule uzsmaida pretī, jo labie 
vārdi ne tikai sirdi silda, bet arī iedvesmo, 
izgaismo un dažkārt pat ārstē. 

Manā dzimtā ir daudz cilvēku, kuri ir 
sirdssilti, pozitīvi, labestīgi un godīgi. It īpaši 
mans opītis Elmārs. Viņš uzauga bez vecāku 
klātbūtnes un mīlestības un smagi strādāja 
jau kopš bērnības, lai nopelnītu iztiku. Taču 
viņš nekad nesūdzas, nevaimanā un vienmēr 
rūpējas par to, lai visi būtu priecīgi, paēduši 
un laimīgi. Mans opītis nekad ne uz vienu 
nedusmojas, nekritizē, ir ļoti pašaizliedzīgs, 
izpalīdzīgs, saprotošs un pieklājīgs – kā 
īsts džentlmenis, kas redzams senajās 
amerikāņu filmās. Lai arī kas notiktu, zinu, 

Melānija Alika, Rīgas 53. vidusskolas 4.a klase

108



ka droši varu doties pie viņa, jo viņš 
nedusmosies, neteiks nevienam citam 
un atrisinās jebkuru problēmu. Opītis arī 
vienmēr atrod labus vārdus, ko pateikt. 
Gandrīz ikreiz, kad uzpucējos, viņš saka 
man komplimentus, lepojas ar mani un 
izturas tā, ka es jūtos vislieliskākais un 
lolotākais cilvēks pasaulē. Viņa labie 
vārdi ikreiz spēj sasildīt manu sirdi, un 
es cenšos viņam atdarīt ar to pašu. No 
opīša esmu mācījusies, cik tas ir būtiski – 
likt justies mīlētam un aprūpētam, tāpēc 
cenšos tā izturēties arī pret citiem.

Sekojot ierakstiem „Facebook”, 
esmu uzzinājusi daudz arī par citiem 
cilvēkiem pasaulē, kas, lai kādas 
reliģiskās, politiskās vai citas piederības, 
tautības, valodas vai kultūras pārstāvji 
būtu, ir gaiši, pozitīvi, labestību vairojoši 
un reizē arī ļoti vienkārši. Tā uzzināju 
par 86 gadus veco Ārijas kundzi, kas 
ik dienu uzcītīgi sēž Rīgas–Liepājas 
šosejas malā un tirgo pašadītas zeķītes. 
Viņa tās adot pēc atmiņas, jo neko īsti 
vairs neredzot; iepriekš sirmā kundze 
33 gadus nostrādājusi tirdzniecībā par 
grāmatvedi. Kad cilvēki piestājot un 
aprunājoties ar Ārijas kundzi, neviens 
nepaliekot bez mīļa vārda. Labestīgā 
un sīkstā kurzemniece spējot un protot 
sasildīt gan garāmbraucēju kājas un 
rokas, gan arī viņu sirdis. Un parasti taču 
mīlestība ir divvirziena kā krāsainais 
dzīpariņš no sirds uz sirdi. Arī pašu 
Ārijas kundzi šī iespēja satikt cilvēkus, 

aprunāties, būt noderīgai gan savai 
ģimenei, gan līdzcilvēkiem tikai stiprina. 
Ļaužu sirsnīgie pateicības vārdi liek 
viņai neapsīkt un darboties, būt možai, 
optimistiskai, būt apritē, kaut, protams, 
sirmā vecumā tas nav viegli. 

Biežāk jau labus vārdus paši 
saņemam un arī citiem dāsni dāvājam 
kādos godos, svinībās, tikšanās reizēs, 
taču ikdienā to ir mazāk, jo tad ir 
vairāk rūpju, steigas, darbu. Tomēr 
manā ģimenē, domāju, visi esam labu 
vārdu sasildīti. Tos sakām un dzirdam 
bieži, pelnīti, un mani tie ļoti iedvesmo, 
uzlādē un motivē darīt vairāk, labāk un 
pašai būt gaišākai. Tāpat domāju, ka tā 
enerģija, kas ir labajos vārdos, mūs ne 
tikai stiprina, bet arī aizsargā. Jo, ja labo 
vārdu ir daudz, bet „daudz” var mērīt, 
piemēram, kā tautasdziesmās teikts, ar 
riekšavu (tas ir, divām kopā saliktām 
plaukstām), tad no „riekšavā paņemto 
tūkstoš bišu dzeloņiem var nokalt pat 
zobentiņu – tik daudz mazas aizsardzības 
sistēmas rada vienu veselumu” („Spēka 
dziesmas”. S. Krišmane). Tāpēc dalīsimies 
labajā, vairosim un novērtēsim labo, 
būsim redzīgi, dzirdīgi, sirds silti un 
stipri, lai pasaulē mazinātos ļaunums, 
vardarbība, vienaldzība un slimības un 
dzīvot būtu viegli, priecīgi un droši!

Ance Martinsone,
Briseles 2. Eiropas skolas 

10. klase
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E s esmu dzirdējis, ka vārdam ir 
maģisks spēks. Vārds var pacelt 
cilvēku spārnos un var padarīt 

slimu. [..]
Skolā bieži var dzirdēt no skolotājiem 

uzslavas. Tās patīk visiem skolēniem. Kad 
es saņemu uzslavas par labi izpildītiem 
mājas darbiem vai kontroldarbiem, tas 
man sniedz gandarījumu un liek mācīties 
labāk. Man liekas, ka cilvēki pārāk maz 
saka labus vārdus citiem. Varbūt traucē 
dzīves steiga, laika trūkums un cilvēku 
egoisms? [..]

Ģimenē arī gribas saņemt labus 
vārdus no vecākiem, bet varbūt arī vecāki 
grib dzirdēt tos no bērniem. Piemēram, 
mamma grib dzirdēt atzinību par ēdienu, 
paldies par jaunu apģērbu vai jauniem 
apaviem. 

Sabiedrībā ir daudz interesantu 
kultū ras pasākumu, kas silda sirdi. 
Tas ir labs teātris, kas sniedz pozitīvas 
emocijas. Tas ir labs koncerts, kur 
dzirdami skaisti vārdi. Pozitīvas emocijas 
sniedz komēdijas. Runā, ka smiekli 
pagarina cilvēka mūžu. [..]

Varbūt cilvēki kaunas teikt labus 
vārdus, jo mēs dzīvojam laikā, kad 
laikrakstos, televīzijā, internetā ir daudz 
kritikas un negatīvisma. Bieži cilvēki ar 
interesi lasa melno humoru, bet maz 
lasa rakstus par labiem, slaveniem, 
talantīgiem cilvēkiem. [..]

Dmitrijs Barsukovs,
Jelgavas 6. vidusskolas 

12. klase 

C ilvēki, kas iegrimuši ikdienas 
rūpēs, mūsdienu pasaules trakajā 
ritumā dažādu notikumu iespaidā 

kļūst truli, vienaldzīgi, ieraujas sevī kā 
gliemji. Nokļūstot sirdi plosošā situācijā, 
pats mierīgākais, pacietīgākais un 
neatkarīgākais cilvēks sāk šaubīties, 
krist panikā, pieļaut kļūdas. Tādos 
brīžos ir labi, ja ir kāds, kurš pasaka 
labu vārdu, sniedz atbalstu, pavirza uz 
pareizo pusi. [..] 

Ja cilvēki dotu cits citam tikai labu 
un pozitīvu enerģiju un atpakaļ saņemtu 
mieru un saskaņu, tad uz zemes valdītu 
miers un labestība. 

Labie vārdi ir Dieva pateicība, 
nonesta no debesīm – visiem mums. 
Nelaime ir tā, ka daudzi nav iemācījušies 
tos pareizi lietot, aizstājot ar ļauniem, 
cietsirdīgiem vārdiem, kas pazemo un 
pat nogalina. Palīdzēsim viņiem. Nav 
nemaz tik grūti kādam noskumušam, 
vientuļam cilvēkam pateikt siltus, sirdij 
tīkamus un mierinošus vārdus. 

Par to, ka labs vārds ir miers 
dvēselei, vitamīni un zāles veselībai, nav 
šaubu. [..] 

Labi vārdi nes labus augļus, bet 
ļaunie – naidu, greizsirdību, gremdē 
cilvēku vientulībā, neticībā. Mūsu 
uzdevums ir palīdzēt ar labu vārdu, 
uzmundrināt, tad mūsu svētīgie augļi 
būs redzami un nesīs mieru. 

Ronalds Borisovs,
Jelgavas 6. vidusskolas

12. klase
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P irms pāris dienām es saņēmu 
kādu vēstuli. [..] To rakstījuši mani 
klasesbiedri – superīgi jaunieši, 

kuri kļuvuši par ļoti tuviem draugiem. 
Šī vēstule bija dziļi personiska un 
pozitīvu emociju pilna, uzmundrinoša un 
iedvesmojoša. 

Vēstulē, ko saņēmu no katra 
klasesbiedra, bija ierakstīti pāris pozitīvu 
teikumu vai rindkopu par mani un manu 
raksturu, kopīgām atmiņām un dažādi 
novēlējumi. Visas šīs ziņas man deva 
satriecošu prieka un smieklu devu, un 
vēl tagad, pārlasot vēstuli, visā istabā 
izskan manu smieklu šalts. Es nespēju 
iedomāties ko vēl uzmundrinošāku 
par šiem brīnišķīgajiem vārdiem, kas 
patiešām sasildīja manu sirdi. 

Kad sāk domāt par vārdu nozīmi 
cilvēku dzīvē, apzināmies, ka vārdi – 
tas ir spēcīgākais ierocis, kas cilvēkiem 
ir dots. Ar vārdiem vari kādu augstu 
celt vai arī iegrūst dziļi ellē. [..] Labāk 
izmantosim šo dāvanu, lai radītu prieku, 
mieru un labvēlību citu sirdīs. 

