
Jelgavas 4. vidusskolas 

5.B klases skolnieces 

Līvas Esteres Zondakas 

       sacerējums  

    „Sniega diena” 
 

 

 

 

        Mans mīļākais gadalaiks ir ziema. Šogad tā ir izdevusies 

īpaši skaista-tā mūs ir palutinājusi ar balto, skaisto sniegu. 

Tikai šogad uzzināju, ka Pasaulē un Latvijā jau sesto gadu pēc 

kārtas tiek atzīmēta Sniega diena! 

 

       Šogad arī manā mīļajā Jelgavas 4. vidusskolā norisinājās 

dažādi ar sniegu saistīti pasākumi. Skolā no rīta 

sākumskolnieki ieradās ar savām ragaviņām. Viņiem skolas 

stadionā bija uzrīkotas sportiskas stafetes. Laiks bija ļoti 

ziemīgs – auksts vējš, un sals koda degunā, bet mazos 

skolnieciņus tas nemaz nebaidīja! Cik daudz prieka un 

jautrības valdīja apkārt!  

       Mēs – pamatskolnieki bijām ieplānojuši celt sniegavīru. 

Bet nekā! Ja ārā valda ziemas mīnusu laiks – tad sniegavīriem 

jāpagaida. Mūsu skolā sporta skolotāja Natālija ierosināja 

skriet „Baskāju skrējienu.” Ak, kā man arī gribētos piedalīties, 

bet vajadzīga mammas parakstīta atļauja. Mamma domā, ka es 

saslimšu, un skriet neļauj. Atliek tikai ar skumju aci 

noskatīties caur logu kā skolas drosminieki piedalās šajā 

skrējienā. Visi pēc tam tiek cienāti ar manu visiemīļotāko 

piparmētru tēju! Es ļoti vēlējos to pamēģināt! Mamma 

padevās un man apsolīja, ka sestdien – īstajā sniega dienā – ja 

vēlēšos varēšu izskriet apli mājas pagalmā. Urrā! Es nebūtu es, 

ja es nebūtu piekritusi...Beidzot skrējiena diena  



ir klāt. Mamma liek sameklēt biezās vilnas zeķes, un nolikt tās 

pa ķērienam. Es savu suņu pavadībā plikām pēdām dodos uz 

mājas pagalmu. Mamma man māca, ka tas ir jādara ātri un bez 

vilcināšanās, taču mani suņi ir neziņā kādēļ es tā steidzos, un 

maisās man pa kājām, gribēdami mani noķert! Sajūtas bija 

mulsinošas. Bija tāda sajūta, ka pēdās durtos simtiem mazas 

adatiņas. Pēc brīža varēja just kā asinsrite paātrinās. Pēc 

skrējiena arī es saņēmu karstu piparmētru tēju – kā skolā.  

        Piektdien termometra stabiņš bija pacēlies līdz nullei. 

Sniegavīri – mēs jau nākam. Dienas vidū skolas pagalmu bija 

ielenkuši sniegavīru pulki. Katra klase kopā ar savu skolotāju 

uzcēla savu sniega brīnumu. Skolotāju celtais sniegavīrs bija 

iekārtojies uz skolas jumta, iepretī skolotāju istabai! Tas 

patiešām bija jautrs un brīnišķīgs pasākums! 

 

Svētdien kopā ar ģimeni devos uz Sniega dienas pasākumiem 

Jelgavā – Pasta salā. Tur varēja slidināties, slēpot, un braukt ar 

ragaviņām. Es izvēlējos braukt ar ragaviņām no kalniņa, arī 

mamma iedrošinājās man piebiedroties. Tas bija jautri. Ļoti  

ceru, ka arī nākamās ziemas dienas mūs iepriecinās tik pat ļoti, 

kā šīs sniegotās dienas! 

 


