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Priecīgus Ziemassvētkus!

Vai zināt, labi ļaudis,

Ziemassvētki vienmēr bijuši, ir un būs īpaši svētki – svētku svētki. Ko nozīmē
Ziemassvētki katram no mums un visiem kopā? Tās ir ilgas pēc jaunas gaismas,
siltuma un laimīgākām dienām sev, saviem tuviniekiem un draugiem, savai
zemei. Ziemassvētku brīnumā meklējam spēku nākamajam gadam, ticību, ka viss
izdosies…
Ziemassvētki ir mīlestības un dāvināšanas svētki. Lai amerikāņu pedagoga un
psihologa H.Džeksona Brauna Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas padomi ir kā
viena no dāvanām, kas mudina mūs pašiem saredzēt, izjust svētkus un sagādāt tos arī
citiem visur un visā. „Lai Ziemassvētku tradīciju svētība nes jums cerību, mīlestību
un prieku katrai jaunā gada dienai,”- novēl H.Džeksons Brauns.
Esi pirmais, kas satiekoties ikvienam novēl priecīgus
Ziemassvētkus.
Nekad neizvēlies eglīti pēc tumsas iestāšanās.
Izmanto svētku laiku, lai atjaunotu sabojātās
attiecības ar draugu vai radinieku.
Uzņemies iniciatīvu pats. Negaidi, ka kāds cits
gādās par Ziemassvētku prieku.
Katru gadu nofotografē savu ģimeni vienā un tajā
pašā vietā, piemēram, pie mīļākā koka pagalmā.
Gadiem ejot, tev uzkrāsies brīnišķīgs hronoloģisks
materiāls gan par ģimenes, gan koka augšanu.
Pacenties apmeklēt visas Ziemassvētku svinības,
uz kurām esi ielūgts, pat tad, ja tur vari palikt tikai īsu
brīdi.
Piepildi savu māju ar svētku smaržu, ko izplata
krustnagliņas, apelsīnu mizas un kanēlis, lēni vāroties
virtuvē uz plīts.
Nekrīti izmisumā, ja tev nav daudz naudas. Esi
radošs. Padomā, un tu atklāsi, ka tieši ar tiem
Ziemassvētkiem, kad tev ir bijis vismazāk naudas,
saistās visjaukākās atmiņas.
Aizmirsti problēmu, kuru nevari atrisināt. Izbaudi
svētku laiku.
Ja tavs bērns uzdāvina tev pašgatavotu dāvanu,
pārliecini viņu, ka no visām pārējām tā tev ir
vismīļākā.
Esi iecietīgs pret sievas (vai vīra) vecāku īpašajām
Ziemassvētku tradīcijām.
Kopā ar kaimiņiem organizē svētku pusdienas,
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kuras turpinās citā vietā. Lai uzkodas ir vienā mājā,
otrais ēdiens otrā un deserts trešajā.
Padari personīgākas nosūtāmās Ziemassvētku
kartiņas, iespiestajam tekstam ar roku pierakstot klāt
īsu vēlējumu tieši no sevis.
Neaizmirsti svētkos mūsu spārnotos draugus. Uz
čiekuriem uzsmērē zemesriekstu sviestu, tad apviļā
tos putnu barībā un izkar kokā pie virtuves loga.
Piešķir kādam no jaunākajiem ģimenes locekļiem to
godu uzlikt zvaigznīti vai eņģeli eglītes galotnē.
Ļauj, lai pāris ēdienreizēs vienīgais apgaismojums
ir tikai no eglītes.
Pirms gulētiešanas katru vakaru Ziemassvētku
laikā pajautā sev: „Kuram cilvēkam es šodien dzīvi
padarīju gaišāku?”
Pagaidi līdz Ziemassvētku rītam, lai pievienotu
Ziemassvētku figūriņām Jēzus bērniņu.
Atceries, ka vislabākais veids, kā tikt galā ar svētku
depresiju, ir izdarīt kaut ko īpašu kāda cita labā.
Ieraksti priecīgu Ziemassvētku sveicienu sava
telefona automātiskajā atbildētājā.
Kopā ar ģimeni apmeklē Ziemassvētku priekšvakara
sveču vakaru vai noskaties vakara dievkalpojumu.
Iemācies novēlēt „Priecīgus Ziemassvētkus!”
vairākās valodās.
Ziemassvētku rītā piezvani radiniekiem, kas dzīvo
tālu, un novēli viņiem priecīgus Ziemassvētkus.
Ieliec kaut ko Ziemassvētkiem piederīgu katrā
savas mājas istabā.

kā svinēt Ziemassvētkus...