Ar labiem vārdiem, atzinību, 
pozitīvu vērtējumu un attieksmi no 
apkārtējiem tiek celta cilvēka pašapziņa. 
Dažkārt varētu šķist, ka atzinības 
izteikšana vai kāda pozitīva piezīme no 
mūsu puses nekādu dižu labumu nedod, 
taču patiesība ir šāda – mēs bieži vien 
nemaz nenojaušam, ka cilvēks jūtas 
mazvērtīgs vai ir kompleksu pārņemts, 
tāpēc nekad nevajag kautrēties vai 
uztvert par nevajadzīgu izteikt kādu 

komplimentu. Palīdzēsim apkārtējiem 
justies vajadzīgiem un novērtētiem. 

Nav nekādu šaubu, ka vārdi – tas 
ir dzīvs un spēcīgs ierocis, ar kuru vajag 
prast rīkoties un izmantot lietderīgi. Ja 
vārdus izmantojam pareizi, varam mainīt 
savu un apkārtējo skatījumu uz dzīvi un 
pašiem uz sevi. Ir skaidrs – labi vārdi 
sirdi silda. Tāpēc sāksim tos izrunāt. Jau 
tagad. 

Anna Danenberga,
Saldus vidusskolas

11. klase

[..]

 

L aika gaitā ir bijuši neskaitāmi 
kari. Kari starp nācijām, zemēm, 
dzimtām, ģimenēm vai pat 

draugiem. Cilvēki cits citam vienmēr 
gribējuši kaut ko atņemt. Draugi viens 
otru pieviļ, brālis cīnās pret brāli, 
ģimenes izjūk, lai tikai kāds dabūtu 
nedaudz vairāk par citu un, cerams, 
kaut ko, kas padarītu laimīgu. Tas nebūt 
nav mainījies mūsu laikā, manuprāt, 
pat pieaudzis spēkā. Vienīgi mūsdienās 
mēs cits citu baidām internetā vai 
slēpjoties aiz baumām un meliem, 
nopeļot citus, cerot, ka tas mums 
liks justies priecīgākiem. Bieži cilvēki 
viens otru pieviļ, un neviens vairs nav 
apgrūtināts ar laipnām vārdu apmaiņām 
vai izpalīdzīgiem maziem darbiem, kas 
tiešām varētu kādu darīt laimīgu. Tas 
ir licis cilvēkiem radikāli mainīties un 
dažiem pat pilnīgi ignorēt normālas 
sabiedrības visvienkāršāko etiķeti. 
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Katru dienu vismaz zemapziņā 
mēs dodamies meklēt veidu, kas liks 
mums aizmirst par visu, kas negodīgs. 
Mēs meklējam kaut ko, kas mūs darītu 
laimīgus.

Galu galā – kas īsti ir laime? Izjūta, kas 
liek justies kā mājās, drošībā? Stāvoklis, 
kurā cilvēkam viss ir? Greznība, kuru 
var atļauties tikai pārtikuši cilvēki? Vai 
vienkārši labs vārds, uzmundrinājums? 
Labos, patiesos vārdos ir visvieglāk rast 
laimi un aizmirst slikto.

Labi vārdi tieši tāpēc silda sirdi, ja 
atrodas kāds jauks cilvēks, kam nav žēl 
jauka vārda. [..] 

Ja ir gadījies justies pavisam vientuļi, 
jo neviens nav palīdzējis, uzsmaidījis vai 
pat paprasījis, kā iet, kur nu vēl pateicis 
labu vārdu, tad labs vārds var vismaz 
nedaudz palīdzēt redzēt pasauli gaišāk.

Annele Baltmane, 
Briseles 2. Eiropas skolas 

10. klase
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N elaipni vārdi ir nepatīkami – tie 
mums sabojā garastāvokli un 
laupa dzīvesprieku. Tie ir kā nikni 

suņi, kas mums saplosa pašapziņu, vai kā 
nātres dzēliens, kas neliek mierā. Laipni 
vārdi ir mūsu dvēseles barība, tie uzlabo 
garastāvokli visiem un atvieglo dzīves 
nastu. Slikti vārdi dara citiem pāri, gaiši 
vārdi var palīdzēt sadziedēt mūsu brūces.

Vasaras pavadu Latvijā pie 
„savējiem”. Kādu gadu, kad biju mazāka, 

staigāju pa dārzu un nolēmu, ka jālasa 
āboli. Diena bija skaista, silta un saulaina, 
nodomāju, ka vērts ielīst zem krūmiem, 
kur āboli aizripoja un bija visgrūtāk 
lasāmi. Nepagāja ne stunda, kad āboli 
bija salasīti un sašķiroti. Lepni gāju 
teikt vecmāmiņai par izpildīto darbiņu. 
Kad viņa mani ieraudzīja, no galvas 
līdz kājām nošmulējušos dubļos, viņa 
prasīja, kas ar mani esot noticis. Teicu – 
ābolus salasīju pat zem ogu krūmiem. 
Vecmāmiņa, stāstu noklausījusies, 
iesmējās un nosauca mani par muļķīti. 
„Protams, labu darbiņu padarīji,” viņa 
teica, „bet vai tad tu nezināji, ka mums 
šodien mājā nav ūdens?” Godīgi sakot, šī 
ir viena no manām mīļākajām atmiņām. 
Prieks, ko izjutu, nav samazinājies, jo 
zinu, ka varu palīdzēt vecvecākiem un 
atvieglot viņu dzīvi. Nespēju iedomāties 
labāku atalgojumu kā paldies vai 
smaidu un apskāvienu no vecmāmiņas 
un vectētiņa. Vēl joprojām vislielāko 
gandarījumu jūtu, redzot citu prieku par 
manis darīto.

Visvairāk sirdi silda cilvēki, kas 
novērtē tevi un to, ko tu dari. Šādu siltumu 
neaizstāt ne ar siltas tējas krūzi, ne ar 
pašpārliecinātību par padarīto darbu. 
Tāpēc pati arī mēģinu vienmēr dalīties ar 
labiem vārdiem, jo viens smaids, viens 
patīkams vārds padara pasauli jaukāku 
mums visiem. 

Anna Lonija Ulmane,
Briseles 2. Eiropas skolas 

12. klase
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M ēs dzīvojam laikā, kurā valda 
ikdienas steiga, stress un allaž 
izsīkstošais un nepietiekamais 

laiks. Tas padara mūs aklus, jo pat 
vispatiesākajos un emociju bagātākajos 
brīžos mēs dzīvojam tumsā. Tumsā, kurā 
vienmēr esam noraizējušies dziļi sirdī – 
vientuļi. 

Tāds dzīves ritms rada aukstu dvēseli 
un attiecības ar vēsu aprēķinu. Taču mēs 

esam tikai cilvēki, un viss, kas mums ir 
vajadzīgs, lai atkal austu gaisma, ir labs 
vārds. 

Vārdi ir spējuši dzīvot tūkstošiem gadu 
caur paaudžu paaudzēm, nezaudējot savu 
spēku un nozīmi, turpinot augt, mainīties 
un ietekmēt pasauli daudz dažādos veidos. 
[..]

Ja tu daudz laika pavadi, pastāvīgi 
žēlojoties un izpaužot agresiju savā darbā, 

Anna Sadovska, Rīgas 53. vidusskolas 4.a klase

114



tad personīgajā dzīvē radi aizvien augošu 
stresu savā apziņā. Uz to koncentrējoties, 
tas attīstās, jo par to turpini domāt un 
runāt, veltot savu enerģiju, uzmanību 
un laiku. Kur aiziet tavi negatīvie vārdi? 
Tavā un apkārtējo cilvēku uztveres 
zonā, nekādi neuzlabojot savu un 
citu pašsajūtu. Tāpēc izvēlies vārdus 
uzmanīgi, esi saulstars, nevis apmācies 
mākonis citu ikdienā. 

Vārdiem ir spēks, un ikkatrs ir 
pelnījis to sajust. Tik svarīgi ir dzirdēt: „es 
tevi mīlu”, „es tev uzticos”, „tev izdosies”, 
„tu esi gudrs”, „es lepojos ar tevi”. Vārdi 
palīdz veidot spēcīgu emocionālo saikni 
ar otru cilvēku, tie palīdz dzīvot īstu dzīvi 
un atklāj pasauli tik daudzveidīgu. 

Klinta Štrausa, 
Saldus vidusskolas

11. klase

[..]

 

D ažreiz mēs neapzināmies, 
ka mūsu sirdī ir liesmiņa, jo 
jūtamies atstumti, nemīlēti un 

nenovērtēti. Šādās situācijās ir grūti 
atrast savu liesmiņu, jo tā ir pavisam 
maza un tikpat kā neesoša. Bet nav 
svarīgi, vai tā ir liela vai maza, spēcīga 
vai vāja, jo tā ir. Apzinoties, ka esam 
gaismas nesēji, mēs varam piepildīt 
mūsu aicinājumu – spīdēt un darīt labu. 
Darot labus darbus, mēs sildām citu 
sirdis, un, saņemot citu mīlestību, mēs 
uzturam savu liesmiņu, padarām to 
spožāku un sasildām savu sirdi.

Sirds siltumam ir spēcīga ietekme 
uz mums pašiem un cilvēkiem mums 
apkārt. Ja izvēlamies izkāpt no savas 
komforta zonas, pārvarēt bailes un 
spīdēt, mēs jau esam uzvarētāji, jo 
esam piepildījuši savu aicinājumu un 
noteikti aizkustinājuši kādu. Labi vārdi 
ir galvenais instruments, kas ļauj mums 
aizkustināt cilvēkus. Labi vārdi sasilda, 
nomierina, iepriecina un iedrošina 
sirdis. Mēs bieži vien neapzināmies, cik 
liels spēks ir mūsu vārdiem, cik lielu 
iespaidu tie atstāj uz citiem, cik ļoti tie 
ietekmē citu dzīves. Pat viens vienīgs 
teikums spēj mainīt situāciju. Vārds spēj 
ienest gaismu tumsā, cerību bezcerībā, 
mīlestību naidā un mieru sāpēs. Ja esam 
gaismas nesēji, tad mums ir jārīkojas un 
jāsasniedz mūsu mērķis – pašiem spīdēt 
un mudināt citus spīdēt, iedrošinot viņus 
un ticot viņiem.

