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LILIJA
Astoņgadīgā Lilija kopā ar savu ģimeni ir ceļā uz jauno mājvietu, kura atrodas tālu 

prom no iepriekšējās dzīvesvietas. Meitene ir aizrautības pilna un cer, ka jaunās mājas 

būs omulīga un jauka vieta, kur dzīvot. 

Lilija vēro apkārtni, skatīdamās pa ģimenes automašīnas logu. Tētis stūrē, klusi dun

godams jautru melodiju. Mamma blakus sēdeklī lasa žurnālu.

Meitenei ir nedaudz skumīgi, jo iepriekšējā dzīvesvietā palika labākā draudzene, ar 

kuru kopā viņa rotaļājās savas mājas pagalmā. Meitenes kopā mācījās pirmajā klasē un 

bija nešķiramas draudzenes. 

Pēc stundām siltajā laikā viņas parasti devās pie Lilijas, lai kopā pavadītu laiku aizrau

jošās spēlēs. Draudzenes mēdza iztēloties, ka ir supervarones ar īpašām spējām. Viņas 

izfantazēja dažādas interesantas situācijas, kurās notiek neparasti piedzīvojumi. Kādu 

dienu meitenes bija supervarones, kas spēj lidot, skraidīdamas apkārt Lilijas mājai ar 
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palagu apmetņiem spārnu vietā. Citu dienu viņas iedomājās, ka spēj kļūt neredzamas, 

slēpdamās no nejaukajām radībām, kas parasti bija lidojošās bites, mušas vai citi ku

kaiņi. Taču vienmēr savās rotaļās draudzenes bija labās varones, kas cīnījās ar sliktajiem 

tēliem. 

Ceļš uz jaunajām mājām ir tāls. Lilijai ir daudz laika, lai padomātu, ko viņa darīs bez 

savas labākās draudzenes. Vai viņa iegūs jaunus draugus?

Meitene paskatās uz savu mīļāko lelli, kuru ir iesaukusi par Debru. To viņai vecāki uz

dāvināja pirms pieciem gadiem, kad Lilijai bija trīs gadiņi. Tagad meitene jau ir liela. Viņai 

ir astoņi gadi, taču lelle joprojām ir mīļa, tāpēc viņa piedalās visos Lilijas piedzīvojumos. 

Dienās, kad Lilija nespēlējās ar savu labāko draudzeni, viņa pavadīja laiku lasot grā

matas vai spēlējot datorspēles. Mamma Lilijai iemācīja lasīt jau četru gadu vecumā. Tā

pēc meitenei lasīšana ir otra mīļākā nodarbe pēc rotaļāšanās ar draudzeni. Viņa mēdz 

lasīt dažādas aizraujošas piedzīvojumu grāmatas. Citreiz viņa to dara skaļi, lasīdama 

priekšā savai lellei. 

Visvairāk Lilijai patīk grāmatas par pūķiem, rūķiem, robotiem, supervaroņiem un 

citiem aizraujošiem tēliem, kas cīnās ar briesmoņiem un nejaukām būtnēm. Meitenes 

tētis naudu grāmatām nežēlo. Viņš saka, ka lasīšana bagātina fantāziju un iemāca, kā 

Uzzīmē savU sUpervaroni 

•  Kāds supervaronis vai  
varone Tu gribētu būt?

•  Kādas būtu Tavas īpašās  
spējas?

aTbildi Uz jaUTājUmiem



GaNDrIJS
– Ai, ai, ko lai tagad daru? – klusā balstiņa ievaidas. 

No kurienes tā nāk? Lilija cenšas ieklausīties, taču nespēj to saprast, jo balss ir ap

klususi. Meitene apskrien apkārt milzu kokam, paiet dziļāk pa taciņu mežā, taču neko 

nemana. Viņa apstājas un uzmanīgi klausās.

Pēc mirkļa nokrakšķ koka zariņš tik tuvu Lilijai, ka viņa saprot – tam vaidētājam tepat 

vien jābūt. 

– Hallo! Kur tu esi? – Lilija iesaucas, bet ne pārāk skaļi, lai neizbiedētu noskumušo 

bērnu. Tam noteikti jābūt bērnam, jo balstiņa izklausījās pārāk sīka un smalka.

Pēkšņi kas mazs un pūkains nozib garām Lilijai tādā ātrumā, ka viņa salecas. Kas tas 

bija? Kaķis? Meitene virzās uz to pusi,  kur tas aizsteidzās.

Pēc īsa brīža viņa atkal izdzird vaidus. Lilija dodas uz skaņas pusi.

