
 

 

Esiet sirsnīgi sveicināti, cienījamie vecāki! 

Klāt decembris. Ir uzsnidzis pirmais sniegs un apkārt kļuvis baltāks. Sākusies  

advente – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, cerība un ticība gaismai, mieram un 

brīnumam. Tā dabā ir iekārtots, ka pēc tumšākās nakts vienmēr aust spirdzinošs 

rīts, ka pēc ciešanām un neveiksmēm tiekam atalgoti ar prieka un laimes mirkļiem. 

Šis ir pārbaudījumu laiks gan mums pieaugušajiem, gan mūsu bērniem, taču pienāks 

uzvaras brīdis pār neganto vīrusu, kam sekos gandarījums par izturību un gūto 

pieredzi sakopot zināšanas, prasmes un spēkus rīcībai negaidītās situācijās. 

Tumšajos rudens un ziemas vakaros vairāk atlicinām laika sirsnīgām sarunām 

pie tējas krūzes ar ģimenes locekļiem, arī vaļaspriekiem – rokdarbiem, mūzikas 

skaņām un lasīšanai. Es vēlos izstāstīt jums vienu pasaku…. Neganta vēja 

brāzmainā naktī ērgļu mātei pāri jūrai bija jāpārnes savi putnēni. Kad ar pirmo viņa 

tika pusceļā, tā jautāja: “Ko tu man dosi par pāri nešanu?” Putnēns apsolīja visas 

pasaules naudu un bagātības, ka mātei no izbrīna pavērās knābis un viņš iekrita 

bangojošā jūrā. Kad viņa nesa pāri nākamo putnēnu, uzdeva to pašu jautājumu, uz 

kuru saņēma solījumu tikt atalgotai ar zeltu, dimantiem un briljantiem. Arī tas 

putnēns iekrita jūrā. Kad ērgļu māte pāri jūrai nesa trešo putnēnu, viņa jautāja tam: 

“Ko tu man dosi par pāri nešanu?” “Tev??!! Tev es nedošu neko, jo man nav ko tev 

dot! Bet, kad man dzīvē būs jāpārnes savi putnēni pāri jūrai, es viņus pārnesīšu 

tikpat labi, drosmīgi un saudzīgi, kā tu mani pārnesi!” Ērgļu māte sakopoja visus 

spēkus un veiksmīgi ar putnēnu knābī nonāca otrā jūras krastā. 

Šobrīd jūs – vecāki esat tie, kuri savu iespēju robežās cenšas palīdzēt  bērniem 

gan mācīties attālināti, gan sargāt savu veselību, gan izturēt nomācošo karantīnas 

laiku un ievērot visus noteiktos ierobežojumus, bez kādas atlīdzības par to. No sirds 

vēlu jums vēl kādu laiku sakopot spēkus un pacietību, jo vēlāk noteikti tas jums 

atmaksāsies ar uzviju! Vecāku beznosacījuma mīlestība un palīdzība saviem 

bērniem nav izmērāma! Izturību jums un gaišus tuvojošos svētkus! Jums viss 

izdosies! 
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