Vairojot gaismu un sasildot sirdis, 
mēs padarām šo baiļu, nenoteiktību, 
šaubu pilno pasauli labāku. Izrādot 
mīlestību, rūpes, laipnību ne tikai saviem 
tuvajiem, bet arī svešiniekiem, mēs 
izstarojam labestību, kas atbrīvo cilvēkus 
no negatīvo emociju cietokšņiem. Cerība 
ir vienmēr, un mums jāatceras, ka mūsu 
labie vārdi un darbi ir cerību dzirksteles, 
kas liek citu liesmiņām, sirdīm mirdzēt 
vēl spožāk un spēcīgāk. [..]

Kristiāna Ustuba,
Eiropas 2. Briseles skolas 

12. klase
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P asaulē dzīvo vientuļa meitene. 
Katru dienu pēc skolas viņa nāk 
mājās, izpilda mājasdarbus, tad 

vai nu raksta kādu dzejoli vai stāstu, vai 
skatās filmu. Viņa ir vientuļa, jo jūtas kā 
vienīgā meitene pasaulē, kurai dzīves 
mērķis ir kļūt par rakstnieci. Viņai ir 
rakstāmmašīna, kamēr visiem pārējiem 
bērniem ir dārgi planšetdatori, un viņu 
par to apsmej. Viņa nebaidās izteikt 
citādu viedokli, un tas nepatīk daudziem 
bērniem. Visapkārt dzīvo vienaudži, kuri 
vēlas kļūt par ārstiem vai juristiem, vai 
pavāriem, un viņi visi meitenei saka: 
„Neviens vairs nelasa grāmatas. Kā tu 
nopelnīsi naudu, tās rakstot? Nevienam 
nevajag tavus vārdus.” Viņa jūt sāpīgos 
vārdus un no sākuma mēģina par tiem 
nedomāt un koncentrēties uz rakstīšanu, 
bet pēc laika jūt, ka nevar vairs uzrakstīt 
pat teikumu savā grāmatā. Meitene 
nomet malā savu vienīgo dzīvesprieku 
un tā vietā cenšas labi mācīties, izvirza 
mērķus, kā dabūt labas atzīmes un tikt 
labā universitātē. Klade ar stāstiem un 
dzejoļiem, ko viņa kādreiz rakstīja katru 
vakaru, ir apputējusi un neaiztikta. 

Meitene tagad ļoti cenšas iekļauties 
normās, kuras nosaka apkārtējie 
cilvēki. Viņa runā tikai par lietām, par 
kurām runā citi cilvēki, un neizsaka 
savu viedokli. Viņa vairs negrib asos 
skatienus un nicinošos vārdus. Viņa tajā 
visā pazaudē sevi un tāpat neiegūst citu 
cilvēku atzinību, tagad viņai saka: „Kāpēc 

tu vairs neraksti? Tas bija vienīgais, ko 
mācēji. Atstāj labāk šo sarežģīto pasauli 
mums.”

Kādā vēlā rudens vakarā meitene 
iet mājās pilnīgā tumsā. Viņa dzīvo 
mazā lauku pilsētā, kur daudz koku 
un jāšķērso pļava. Šīs pļavas vidū 
meitene pēkšņi apstājas un paskatās 
uz augšu, un viņas elpa aizraujas, kad 
viņa ievēro, cik daudz tur zvaigžņu! Viņa 
paliek stāvam kādas desmit minūtes un 
klusām pie sevis nodzied kādu dziesmu, 
skatoties zvaigznēs. Meitenei garām ar 
velosipēdu aizbrauc cilvēks, kurš viņu 
gandrīz nepamana un pārsteigts uz viņu 
atskatās, bet viņai tas nerūp.

Viņa aizskrien mājās un ar sasalu
šiem pirkstiem vairākas reizes mēģina 
atslēgt durvis, kamēr izdodas, un tad 
ieskrien istabā, nomet somu, ātri novelk 
mēteli un sameklē savu lielo, apputējušo 
kladi, un atver to. Meitene izlasa savus 
sen uzrakstītos vārdus un sajūt siltumu 
sirdī. Pār vaigiem norit asaras, un viņa 
sagrābj pildspalvu, lai uzrakstītu dzejas 
rindas, kas nāk prātā. Viņa uz papīra 
lapām raksta visu vakaru. Top dzejolis 
par dabu un dzejolis par cilvēkiem, kas 
viņai lika pazaudēt sevi. Meitene uzraksta 
stāstu par lapsu, kura ir vientuļa un kurai 
pašai jācīnās ar savu pasauli.

Tad viņa aiziet uz pagrabu sameklēt 
veco, labo rakstāmmašīnu, kuru viņa 
atrada tirdziņā pirms pāris gadiem. 
Meitene uzstiepj to augšā un cer, ka 
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aukstums un mitrums nav sabojājis viņas 
mīļāko lietu pasaulē. „Lūdzu, strādā!” 
viņa saka un izņem to no kastes. Ielikusi 
lapu un pārbaudījusi, vai iekšā ir lente ar 
tinti, viņa mēģina uzrakstīt pirmās rindas 
kādam no jaunajiem dzejoļiem. Viss 
strādā ļoti labi, un meitene pasmaida 
pirmo reizi daudzu mēnešu laikā. 

Savu rakstāmmašīnu un kladi 
meitene aiznesa uz skolu, lai rakstītu 
garajos starpbrīžos. Cilvēki par viņu 
smējās. Izstūma no savas sabiedrības 
vēl vairāk. Meitene nepārstāja rakstīt, 
bet juta, ka kaut kā pietrūkst viņas 
darbos. Viņa par to domāja, sēžot 
bibliotēkā un pārrakstot ar roku rakstītos 
darbus. Neviens viņai vairs nepievērsa 
uzmanību, viņa bija pati savā pasaulē, 
tāpēc bija ļoti pārsteigta, kad pretējā 
galda pusē apsēdās puisis un palūdza 
apskatīt viņas rakstāmmašīnu. Viņa 
no sākuma domāja, ka viņš joko, bet 
puisis paskaidroja, ka viņu aizrauj 
tādas lietas kā kasetes, vecās metāla 
šķiltavas, maskas, rakstām mašīnas un 
tamlīdzīgas, citiem cilvēkiem nevaja
dzīgas vecas lietas. Meitene tad ar 
aizrautību stāstīja, kā viņa noskatījās 
filmu par Dž. K. Roulingas dzīvi un 
uzzināja, ka viņa savu grāmatu rakstījusi 
ar rakstāmmašīnu, tāpēc vēlējās izdarīt 
tāpat ar saviem darbiem. „Vai es drīkstu 
izlasīt kādu no taviem dzejoļiem,” puisis 
prasīja. Meitene no sākuma vilcinājās, bet 
pēc tam iedeva viņam savu kladi. Zēns 

izlasīja dažus dzejoļus, tad atdeva viņai 
kladi un teica: „Tev tiešām ir talants!” 
„Tu nejoko?” meitene bija sajūsmā, jo 
neviens līdz šim nebija izrādījis tādu 
interesi par viņas rakstīšanu. 

„Tev ir ļoti skaista un tēlaina valoda, 
un tu māki izteikt tik dziļas, filozofiskas 
domas tā, ka pat es to varu saprast 
un novērtēt. Vai tu esi mēģinājusi 
piedalīties kādos konkursos?” puisis 
jautāja. Meitene atzinās, ka nav iesūtījusi 
savus darbus konkursos un domā, ka 
viņš noteikti ir daudz inteliģentāks par 
cilvēkiem, kas visu mūžu stāstīja viņai, 
ka no rakstīšanas nav jēgas. 

Puisis palīdzēja jaunajai dzejniecei 
atrast konkursus, atlasīt piemērotākos 
dzejoļus un tos aizsūtīt. Viņš atbalstīja 
viņas fantastiskās idejas un izteica 
atzinīgus vārdus, ja dzejolis bija ļoti 
labs, un deva draudzīgus padomus, ja 
uzskatīja, ka varēja būt labāk. Meitene 
uzvarēja vispirms vienā, tad otrā 
konkursā, un tā viņa turpināja, kamēr bija 
pazīstama skolā ar saviem panākumiem. 
Un cilvēki sāka tos novērtēt. Pamazām 
šaubas par sevi izzuda, un līdz ar tām arī 
cilvēku izteiktie draudīgie vārdi, kas bija 
padarījuši viņas sirdi ledainu un skumju. 
Vārdi, ko teica puisis, sildīja viņas sirdi, 
padarīja acis gaišas un prieka pilnas. 
[..] 

Lorna Barbara Ērla,
Cēsu Valsts ģimnāzijas

10. klase 
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[..]

 

N eveiksmes, šķiršanās sāpina. 
Mēs nekad neuzzināsim un 
nesapratīsim, cik ļoti otram sāp,

ko šis cilvēks iekšēji pārdzīvo. Viss, 
ko varam darīt šā cilvēka labā, ir 
aprunāties ar viņu. Kā gan vārdi, kas 
nākuši no sirds, var nesasildīt? Tas ir 
vienīgais, kas silda, kad apkārt vairs 
nav neviena, – līdzcilvēku domas un 
vārdi. Tāpēc vienmēr, kad varam pateikt 
ko jauku, to arī darām. Neviens cilvēks 
nav nožēlojis, ka pateicis labus vārdus 
otram. Pozitīvas vibrācijas ir jādod tiem, 
kam to ir mazāk. 

Daudzi vārdi ir ļoti svarīgi un nozīmīgi 
ikdienā. Piemēram, „lūdzu”, „paldies”, 
„piedod”, „līdz rītam”. Bez šiem vārdiem 
nav nozīmes it nekam. Tāpēc „es tevi 
mīlu” var pateikt tik daudzos veidos, 
piemēram, „piesprādzējies”, „uzvelc šalli 
un cepuri”, mums ir tikai jāieklausās. 