– Nenāc man klāt! – balstiņa iztrūcina Liliju. Viņa to dzird, bet runātāju neredz.

– Kur tu esi? Kas tev noticis? – meitene klusi vaicā. – Es varu tev palīdzēt.

– Nevari vis, – balstiņa iespītējas.

– Ja tu pateiksi, kas tev ir noticis, es noteikti zināšu, kā līdzēt.

– Tev liekas, ka esi baigā gudriniece? – Neredzamā runātāja balsī Lilija saklausa aiz

domas un nelielu skarbumu.

– Es tikai vēlos palīdzēt, – meitene saka jau piesardzīgāk. Viņa negrib, ka tas, lai kas 

tas arī būtu, uz viņu dusmojas.

Es esmu pazaudējies, – runātājs skumji nosaka. 

Lilija to dzird pavisam tuvu, taču nesaprot, kur tieši.

– Kur tu esi? – viņa jautā.

3. n o d a ļ a
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– Bet es varu tev palīdzēt atrast tavu pasauli un pirmajam tikt mājās, kuras ir ieņē

muši griji. – Lilija ir cerību pilna, ka gandrijs tomēr vēlēsies būt viņas draugs. Meitene 

nevēlas savas vasaras dienas pavadīt viena, tāpēc jūtas bezgala priecīga, ka ir atradusi 

sev tik neparastu draugu. 

– Neceri. Tev nav nekādu spēju. Tāpēc šoreiz nekā. Ej mājās un aizmirsti par mani. 

Manis nav, – viņš nosaka un acis atkal pazūd zāles kušķī.

– Lilija! – Mammas balss jau skan pavisam tuvu. 

Lilija steidzas viņai pretī. 

– Meitiņ, es taču tev teicu neiet mežā šajā vakara stundā!

Lilijas mamma izskatās patiesi noraizējusies. Meitene negrib, ka mamma uztraucas, 

tāpēc pieskrien pie viņas un samīļo.

– Es zinu, atvaino, ka iegāju mežā, taču te ir gaišs.

– Es tikai uztraucos, ka varēji apmaldīties! Šajā mežā tu esi pirmo reizi, – mamma 

nosaka un saņem meitenes roku savējā, lai kopīgi dotos mājās.

Lilija atskatās uz Gagu. Viņai ir tik žēl pūkaini pamest te vienu. Taču meitene zina, ka 

rīt atgriezīsies, lai uzmeklētu viņa pasauli. Viņi būs draugi, lai tur vai kas.

Uzzīmē savU draUgU 

•  Kas ir Tavs labākais draugs?

•  Ko Tev ar savu draugu  
patīk kopā darīt?

aTbildi Uz jaUTājUmiem
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GaNDrIJU PaSaUlE
No rīta Lilija ir agri pamodusies. Viņa jūt, ka būs aizraujoša diena. 

Paēdusi brokastis, meitene paziņo mammai, ka ies iepazīt tuvāko apkārtni. Mamma 

atbalsta Lilijas ieceri un turpina nokopt brokastu galdu.

Lilija paķer līdzi savu lelli. Viņa to nespēj atstāt vienu, jo vēlas, lai arī Debra piedalās 

piedzīvojumā.

Meitene aizrautīgā priekā steidzas uz meža pļaviņu, kur vakar atstāja Gagu. Viņa ļoti 

cer, ka pūkainis vēl būs turpat. 

Lilija izskata visu pļaviņu, pārbaudot katru zāles kušķi, akmeni, alu vai ieeju zemē. 

Taču neko neatrod. Meitene iedomājas, ka jāpameklē arī koku dobumos, varbūt gandriji 

dzīvo kokos?

Meklējot ir pagājis viss rīts. Lilija jūtas sagurusi un noskumusi, jo neko nav atradusi.

Viņa noguļas skaistajās pļavas puķēs, lai padomātu, ko iesākt tālāk. Meitene guļ un 

pēta skaidrās debesis, kurās šur tur pavīd pa baltam mākonim.

Te pēkšņi gaisā kaut kas novibrē. Vibrācija ir tik īsa un caurspīdīga, ka Lilija prāto, 

vai tā vispār bija. Taču tā parādās atkal, un šoreiz meitene redz, ka vibrācijas viļņi ir va

ravīksnes krāsās. Lilija strauji pielec kājās, acis nenovēršot no gaisīgās parādības. Tā pa

mazām sāk plesties plašumā. Meitene no sajūsmas nespēj pat pakustēties. Vai tiešām 

tūlīt viņa ieraudzīs gandriju dzīves vietu, šo radību pasauli, par kuru varētu izlasīt tikai 

grāmatās vai redzēt filmās?