Vārdam ir vērtība, kuru tai piešķir 
cilvēks. [..]

Vārdi var gan ļoti iepriecināt, 
gan sāpināt. Mēs esam brīnišķīgi un 
neatkārtojami cilvēki, tad kāpēc gan ik 
dienu nepadarīt labāku līdzcilvēkiem? 
Mums ir doti vārdi, lai mainītu pasauli, – 
kāpēc mēs turam mēli aiz zobiem? Mēs 
varam pavadīt dzīvi klusējot, baidoties 
pateikt ko nepareizu, bet kā gan mēs 
iemācīsimies citu dziesmu, ja nedziedāsim 
to? Katrs ir citāds un atšķirīgs, par to 
nav jākaunas. Vārdam ir jādzīvo! 

Krista Zīmeca,
Saldus vidusskolas 11. klase 

M ūsdienās cilvēki reti pasaka otram 
kaut ko labu un patīkamu, jo 
ikdienas steigā un rūpēs skaistais 

kaut kur izgaist un paliek neievērots. 
Tas vairāk ir atkarīgs no katra cilvēka 
inteliģences un garīguma. No tā, cik 
lielā mērā cilvēks mīl sevi un sev tuvos 
cilvēkus, cik daudz mīlestības spēj dāvāt 
apkārtējiem ar savu darbu, uzvedību, 
attieksmi un uzmundrinājumu. [..]

Biežāk mīļus un labus vārdus cits 
citam saka ģimenes locekļi vai tuvi 
draugi, bet arī ne visās ģimenēs. Es esmu 
laimīgs cilvēks, jo man ir mīļa mamma 
un māsa, jauks un saprotošs tētis. Viņu 
atbalsts un padoms man palīdz sekmīgi 
turpināt mācības brīžos, kad vairs neko 
negribas un neredzu kādām lietām jēgu 
vai vienkārši ir slikts garastāvoklis. 

Man liekas, ka svarīgi ir ne tikai paši 
vārdi, bet arī kādā veidā tie tiek pateikti. 
Intonācijai ir milzīga nozīme. Manuprāt, 
sasilda tikai tie vārdi, kas ir pateikti no 
sirds. Ja tie ir formāli, tās ir vispārējas 
konkrētās situācijās lietotās frāzes, tās 
nepadara dzīvi gaišāku un patīkamāku. 

Reizēm mēs kautrējamies pieiet 
pie sveša cilvēka, kam ir kādas bēdas 
vai nepatikšanas. Mēs domājam, ka tas 
cilvēks var mūs pārprast, tāpēc paejam 
garām. Bet vajadzētu pieiet klāt un 
teikt...

Andrejs Žestjannikovs,
Rīgas 34. vidusskolas

10. klase
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K atrs cilvēks savā dzīvē kādreiz ir 
dzirdējis kādus labus vārdus. Bet 
kā ir ar sliktajiem? Kā rodas tie? 

Mūsdienās arvien biežāk dzirdam sliktus 
vārdus. Kāpēc tā? Vai cilvēki kļuvuši 
ļaunāki? 

Cilvēka dzīve ir kā garš ceļojums. 
Ikviens jau laikus sāk kārtot savu 
ceļasomu, ieliekot tajā visvērtīgāko. Arī 
es esmu sākusi kārtot savu ceļasomu. 
Tas, ko esmu tajā ielikusi un ielikšu 
vēl, ir atkarīgs no tā, ko vērtēju dzīvē 
visaugstāk. Mana lielākā laime slēpjas 
apziņā, ka kādam esmu vajadzīga. Svarīgi 
ir iedegt labā nodoma uguntiņu, lai tā 
silda un pavada ikvienu. Man ir svarīgi, 
lai cilvēki, kas dzīvo līdzās, justos labi, 
tādēļ ir vērts padomāt par to, vai mana 
attieksme pret apkārtējiem ir tieši tāda, 
kādu gaidu no citiem. Te mana sirdsbalss 
atgādina zelta likumu: „Nedari otram to, 
ko negribi, lai citi dara tev!” Šī gudrība 
ir zināma kopš neatminamiem laikiem, 
kaut gan mēs parasti neatceramies tādas 
gudras, bet reizē arī vienkāršas lietas. 

Ļaunums dzimst tad, kad cilvēks 
kļūst vienaldzīgs pret apkārtējiem un 
pats pret sevi. Paiet garām un nepamana, 
aizmirst vai vēl ļaunāk – izsaka apvai
no jumus. Neapmētāsim cits citu ar 
ļaunuma dadžiem, bet dāvināsim to, kas 
nemaksā naudu, ko nevar nopirkt un kas 
sirgstošai sirdij sagādā lielāku veldzi un 
prieku, – labus vārdus, labas domas, 
labus darbus. Ļoti svarīgi saglabāt sevī 
cilvēku, nepazaudējot labsirdību. 

Mums visiem, protams, patīk dzirdēt 
labus vārdus par sevi, bet, kad dzirdam 
pamatotu kritiku, tas nav jāuztver kā 
pasaules gals, nav jāņem tik tuvu pie 
sirds. Ļoti svarīgi aizdomāties par to, ko 
sakām, jo mēs esam atbildīgi par saviem 
vārdiem. Es vēlos katram teikt tikai labus 
vārdus un priecāties par to. 

Cik brīnišķīgi ir sildīt cilvēku sirdis 
ar labiem vārdiem! Es ticu, ka labie vārdi 
vieno ļaunuma šķirto pasauli.

Anastasija Meteļica,
Rīgas 53. vidusskolas 

11. klase

D ažreiz ir grūti iedomāties, kā viens 
vārds vai labs teikums var mainīt 
pat visu cilvēka dzīvi. No vārdiem 

nevaram būvēt mājas, iekopt krāšņus 
dārzus, bet ar tiem var iepriecināt un 
sadziedēt cilvēka sirdi. Sirdi uzmundrinoši 
vārdi katram no mums ir ļoti vajadzīgi, 
jo tie sniedz mierinājumu, satuvina 
cilvēkus, iedrošina, savukārt neapdomīgi 
izteikti vārdi var cilvēku sāpināt. 

Vai mēs esam domājuši par to, ka 
cilvēks kļūst nelaimīgs tikai tāpēc, ka 
viņam ir pateikts kaut kas slikts par 
viņa izskatu. Bet mēs neko nezaudēsim, 
ja teiksim: „Tu šodien esi ļoti skaista!”, 
„Man patīk tava kleita”, „Tu esi ļoti 
labs cilvēks”. Pat vienkāršs „čau!” liks 
pasmaidīt cilvēkam. Tas ir sīkums, bet no 
sīkumiem rodas lielas lietas. Mēs varam 
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darīt labu katru dienu, un vissvarīgākais – 
to var izdarīt ļoti viegli. 

Mūsu vidū ir tāds teiciens: „Esi 
cilvēks!”

Tas nozīmē – palīdzēt draugiem 
saprast kādu mācību vielu, palīdzēt 
izvēlēties kaut ko veikalā, izpalīdzēt 
kāda projekta izpildē vai vienkārši iedot 
norakstīt mājasdarbu. Tikpat labi šajā 
teicienā varētu ietilpt prasme dalīties – 
dalīties ar labiem vārdiem. Mūsos taču 
pukst jaunas, siltas sirdis! Vārdus nepērk 
par naudu, vārdi nāk no sirds! Tāpēc 
aicinu – nebaidieties, pastiepiet savas 
plaukstas, un es jums iebēršu tajās 
saujiņu labu vārdu! 

Jekaterina Skrebeca, 
Rīgas 34. vidusskolas 

10. klase

I kvienam vārdam piemīt neparasts 
spēks. Tas var sarūgtināt vai 
otrādi – iepriecināt. Dzīvē dažreiz 

cilvēks nedzird to vienīgo vārdu, kas 
glābj cilvēku un maina dzīvi uz visiem 
laikiem...

Reiz dzīvoja jauna un jauka 
meitene. Viņa patika visiem. Tik jauna, 
bet tik gudra! Pēc palīdzības pie viņas 
vērsās viss ciems. Viņa palīdzēja gan 
ar padomu, gan ar darbu, gan siltiem 
vārdiem. Bet otrpus upes, tālu aiz ciema, 
dzīvoja cita jauna meitene, tikai viņa bija 

ļauna, un viņas sirds bija melna kā ogle. 
Viņai piemita neparastas spējas – viņa 
bija ragana. Kad viņa gāja uz ciemu, visi 
vēra ciet slēģus, lai viņu mājā neielūkotos 
ļauna acs. Ja kāds satika viņu ceļā, 
bēga, cik tālu vien spēja. Visi zināja: 
ja ieskatīsies ļaunajai meitenei acīs, uz 
mūžu sirds pārvērtīsies ledū, un pret šo 
lāstu nebija ne zāļu, ne vārdu. 

Bija saulains rīts, jaukā meitene 
pastaigājās pa ciemu un vēlēja labrītu 
visiem, kurus sastapa. Viņas vārdi 
izstaroja īpašu siltumu: „Labrīt, saulīt!”, 
„Labrīt, svaigā maizīt!”, „Labrīt, Jāni!”. 
Ieelpojot svaigo gaisu, patīkamo puķu 
smaržu, viņa pieliecās un ieraudzīja 
nopulētas melnas kurpītes. Tā satikās 
labsirdība un ļaunums. Jaukā meitene 
nekad nebija tik tuvu pienākusi ļaunajai 
raganai. Pēkšņi viņa juta, ka salst rokas. 
Viņas siltā sirds nodomāja: „Varbūt 
ieskatīties raganai tieši acīs, lai viņa 
saprastu, cik brīnišķīgi būt laipnai un 
jaukai, un viņas sirds atmaigs.” Tikai 
ļaunās meitenes sirds bija ledus gabals, 
kas neko nejuta. 

Ragana sagrāba jauko meiteni un 
aizstiepa otrpus upes, kur dzīvoja. Gāja 
gadi. Abas meitenes dzīvoja kopā, bet 
nekad nesarunājās. Vārdu nebija. 

Poļina Potjomkina, 
Rīgas 53. vidusskolas 

11. klase
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V isi vārdi ir dzīvi, tie spēj mainīt 
cilvēkus un ietekmēt pasauli. 
Vārdi ir sekojuši paaudzēm, 

nezaudējot savu spēku un nozīmi. Tie 
dara brīnumus. Cik daudzu cilvēku 
dzīves ir pārvērtušās brīdī, kad skanējuši 
liktenīgie vārdi: „es tevi mīlu!”. Bet 
vai mums nav jābūt piesardzīgiem un 
uzmanīgiem, dzirdot un lietojot šos 
vārdus?

Vārdi pauž uzmundrinājumu, iedro
ši nājumu, mīlestības apliecinājumu, 
iejūtību, atbalstu. Dzirdot labus vārdus, 
rodas ticība labajam, tie ietekmē cilvēka 
atveseļošanos pēc slimības, spēju un gribu 
cīnīties ar grūtībām. Turpretī negatīvi 
vārdi emocionālo labsajūtu grauj. Diemžēl 
tieši negatīvais cilvēkā spēj dzīvot visilgāk 
un ir visgrūtāk iznīcināms. 

Arī rakstītam vārdam ir milzīgs spēks. 
Rakstot cilvēks pauž spēcīgas emocijas, 
kas palīdz mainīties un garīgi augt. Vārdi, 
ko dzird bērns, ietekmē viņa nākotni. Tik 
bieži vecāki mēdz būt skarbi, un šie vārdi 
bērna dzīvē ienes nedrošību un bailes, tie 
nepalīdz augt un iepazīt pasauli. Mūsdienās 
ir tik daudz bērnu, kam nav vecāku. 
Viņiem nav vajadzīgas dārgas rotaļlietas, 
jauns apģērbs vai moderns telefons. Viņi 
vēlas, lai mamma apmīļotu, kad ir slikti, 
pažēlotu, kad sāp, pasmietos kopā, kad ir 
jautri. Es novēlu katram bērnam dzirdēt 
vārdus: „Mamma mājās!” [..]

Viktorija Ņeverčika,
Rīgas 53. vidusskolas 

11. klase

K as ir siltums? Tas ir saules stariņš, 
tā ir putna dziesma, tas ir tauriņa 
lidojums. Siltums – tas ir pavasaris 

un vasara, un dzeltenrudens, un mir dzo
ša ziema. Un, protams, siltums – tā ir 
māmiņa un silta māja, tā ir dzimtene, tā 
ir Latvija. 

Lidija Lavrinoviča,
Daugavpils 15. vidusskolas

4. klase

V iens pateikts vārds,
Un izmainās viss,
Kas ar mani reiz noticis.
Viens pateikts vārds,
Un izdzēšas viss, 
Viss sliktais, kas sirdī bij’ palicis.
Viens pateikts vārds,
Un skaidrs top viss,
Ka vienmēr esi man paticis.
Tu pasmaidi un man pasaki – 
Tu esi laimīgs, jo esi mani saticis.
Šie tavi labie vārdi manu sirdi silda 
Un dzīvi laimes mirkļiem pilda. 

Loreta Estere Derkača, 
Saldus vidusskolas 

10. klase
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L abi vārdi neko nemaksā, bet spēj 
paveikt tik daudz! Tie mums palīdz 
visa mūža garumā. 
Kad es biju maza, mamma mani 

sauca par saulīti, mīlulīti. Tā viņa sauc 
mani vēl tagad, kad man ir desmit gadu, 
un droši vien sauks arī tad, kad man būs 
20, 30 gadu. Par kaķīti un lapsiņu mani 
sauc vecmāmiņa. Zinu, ka gan māmiņa, 
gan vecmāmiņa mani mīl. 

Arī es cenšos darīt tāpat un savus 
ģimenes locekļus un radiniekus uzrunāju, 
lietojot mīļvārdiņus. Redzu, ka arī viņu 
sejās atplaukst smaids, un ceru, ka 
arī mani labie vārdi viņu sirdis silda. 
Es domāju tā: ja tev ir tikai viens labs 
vārds, tad pasaki to, lai arī kādam citam 
būtu labi. 

Labos vārdus „malacis”, „izcili”, „tev 
izdevās” lieto mūsu skolas skolotāji. Bet 
tas taču nav noslēpums, ka labie vārdi 
vairo labus darbus un pievilina veiksmi. 
Tāpēc mūsu skolā ir ļoti daudz spējīgu 
un gudru skolēnu.

Arī mūsu prezidents Raimonds 
Vējonis apsveikuma runā teica: „Labi 
vārdi un smaids var darīt brīnumus un 
palīdzēt daudz labāk nekā zāles.”

Es uzskatu, ka vajag teikt labus 
vārdus, un tas būtu tik jauki, ja visi 
pasaules iedzīvotāji dienā katrs pateiktu 
vismaz vienu labu vārdu. To apliecina arī 
Mātes Terēzes teiktais: „Labi vārdi var 
būt īsi un viegli izrunājami, bet to atbalss 
ir patiesi bezgalīga.”

Labie vārdi ir arī dziedinoši un 
spēcinoši. Vārds, kas izsacīts, nekur 
nepazūd, tas paliek telpā. Ja mēs katrs 
lielā aplī, rokās sadevušies, pateiktu pa 
labam vārdam – „prieks”, „labsirdība”, 
„līdzcietība”, „pateicība”, „mīlestība”, 
„lūdzu”, „paldies”, „pateicos” –, tad mūsu 
pasaule kļūtu par vislabāko, kādu vien 
var iedomāties. [..]

Rebeka Rode, 
Briseles 2. Eiropas skola,

10 gadi

M āmiņa
Īsta mīlestība
Labums
Es Tevi mīlu
Siltums
Tētis
Īpaša sajūta
Brāļi un māsas
Apskāviens

Kristīne Jātniece,
Ņūdžersijas Latviešu skolas

3. klase
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K ā gūt lielas uzvaras? Jēzus saka: 
„Esi uzticams pār mazumu, un tad 
es tevi iecelšu pār lielumu.”

Tātad atbilde uz jautājumu, kā gūt 
lielas uzvaras, aptuveni ir skaidra. Ir 
jāsāk ar mazām uzvarām. Tāpat ir ar 
lietām un darbiem – jāsāk ar mazām 
lietām un maziem darbiem, lai darītu 
lielus darbus un lielas lietas. Un tad 
mēs sev jautājam – vai mūsu dzīvē ir 
lietas, kas būtu jāpaveic, vai ir kaut kas 
jāsasniedz? Vai ir no kaut kā jātiek vaļā? 
Vai ir šķēršļi ceļā uz mērķiem? [..]

Kad tēta veselība pasliktinājās un 
viņš vairs nevarēja strādāt, kad sākās 
likstas un nelaimes lauku saimniecībā, 
pārņēma izmisums un radās jautājumi: 
kāpēc tieši ar mums tas notiek? Ko mēs 
esam darījuši nepareizi? Tad attapāmies 
un sapratām, ka uz šiem jautājumiem 
atbilžu nebūs. Varbūt tās sniegs laiks, 
nevis mūsu asaras un izmisums, nevis 
mūsu gaušanās un īdēšana par to, 
cik dzīve ir grūta un nežēlīga. Nāca 
atklāsme, ka bieži vien situāciju nevar 
mainīt, ir jāmaina attieksme. Un mēs to 
darījām: cēlāmies un turpinājām iesākto, 
izdomājām kaut ko jaunu. Sākām visu 
no nekā. Iegādājāmies dažas kazas. 
Uzsākām ražot jogurtu, kūpināto kazas 
sieru, kupātus. Pirmajā brīdī likās, ka 
ieņēmumi ir niecīgi, taču, tos prātīgi 
izlietojot, tikām uz zaļa zara. Saimniecība 
zēla un plauka. Piemājas pļavās nu jau 
rosījās liels kazu un aitu ganāmpulks. 

Darba bija pilnas rokas, un mūsu mājās 
atkal sāka skanēt smiekli, sāka valdīt 
laime un saticība. 

Drīz uzzinājām, ka mums būs maza 
māsiņa. Ar lielu prieku un mīlestību tika 
darīts viss, lai viņa šajā pasaulē nāktu 
laimīga, lai viņai netrūktu mūsu gādības 
un mīlestības.

Diena, kad pasaulē ieradās mazā 
Gabriela, bija pats laimīgākais brīdis pēc 
ilgajām nelaimēm un likstām, pēc smagā 
un nogurdinošā darba lauku saimnie
cībā. Likās, ka no laimes „pārplīsīs” 
sirds. Saule sāka sildīt siltāk, darbi 
veicās raitāk, pat Gabrielas raudāšana 
likās kā mūzika.

Mēs bijām laimes pārpilni. Labi, ka 
nenolaidām rokas un sakārtojām savu 
dzīvi visi kopā: es, mamma, tētis un brālis. 
Mums pat nebija nojautas, ka šī laime 
nebūs ilga, ka mūsu ģimenē iezagsies 
pats ļaunākais ienaidnieks pasaulē, ka 
sāksies murgam līdzīgi pārbaudījumi un 
ciešanas.

Nedēļu pēc mazās māsiņas piedzim
šanas kā zibens spēriens no gaišām 
debesīm nāca ziņa, ka Gabrielai ir 
leikēmija jeb asins vēzis.

Kāpēc? Ko šajā pasaulē bija 
noziedzies mazs, nevainīgs bērns? Viņa 
taču tikko nāca pasaulē, viņa gribēja 
dzīvot, viņa gribēja dzirdēt māmiņas 
un tēta, brālīša un māsiņas smieklus, 
viņa vēlējās sajust saules siltumu, zaļu 
zālīti zem basajām kājiņām, viņa vēlējās 
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sniegt mīlestību sev tuvajiem un tik ļoti 
dārgajiem cilvēkiem. [..]