Lilija stāv un skatās brīnumā, kas aug viņas acu priekšā. Tas sāk veidot varena koka 

aprises. Koks kļūst arvien lielāks un kuplāks, tas tiecas pretī debesīm, izlaižot savus 
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smagos zarus. Tas ir ne

parasts, saplūstot visām 

varavīksnes krāsām. 

Koku viscaur apvij krāsai

nu lapu stīgas, kas noka

rājas lejup no zariem.

Kad koks ir atklājies 

visā savā krāšņumā, uz 

viena no tā zariem Lilija 

pamana nelielu mājiņu. 

Meitene nostājas 

zem koka un nespēj vien 

beigt brīnīties. Nekad 

savā īsajā mūžā viņa nav 

redzējusi kaut ko tik mil

zīgu un brīnišķīgu. Koks 

ir burvīgs! Tas zaigo vis

neparastākajās krāsās. 

– Vai tu redzi to 

pašu, ko es? – Lilija jau

tā savai lellei. – Es nespēju noticēt šim skatam. Tas pārspēj visus manus izfantazētos 

piedzīvojumus.  

Krāsaino lapu stīgas ir nokarājušās gandrīz līdz pašai lejai. Tās ir cietas un apvijas ap 

koku līdz pat tā galotnei. Daudz nedomājot, Lilija sāka rāpties pa tām augšup uz mājiņu. 

Viņa ir pārliecināta, ka tur dzīvo gandriji. 

Rāpties ir pavisam viegli. Vienā mirklī meitene ir sasniegusi lielo zaru, uz kura stāv 

koka mājiņa dzeltenā krāsā. Gluži tādā pašā kā Lilijas mājas. Taču, ak tu neraža, mājiņas 

durvīm nav roktura.  
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Kamēr grijs lēnām un smagi griežas atpakaļ uz Lilijas pusi, viņai ir jāpaspēj paskriet 

tam garām, gabaliņu tālāk un vads jānobloķē. Un tad arī viņa redzēs, vai ir sapratusi pa

reizi. Kaut jau nu izdotos! 

Lilijas sirds lēkā no satraukuma, rokas ir nosvīdušas no karstuma, taču viņa nav ga

tava padoties. Kad grijs lēnām ir pagriezis meitenei savu kreiso sānu, viņa pietupstas un 

klusītēm attālinās no nezvēra. 

Jau pēc mirkļa Lilija ir droši nokļuvusi vietā, kur grija izstarotā elektrība viņu neskar. 

Meitene atrod vadu, kas ir sasaistīts ar šo nezvēru un kādu elektrības kontaktligzdu tālu 

prom no šejienes. 

Brrr…. Atskan šausmīgs rūciens. Liekas, ka notrīc viss, kas vien šajā vietā var notrīcēt. 

Grijs ir pamanījis Liliju. Tas smagiem soļiem soļo uz viņas pusi. 

Meitenes rokas dreb tik traki, ka viņa nespēj saķert vadu starp saspiežamo ierīci ar 

pirmo reizi. Tas izslīd. 

Grija izstarotā elektrība tuvojas. Tūlīt, tūlīt tā skars meiteni. 

Lilija sakoncentrējas uz bloķētāju un vadu. Viņa satver vadu starp ierīces spīlēm un 

saspiež to mirklī, kad sajūt asu strāvas triecienu savā sejā. 

Čik! Noskan ierīce, kad tā ir saspiedusi vadu tik cieši, ka elektrība tajā ir nobloķēta. 

Karstums atkāpjas. Vibrācijas pazūd. Lilija bailīgi palūkojas uz griju. 

•  vai Tu zini, kāpēc nedrīkst skarties  
pie vietām, kurās tiek iesprausti 

elektrības vadi?

•  ja Tu to zini, tad esi liels malacis!  
ja nezini, tad pajautā saviem  

vecākiem, lai izstāsta!

aTbildi Uz jaUTājUmiem
Uzzīmē KādU ierīci, Kas 
darbojas ar eleKTrībU 
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Tas stāv nekustīgs. Viņa skatiens ir tukšs. Apkārt nav neviena elektrības izlādējuma.

Viss ir norimis un noklusis. Lielais nezvērs ir izslēdzies. Tas ir nekustīgs un nevarīgs. 

Lilijai no laimes gribas kliegt, ko viņa arī neviļus izdaru.