Atkal mūsu mājas durvis bija 
atvērtas milzīgām sāpēm un izmisumam. 
No mūsu asarām veidojās „likteņupe”. 
Man likās, ka dzīve ir apstājusies un tā 
nekad neturpināsies. Visapkārt bija melns 
un biedējošs izmisums. Nesapratām, ko 
darīt, kā dzīvot tālāk. Mēs atradāmies 
uz ceļiem nospiesti pie zemes, un likās, 
ka piecelties nekad nespēsim. Salūza 
pat mūsu stiprais tētis. Tad atkal radās 
jautājums – vai mūsu bezspēks palīdzēs 
Gabrielai?

Un atkal kāds neredzams spēks 
mūs rāva uz augšu un neļāva padoties 
izmisumam un bezcerībai. Mēs cēlāmies 
un uzsākām cīņu ar ienaidnieku. Tas 
nebija viegli. Izmisums mijās ar cerību un 
prieku. Bija mokoši skatīties, kā slimnīcā 
māsiņa kopā ar ārstiem un medmāsām 
cīnās par trauslo dzīvību. Sākumā netika 
dotas nekādas cerības, jo tik maza 
sirsniņa nebija spējīga izturēt milzīgo 
zāļu devu. Mamma un tētis deva atļauju 
uzsākt cīņu. Izrādījās, ka Gabriela bija 
tikpat stipra un dzīvot griboša kā mēs 
visi. Pirmās grūtības tika pārvarētas, un 
māsiņa turpināja dzīvot. Tas bija kā mazs 
cerību saulstariņš, kas vadīja mūs veselu 
gadu, kamēr māsiņa atradās slimnīcā. 
Tas atplauka un kļuva lielāks un siltāks, 
kad analīzes rādija pozitīvu rezultātu, un 
Gabriela atgriezās mājās.

Ak, vai! Cik šis prieka mirklis bija 
īss! Ienaidnieks nevēlējies padoties, tas 

atgriezās vēl spēcīgāks un varenāks. 
Mammas un tēta ikdiena bija slimnīca 
kopā ar māsiņu. Es nespēju rakstīt 
par to, ko mēs piedzīvojām. Mūsu cīņā 
palīdzēja gan tuvinieki, gan pazīstami, 
gan pilnīgi sveši cilvēki. Vecāki strādāt 
nevarēja, tāpēc bija vajadzīga morāla un 
materiāla palīdzība. Tā tika sniegta, par 
ko milzīgs paldies viņiem visiem. [..] 

Bija brīži, kad spēki izsīka, kad viss 
krāsojās tikai drūmās krāsās. Vajadzēja 
ar kādu izrunāties, vajadzēja izteikt 
vārdos savu sāpi un sadzirdēt cilvēku 
teiktos labos vārdus. Tad uzreiz kļuva 
vieglāk, tad likās, ka pie apvāršņa 
atmirdz saule. Tik daudz labu, mīļu un 
sirsnīgu vārdu, kā šajā mums tik grūtajā 
laikā tika teikts, mēs vēl nekad netikām 
saņēmuši. Bet bija jādzird arī ne tikai 
labi vārdi, un tādos brīžos es sapratu, ka 
vārds var pacelt un vārds var nogalināt.

Pienāca Gabrielas pirmā dzimšanas 
diena. Viņa vēl varēja pasmaidīt un 
spēja priecāties par dāvanām. Tā bija 
pirmā un pēdējā viņas dzimšanas diena. 
Pēc tam mūs pārņēma tumsa. Nebija pat 
cerību. Māsiņa ilgi mocījās, līdz beidzot 
viņas cīņa bija galā. Mēs atradāmies 
bezdibenī. Prāts visu saprata, bet sirds 
atteicās ticēt.

Mūsu mazais eņģeļa bērniņš nu 
dzīvo debesīs. Es ceru, ka viņai tur ir 
labi, ka viņai nav jāmokās. 

Pagāja laiks, un mēs sapratām, ka 
viņa negribētu mūs redzēt noskumušus 
un izmisušus. Viņa negribētu, ka mēs 

127



Evita Kirillova, Krāslavas pamatskolas 5.b klase
128



dzīvojam postā un nabadzībā. Lai cik grūti 
bija piecelties, mēs atkal piecēlāmies.

Bija jāatjauno saimniecība, jo visu 
gadu tā bija uz maniem un mana brāļa 
pleciem. Neko daudz jau mēs nevarējām, 
kā tikai apkopt, izslaukt un pabarot 
kazas. Arī mācības prasīja savu tiesu. 
Dzīve sāka nokārtoties. Saimniecība 
atkopās. Arī tēta veselība ir uzlabojusies. 
Kuru katru brīdi mūsu ģimenē būs vēl 
viena ļoti gaidīta maza dzīvībiņa. Mums 
būs māsiņa.

Mums katram sev ir jāpajautā – 
ko jūs, tuvie un mīļie cilvēki, gūsiet no 
mūsu izmisuma un gaušanās? Vai izslāpis 
ceļinieks var padzerties no tukšas 
krūzes? Mēs nevaram atļauties būt tukši 
kā krūze bez ūdens. Ko no tā iegūs mūsu 
tuvinieki? Vai viņi spēs stiprināties un 
veldzēt slāpes? Tāpēc mums sava krūze 
ir jāpiepilda ar pozitīvām emocijām, ar 
labiem darbiem un zināšanām, ar mazām 
un lielām lietām.

Nikola Zemīte,
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles

9. klase

[..]

 

U zsāc dienu ar laba vēlējumu: 
„Labrīt!” Turpini dienu, sakot: 
„Labdien!”, bet vakarā ne 

aizmirsti: „Labvakar!” Šajos mazajos 
burvju vārdiņos slēpjas neiedomājams 
spēks. Nelieto tikai bezpersonisko „čau!” 
vai ātri izrunājamo „sveiks!”. Redzēsi, 

arī šiem cilvēkiem, kurus būsi uzrunājis 
un labdienu vēlējis, šī diena būs jaukāka 
un sirdi sildīs arī tavs laba vēlējums. 

Arī man labie vārdiņi rada prieku. 
Cenšos tos teikt citiem. Esmu ievērojusi, 
ka mana ome un opis priecājas, mani 
redzot, jo es viņiem veltu daudzus 
labus vārdus: „Kā es tevi mīlu!”, „Cik 
tu esi jauks!”, „Lai tev jauka diena!”. 
Šie vārdi var būt kā nieciņi, bet rada 
smaidu cilvēku sejās. Neturi tos visus 
sev, padalies ar pasauli! Jo kurš gribēs 
ar tevi sarunāties, kurš gribēs ar tevi 
draudzēties? Nu, protams, tas, kuram tu 
saki labus vārdus. Nedzīvo, ierāvies sevī 
kā bumbulī, pievērs sirdi pasaulei. 

Nelabie vārdi dara pretējo. Tie nenāk 
no sirds, bet no mutes, kura tikai pļāpā: 
„pļāp, pļāp, pļāp”. Tie izklausās kā kaķa 
šņāciens, bet labie – kā murrāšana. 

Labie vārdi mīl labus cilvēkus. Arī 
mani, arī tevi. Labi draugi un mīļotie saka 
labus vārdus. Un tie patiešām kaut ko 
nozīmē, tie ir svarīgi. Vislielākais dzīves 
skaistums slēpjas cilvēku attiecībās, bet 
cilvēku attiecības var mainīties viena 
ļauna vārda dēļ. Labi vārdi un smaids ir 
laipnības izpaudējs.

Būsim sirsnīgi un laipni! Lai labie 
vārdi kā sudraba lietutiņš līst pār 
pasauli! 

Dženifera Ransforda,
Briseles 2. Eiropas skola, 

10 gadi
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I kreiz, kad mēs ar ģimeni apciemojam 
vecmammu, es zinu, ka tā būs kā 
vienmēr gaidīta tikšanās, lai gan līdz 

brīdim, kad varēšu vecmammu apskaut, 
priekšā vēl ilgs un garš ceļš. Rudens 
košās krāsās iekrāsojis ikvienu lapu, un 
tās pateicībā, lēni krītot no koku zariem, 
pārklāj sasalušo zemi.

Pa automašīnas logu 
vēroju rudenīgās rotaļas, 
kaut gan zinu, ka rudeni jau 
pavisam drīz nomainīs ziema. 
Arī dienas kļuvušas īsākas. 
Pamazām sāk krēslot, un pēc 
neilga brīža iestājas tumsa. 
Caur koku galotnēm skatam 
paveras zvaigžņota debess. 
Vēlos rudeņos pie debesīm zvaigžņu ir 
tik daudz, ka tās neviens pat pie labākās 
gribas nevarētu saskaitīt, un tūlīt pat 
nodomāju – kāpēc gan tās skaitīt? 
Lai skaita kāds cits. Es taču varu par 
tām vienkārši priecāties. Tā prātojot 
un mašīnai lēni šūpojoties, nemanot 
aizmiegu, bet pēc kāda laika jau atkal 
pamostos, jo esam iebraukuši mājas 
pagalmā.

„Labvakar, mani mīļie! Vai tad 
pēc garā ceļa neesat izsalkuši?” vaicā 
vecmamma. Cieši apskāvieni, mīļas bučas 
un ēdiena smaržas piepildīta istaba. 
Galdā tiek celtas kartupeļu pankūkas ar 
krējumu un brūkleņu ievārījumu. Man 
tās ļoti garšo. Pavardā gaiši deg uguns, 
istabā ir silti, bet aiz loga tumsā – rudens 
vēji un drēgnums. 

Kamēr ēdam, istabā valda tāds 
klusums, ka varētu dzirdēt pat adatu no 
galda nokrītam. Vecmamma pati neēd, 
bet vēro mūs un izskatās laimīga, tikai 
īsti nevar saprast, vai priecājas par to, 
ka mums garšo, vai tāpēc, ka visi atkal 
sēžam pie viena galda. Kad beidzot 
esam paēduši, klusumu pārtrauc mazais 

brālis, kas, laizīdams tukšo 
šķīvi, jautā: „Vecmamm, 
vai r ī t atkal ēdīsim 
pankūkas? Pie tevis tās 
garšo labāk nekā mājās!” 
Pieglaužos vecmammai 
un pie sevis nodomāju, 
ka bez viņas kartupeļu 
pankūkām un mīlestības 

es noteikti nespētu dzīvot. Vecmamma 
tikai pasmaida un noteic: „Ak jūs mani 
razbainieki!” 

Atceros, kā pirmīt prātoju par 
zvaigžņu skaitīšanu. Tāpat kā zvaigznes 
debesīs, arī labu vārdu ir simtiem. 
Skaitīt nav vajadzības, bet tos noteikti 
vajag teikt, lai sasildītu to cilvēku sirdis, 
kuriem mīļums visvairāk nepieciešams. 
Manuprāt, labi vārdi iepriecinās ikvienu 
no mums, taču visvairāk sirmgalvjus un 
vientuļus cilvēkus, un arī mazus bērnus. 
Vienmēr kāds labos vārdus teiks, un 
vienmēr kāds tos sadzirdēs, bet jaukākais 
ir tas, ka šie vārdi sasildīs abus – gan 
teicēju, gan klausītāju.

Gustavs Ziemelis,
Iļģuciema vidusskolas

7. klase 
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M an patīk vērot uguntiņas Daugavas 
krastmalā Lāčplēša dienā, patīk 
tumsā mirdzošais lāpu gājiens un 

zaigojoši jūsmīgais salūts 18. novembrī. 
Latvijas dzimšanas dienā šīs atmiņu 
uguntiņas sasilda manu sirdi un domas, 
kuras centīšos paust vienkāršos, bet tajā 
pašā laikā patiesos un sirsnīgos vārdos. 

Jau kopš pirmās klases skolā esam 
apguvuši tādus jēdzienus kā „tēvzeme”, 
„mīlestība”, „uzticība”, „cienīt” un „mīlēt”. 
Gan sociālo zinību, gan latviešu valodas 
un literatūras, gan klases stundās esam 
runājuši par labo, kas saistās ar dzimto zemi. 
Mums nav augstu kalnu, okeānu, ļoti lielu 
pilsētu un milzīgu dabas bagātību, toties 

Elvīra Popoviča, Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra 5. klase
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nav arī ekoloģisku katastrofu, terorisma 
un karu. Mūsu Tēvijā valda miers, un tas 
ir galvenais – visas nebūšanas cilvēki var 
novērst, ja vien ir griba to darīt. 

Lai valsts piedzīvotu lielāku 
uzplaukumu, mums visiem vajag to kopt, 
lolot un katram savā jomā uzticētos 
pienākumus veikt ar vislielāko atbildību. 
Mana sirds ir Latvijā, un es darīšu, ko 
spēšu, savas valsts labā. 

Liliana Sidorova,
Rīgas 34. vidusskolas

7. klase

Labi vārdi ir tāpat kā labi darbi. 
Tie dara prieku. 

Paši vienkāršākie ir 
pieklājīgie vārdi, ko mums ģimenē 
un skolā māca jau bērnībā. Tie 
ir burvju vārdiņi – „lūdzu” un 
„paldies” – vai sveicinā ša nās 
vārdi – „labdien” un „uz redzēšanos”. 

Reizēm nav tik viegli pateikt labus 
vārdus. Dažreiz cilvēki ir kaunīgi vai 
klusi. Viņi grib pateikt kaut ko labu, bet 
nepasaka. Kā labs vārds var darboties 
arī smaids vai acu skatiens, vai roku 
kustība. Piemēram, īkšķis uz augšu. 

Katram patīk dzirdēt kaut ko labu. 
Labi vārdi ir silti un patīkami, un tiem 
ir liels spēks. Tie var atkausēt pat 
viscietāko ledus sirdi. 

Labi vārdi ir kā nauda. Ar labiem 
vārdiem, tāpat kā ar naudu, ir jāuzmanās. 

Neesi skops! Ar labiem vārdiem ne
skopojies, saki tos vienmēr, kur vajag. 
Visur, kur jūti. Neklusē un nenoglabā 
labās domas sevī, bet dalies ar tām! 
Labu vārdu nekad nav par daudz. Ja vari 
palīdzēt ar labiem vārdiem, dari to! 

Tomēr uzmanies – ar labiem 
vārdiem nemētājies! Daži cilvēki tikai 
saka komplimentus, bet viņi nemaz tā 
nedomā. Viņi ar labiem vārdiem pielien 
un izliekas. Tie nenāk no sirds. 

Labie vārdi sirdi silda tikai tad, ja 
nāk no sirds un ja ir īsti. No sirds uz 
sirdi! 

Labi vārdi ir kā alga 
vai prēmija. Labi vārdi 
ir jānopelna. Kad cilvēks 
dzird labus vārdus vai 
komplimentu, viņš jūtas 
labāk. Tie cilvēku iedrošina 
un uzmundrina. 

Labi vārdi ir kā dāvana. 
Kad cilvēks saka komplimentu, viņš silda 
arī savu sirdi. Prieks ir tam, kas saņem 
dāvanu, un arī tam, kas dod.

Labi vārdi ir arī kā spogulis, kurā 
var redzēt, ka tavs izskats vai tavi darbi 
ir pamanīti un novērtēti. 

Saki labus vārdus un sildi sirdis! 
Sildīsim katrs savu sirdi! Sildīsim citu 
sirdis! Sildīsim pasauli!

Emīls Teteris,
Ņūdžersijas Latviešu skolas

7. klase
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[..]

 

M ēs ikviens baidāmies, ka dzīve 
sāks ar mums rotaļāties, ka, 
tikko dāvājusi iespēju būt 

bezgala laimīgam, atkal to nežēlīgi atņems. 
Un atņēmējs būs cilvēks, kurš pirms tam 
dāvināja svētlaimi. Tāpēc mēs bieži laižam 
garām iespējas būt laimīgiem, galvenokārt 
tāpēc, ka baidāmies būt nelaimīgi. Brīžus, 

kad, ar maņām uztverot citu darbību, mūsu 
dvēseles kļūst kā eņģeļi, mēs tos tīši laižam 
garām neuztvertus, tādā veidā sevi no kaut 
kā pasargājot un reizē sev kaut ko atņemot. 

Sākot dzīvot, mēs ņemam visu no tās, 
izbaudām ar pilnu krūti, līdz apdedzināmies. 
Tas var notikt vienu reizi, kādam būs 
pietiekami ar to pašu, un viņš apstāsies, 

Elīna Lokste, Ogres sākumskolas 6. klase
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taču kāds mēģinās vēl. Tas notiks līdz 
brīdim, kad laiva tiks sašūpota tik ļoti, 
ka gandrīz apgāzīsies. Un tad jau būs 
izveidojies pašaizsardzības reflekss, kas 
neļaus mums uzticēties, kas padarīs 
mūs ārēji nejūtīgus, lai pasargātu iekšēji 
tik ļoti jūtīgās stīgas. Un katram būs 
izveidojies slieksnis – kādam plānāks, 
kādam biezāks, kuram vajadzēs pārkāpt 
pāri, sākt visu no jauna, jo dzīve ir īsa. 
Labāk ir skumt, taču kaut ko just, nekā 
būt bez emocijām un stāvēt uz vietas. 
Skumjas nenozīmē regresu – iemācoties 
ar tām sadzīvot, iemācoties peldēt pa šā 
melnā piķa virsmu, mēs spējam virzīties 
uz progresu. Pat visskumjākais 
brīdis ir svinams. 

Parasti vēsas rokas siltumu 
sajūt labāk nekā karstas, tās 
ātrāk pieplūst ar jaunu enerģiju, 
līdz vēlāk kļūst par šīs enerģijas 
izstarotāju. Līdzīgi ir ar dvēselēm 
un sirdi. [..]

Cilvēki ir vajadzīgi cits citam, jo 
cilvēks pats sev nespēj sniegt tik lielu 
atbalstu, kā to spēj darīt kāds no malas. 
Visefektīvāk uz mūsu dvēseli iedarbojas 
dzirdētais. Labs padoms, ar vārdiem 
izteikts atbalsts sasilda sirdi, ienes tajā 
prieku. Kad rokas ir ledaini aukstas, 
pirmais siltuma vilnis rada sāpes, dzeļ. Tā 
ir arī ar sirdi. Pašā sākumā negribas neko 
mainīt, jo tas izraisa lielāku diskomfortu, 
gribas tā arī palikt, iesaldētam drošībā. 
Taču, līdzko rati ir iesiluši, iegriezušies, 

sirds atmaigst, un, kad tā jau ir kļuvusi 
karsta, tā ir bezgala pateicīga savam 
kausētājam. Protams, kādreiz atkal 
nāksies iesalt, bet šī ledus kārta nekad 
vairs nebūs tik bieza kā pirmoreiz. 
Neceļas tikai tas, kurš nekad nav kritis. 
Pirmo reizi mēs neaptveram, ka tās 
nav beigas, ka būs laimīgs turpinājums. 
Taču visas nākamās reizes mēs kvēlojam 
pārliecībā, ka beigas mēdz būt tikai 
laimīgas. [..]

Dzīvē vienmēr prieks un svētlaime 
mīsies ar asarām un gaužām sāpēm. 
Tāpēc jau mēs esam cits citam, lai 
mijiedarbotos un sildītu cits cita sirdi: 

vēsās padarītu siltas, un 
siltām liktu iemirdzēties 
vēl spožāk, jo vienīgās 
pieļaujamās beigas ir – sirdij 
sadegt pašai savā spožumā, 
nevis izbālēt. Un cik jauki 
būtu redzēt krāsas cilvēku 
sirds apvidū, kas norāda uz 

dvēseles temperatūru. [..] Cik gan spoži 
spīd pasaule ap Ziemassvētku laiku, 
kad ar labiem vārdiem liekam mirdzēt 
mūsu mūžīgajam motoriņam! Ir jārunā 
vairāk labā, neko nedrīkst noklusēt, jo 
dzīve steidzas, laika nav daudz, taču šajā 
īsajā skrējienā katrai sirdij ir jāmirdz 
miljoniem reižu.