– Urā! – meitene iekliedzas. Visi netālu esošie zāles kušķi un akmeņi pārtop par 

gandrijiem un neticības pilnām acīm skatās te uz meiteni, te uz nekustīgo griju. 

– Ko tu izdarīji? – Arī Gags ir atgriezies.

– Uzveicu griju! – Lilija lepni paziņo. 

– Bet kā? – izskan cita neticības un pārsteiguma pilna balss.

– Vienkārši. – Meitene pasmaida un priecājas, ka ir bijusi noderīga. Viņa ir pierādīju

si, ka var uzveikt šos nejaukos grijus, no kuriem tik ļoti baidās jaukie, nu varbūt ne tik ļoti 

jaukie, bet visnotaļ nevainīgie gandriji.  – Vai tagad jūs mani ņemsiet līdzi?

– Kaut kas neticams!

– Neiespējami!

– Brīnišķīgi!

Izskan vairāki saucieni. Visi ir sajūsmā. Neviens no gandrijiem 

nespēja iedomāties, ka griji ir uzveicami. Lilijā ielīst prieks par to, 

ka viņa ir te, lai palīdzētu. 
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DraUDZĪba
Kad visi viens otru ir apsveikuši ar paveikto, Lilija saprot, ka viņai ir laiks doties mājās. 

Viņa nezina, cik ir laiks. Varbūt ir jau vēla nakts. Vecāki būs noraizējušies. Un Lilija negrib, 

lai viņi uztraucas, jo viņus ļoti mīl. Lilijas mamma un tētis viņu ir izaudzinājuši par to 

labo un drosmīgo meiteni, kāda viņa bija šodien. Un Lilija ir lepna par to, ka viņai ir tādi 

vecāki, kuri vienmēr ir norādījuši, ka labestība un izpalīdzība citiem ir svarīgāka par mo

bilajiem telefoniem, planšetēm un citām lietām. 

Lilija atvadās no saviem jaunajiem draugiem, apsolot, ka noteikti ieradīsies viņus 

apciemot.

10. n o d a ļ a



– Tagad mūsu pasaules koks tev parādīsies ik brīdi, kad tu to vēlēsies. Jo citādi tas 

maskējas, nav redzams it nevienai dzīvai dvēselei. Koks parādās tikai tam, kas mūs zina 

un vēlas mūs satikt. Un, lai atvērtu mūsu durvis, izmanto paroli – gandriji.

– Ak, tad tāpēc es tiku iekšā, jo pazinu Gagu un pateicu vārdu “gandrijs“.

– Tieši tā. Un nāc ciemos, kad vien vēlies. Tu esi mūsu draugs. Un paldies, ka parādī

ji, ka draudzība un kopīgs darbs ir vislielākā vērtība. Vienatnē mēs nekad nepaveiktu to, 

ko paveicām šodien, esot visi kopā, plecu pie pleca. 

– Draudzībai ir spēks! – Gandriji cits caur citu skaļi sauc. Bet Lilija dodas prom. Viņai 

šīs dienas piedzīvojums ir beidzies, taču meitene zina, ka drīz vien būs jauni un tikpat 

aizraujoši notikumi.

Kad Lilija ir tikusi laukā no dzeltenās mājiņas un nokāpusi no koka, tas acumirklī iz

zūd – tā, it kā tur nemaz nebūtu bijis.

Ir jau vakars, taču ne pārāk vēls. Lilija noteikti paspēs uz vakariņām.

Viņa ieiet mājā priekpilnā garastāvoklī. Ir tik laba sajūta, kad ir paveikts tik labs darbs. 

No saņemtā gandarījuma meitenes sirds līksmo un mute smaida.

– Kāpēc esi tik priecīga? – Mamma novērtē Lilijas izskatu. – Vai bija interesanta 

diena?

– Bija gan, – meitene saka un apsēžos pie virtuves galda. Viņai ir tik žēl, ka nevar 

mammai izstāstīt par dienas notikumiem, jo zina, ka viņa neticēs. Tāpēc Lilija noglabā 

savu piedzīvojumu sirds stūrītī, lai par to atcerētos ik mirkli, kad jutīsies vientuļi. Atgādi

not sev, ka viņai ir vesels bars ar draugiem un ka var tos apciemot, kad vien vēlas.
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•  Kas Tev lilijas piedzīvojumā 
patika visvairāk?

aTbildi Uz jaUTājUmU

Uzzīmē radībU, KādU TU 
gribēTU, lai lilija saTieK 

savā nāKamajā piedzīvojUmā! 