Ineta Gritāne,
Viļānu vidusskolas

10. klase
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Antra Umbraško, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klase

[..]

 

P ats vārds „labi” var būt gan slikts, 
gan labs. Ir svarīgi, kādā tonī to 
pasaka. Kad man kāds palūdz 

kaut ko izdarīt viņa labā, taču man ne 
īpaši patīk šī doma, es tomēr pieceļos, 
nomurminu šo vārdu „labi” un dodos 
palīdzēt. Vārdam bija neliels indes zoba 
tonis, kas klusībā saka: „Liec mani mierā.” 
Tad gan vārds „labi” nav labs vārds, kas 
prasītājam sirdi sildītu.

Labiem vārdiem nav obligāti jābūt 
vērstiem tiešā virzienā pret mani, bet caur 
citu sirsnību vārda noskaņa var lidot gaisā 
un apņemt manu dvēseli. Tas it kā palīdz 
rast cerību, ka, iespējams, pasaulē tomēr 
viss ir kārtībā, mēs cits citu cienām, cienām 
viedokļus un atbalstām spilgtas domas. 

Taču jāuzmanās no pārspīlētas sirsnības 
tāpat kā no pārspīlētiem vārdiem, lai tie 
nekļūst par glaimiem.

Un tomēr – situācijas, kad labais 
vārds jebkāda iemesla dēļ ir vērsts pret 
mani, sagādā man prieku. Bieži vien pat 
neliels „paldies”, kam ir tikai viena nozīme, 
man var nozīmēt daudz vairāk, nekā tas 
patiesībā ir. Tāpat ir ar daudziem citiem 
vārdiem, kā, piemēram, „malacis” vai 
„es tevi mīlu!”. Labi vārdi nepalīdz tikai 
garastāvoklim, tie arī iedvesmo, motivē, 
palīdz man atrast pašai sevi, ko daudzi man 
apkārt diemžēl vēl nav izdarījuši, jo trūkst 
atbalsta, mīlestības un paša galvenā – labu 
vārdu. Varbūt viņiem pietrūkst tieši manu 
labo vārdu, manu „zelta vārdu”?
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Paslēpušies labie vārdi vienmēr būs 
ar mums, tie tikai ir jāatrod, jāizprot 
un jāpadod tālāk citiem, jo vienmēr 
kaut kur šajā pretrunu pilnajā zemē ir 
cilvēki, kuriem sirds ir nosalusi. Viss, kas 
vajadzīgs, ir vārda siltais pieskāriens. 

Karīna Bunere,
Iecavas vidusskolas

9. klase

E s tikko iebraucu Latvijā. Ķermenis 
vēl nespēj atgūties pēc nedēļas 
ilgā ceļojuma pa Eiropas valstīm 

un senajām pilsētām. Manas smadzenes 
līdzinās pārslogotai atmiņas kartei, kurā 
vairs nav vietas jaunai informācijai. Acis 
pieradušas skatīt kustīgās bildītes pa 
autobusa logu, bet pēkšņi sarkanbalt
sarkano karogu rinda atgriež realitātē. 
Esmu mājās. Gaisu piepilda prieks 
un mīlestība. Un vārdi, tik daudz mīļu 
vārdu…

 Kāpēc braukt uz citām valstīm, ja 
Latvijā ir tik daudz apbrīnojamu vietu – 
pļavas, meži, upes, ezeri un jūra. Var 
sareibt galva, raugoties uz dabas 
krāšņumu un diženumu.

Sava zeme – māte, sveša – pamāte, 
kura var bērnu pabarot un apģērbt, bet 
paliek sāpes sirdī, trūkst mīlestības 
un maiguma, ko izstaro mātes rokas. 
Mūsdienās daudzi jaunieši pēc skolas 
beigšanas brauc uz ārzemēm labākas 
dzīves meklējumos. Līdzīgi Sprīdītim 
tie atstāj savu dzimto zemi, bet vēlāk 
saprot, ka laime ir tikai dzimtajā sētā.

Var priecāties par košo rudens 
apmetni, ar kuru noklāta mitrā zeme. 
Viskrāsainākais rudens ir Raiņa mājā 
Berķenelē. Krītot lapas kļūst līdzīgas 
taureņiem, kuri izdzīvo savus pēdējos 
mirkļus. Koku ieskauta, Raiņa māja 
izskatās pasakaini un valdzina ar savu 
mīklaino senatni.

[..] Kad esi tālu, skumsti pēc piena, 
pēc īstā govs piena. Dzerot to, iedomājies, 
kā govs ēd sulīgo zāli un krāsainās pļavas 
puķes, bet košai ziedu segai nav beigu. 
Cik salda ir maizes garša, kurā cilvēki 
iecep kviešu, rudzu un saules siltumu! 
Latvijas maize ir visgardākā, jo daudzus 
mēnešus vārpas raudzījās Latvijas 
rītos, sildījās maigajos saules staros un 
laistījās caurspīdīgajās rasas lāsītēs. 
Katru gadu es apmeklēju Aglonas maizes 
muzeju, kur var izbaudīt dažādas maizes 
šķirnes, kuras cep gādīgas rokas. Esmu 
ļoti pateicīga, ka Latvijā ir tādi muzeji, 
kuri stāsta par zemes spēku, skaistumu 
un maizes vērtību.

[..] Mājās es varu būt īsta, brīva no 
izlikšanās un meliem. Šeit es jūtos aiz
sargāta, jo mana māja – mans cietoksnis. 
Esmu pateicīga savai valstij, kura rada 
apstākļus manai attīstībai un izaugsmei. 
Dzimtā zeme ir cilvēki, vecāki, draugi, 
valoda, attiecības, mīlestība, laime un 
valsts, kurā visu to varu izbaudīt. [..]

Evita Daugule,
Daugavpils Krievu vidusskolas–liceja

12. klase
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Monta Meikališa, Madlienas vidusskolas 12. klase
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Labie vārdi latviešu strēlniekiem

Brīvība cilvēkam vienmēr ir bijusi un 
būs lielākā vērtība. Mūsu, latviešu, 

brīvības celmlauži bija strēlnieki – tautas 
sargeņģeļi, nesalaužams mūris un karsta 
sirds. 

Katram strēlniekam jau asinīs 
bija ierakstīta prasme visas grūtības 
pārvērst dziesmā, visas sāpes – spītā 
un nogurumu – dzēlīgā jokā. Un ar tādu, 
līdz baltkvēlei nokaitētu, karstu sirdi 
viņi gāja pretī brīvībai caur ložu lietu 
un asins upi. Un, kad pretinieks viņus 
redzēja, tas bijās! Latviešu strēlnieku 
gara spēks spēja satricināt gaisu un 
iedvest naidniekā bailes. Tas zināja, ka 
latvieši ir izturīga tauta, jo mēs taču 
esam nīdēti, bet izturējuši gadsimtiem 
ilgi. Tādu spēku, kas nāk no sirds, nevar 
nošaut, nevar tā vienkārši nosist. Tāpēc 
sirds ir jāpadara auksta un nejūtīga caur 
sāpēm un šausmām. Pavēle vienkārša: 
„Nodzēst to iekšējo liesmu!” [..]

Naidnieks saprata, ka liesmu strauji 
nopūst nevarēs. Tā būs jānoslāpē! Strēl
nie kus aplenca un nospieda, spieda līdz 
zemei ar seju sūnās, liesmai trūka gaisa. 
Un tā, guļot starp saknēm, sniegu un 
brūklenājiem, slēpjoties mežu biezoknī, 
caur egļu zariem reizē ar krītošo saules 
staru prātā iemirdzējās doma – naidnieks 
bija piemirsis latviešu tautas bagātību… 

Strēlnieki pacēla skābekli no Latvijas 
mežu zaļuma un aumaļām rāva sev 
krūtīs, liesma iemirdzējās un iekvēlojās 
ar jaunu sparu, laužot puteni un sildot 
salā salstošos kāju pirkstus. [..]

Ir tikai viena lieta, kuru es no 
sirds gribu novēlēt Latvijai. Lai katrs 
cilvēks šeit dzīvo kā strēlnieks! Ar to 
es nedomāju vēlēt katram piedzīvot 
tās ciešanas un līdzcilvēku zaudējumu, 
ko piedzīvoja strēlnieki. Gribu, lai katrs 
savos pārbaudījumos un darbā dodas 
ar jauneklīgu nebēdnību, nepiedienīgi 
jestru dziesmu, kas uzspļauj nāvei, un 
nesalaužamu patriotismu. Strēlnieki 
izvirzīja sev lielu mērķi, neatlaidīgi 
upurējoties, viņi to sasniedza un atstāja 
mantojumā mums. Lai tas arī kalpo par 
mūsu vienīgo dzīves moto! 

Latviešu strēlnieki... Dzirdot šos 
vārdus, asinis dzīslās sāk nevaldāmi 
pulsēt. Tie ir vīri, kas aizvien tur uz 
saviem pleciem pašu asinīm un miesām 
būvētos Latvijas valsts pamatus. [..] 
Tagad, kad karš vairs nav zobens pret 
zobenu, viņi ir tieši tur, kur viņu spēks 
un padoms mums šobrīd ir vajadzīgs 
visvairāk. Strēlnieki – tie ir vīri, kuri 
mūžam dzīvos manā sirdī! Lai mūžam 
dzīvo Latvija!

Maira Asare, 
Vecpiebalgas vidusskolas

12. klase
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Annija Indriķe, Ogres sākumskolas 6.a klase
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