Atceries, ka Ziemassvētku korāļi nekur neskan tik
labi kā baznīcā.
Ja tavi vecāki dzīvo tālu, nofilmē savu ģimeni,
rotājot eglīti un dekorējot mājokli, un aizsūti filmiņu
viņiem, par ko papriecāties Ziemassvētku dienā.
Kad dodies uz svētku viesībām, neierodies agrāk,
kā biji aicināts, un neesi pēdējais, kas aiziet.
Lai eglīte ilgāk paliktu svaiga, apzāģē kātu par
vienu collu, pirms liec to turētājā. Katru dienu
pārbaudi ūdens līmeni.
Pieliec klāt ģimenes fotogrāfiju tām Ziemassvētku
kartiņām, kuras sūti radiem vai draugiem, ar kuriem
tu tiecies reti.
Ļauj bērnam, lai viņš savā istabā izrotā mazu
eglīti tieši tā, kā viņam gribas.
Pēc svētku viesībām noteikti piezvani vai uzraksti
to rīkotājiem un pateicies par brīnišķīgi pavadīto
laiku.
Nekad nepasniedz dāvanu, kas nav glīti
iesaiņota.
Piestiprini lielākajiem istabas augiem baltas,
mirgojošas gaismiņas.
Ja tev ir kamīns, kurini to Ziemassvētku vakarā
un Ziemassvētku dienā, vienalga, kāda ir istabas
temperatūra.
Ja tev ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, esi uzmanīgs,
rotājot eglīti un māju ar zaļumiem, kuriem ir
indīgas lapas vai ogas, piemēram, ar puansetijām,
akvifolijām un āmuļiem.
Nekad nedāvini kāda cita bērnam to, ko tu negribi,
lai uzdāvinātu tavējam.
Vislabākā dāvana tam, kurš zaudējis drosmi, būs
uzmundrinājums.
Padari Ziemassvētku kartiņu atvēršanu pie
vakariņu galda par tādu tradīciju, ko visa ģimene
allaž dara kopā. Izlasiet ierakstīto skaļi.
Ļauj savas ģimenes locekļiem justies tikpat

nozīmīgiem kā taviem svētku viesiem.
Svētku cepumiņus pasniedz uz šķīvja, uz kura
attēlots Ziemassvētku vecītis.
Ja tev ir svētku viesības, uzdāvini katram viesim
mazu dāvaniņu – piemēram, eglītes rotājumu.
Uz aploksnēm un paciņām līmē skaistas svētku
pastmarkas.
Apsver iespēju kādos Ziemassvētkos dāvanu
vietā doties ceļojumā kopā ar ģimeni.
Uzsauc tostu saviem draugiem, kad viņi ir tavās
mājās. Pasaki viņiem, cik daudz tev tas nozīmē, ka
viņi ir pie tevis.
Šajos Ziemassvētkos uzraksti vēstules vairākiem cilvēkiem, kuri pozitīvi ietekmējuši tavu dzīvi.
Pasaki viņiem paldies par to, ka viņi tev ko tādu
ir dāvājuši.
Ceļojot nopērc mazus un lētus suvenīriņus, ko
varētu izmantot par eglītes rotājumiem. Tie tev
atgādinās jaukos ceļojumus.
Rūpējies vairāk par citiem nekā pats par sevi.
Uz sevi centrēts cilvēks apkārtējiem neko daudz
nenozīmē.
Atceries, ka mīlestības pārpilna svētku gaisotne
tavās mājās ir vairāk atkarīga no vārdiem, kurus tu
izrunā, nekā no dāvanām, kuras tu pasniedz.
Lūdz, lai Dievs tev palīdz aptvert, kā tu šajos
Ziemassvētkos varētu kļūt citiem par svētību.
Lai tev būtu īpašs Ziemassvētku galdauts, kuru
lieto tikai Ziemassvētku dienā.
Ziemassvētki ir iesakņojušos tradīciju laiks.
Necenties ieviest krasas pārmaiņas.
Nekad nepalaid garām iespēju sarokoties ar
Ziemassvētku vecīti.
Jaungada dienā iededz trīs sveces un domā par
trim pagājušajā gadā notikušām lietām, par kurām
tu esi visvairāk pateicīgs.
Neaizmirsti, kā dzimšanas dienu mēs svinam.
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Astoņdesmito gadu beigās folkloras kopas radās
cita pēc citas. 1979.gadā izveidojās „Skandinieki”,
kuru sastāvā dziedāja arī Māris Ošs. Kopējā folkloras ritumā uzsvars tika likts uz darba, klaušu
dziesmām, valdīja sērdienīga noskaņa, pietrūka
aktīvā, vīrišķā elementa. Māris Ošs pacēla šo
ideju un 1980.gadā nodibināja Jukuma Vācieša
vārdā nosaukto karavīru dziesmu ansambli. Kopš
tā laika kopa piedzīvojusi nosaukuma maiņas un
pārtraukumus darbībā, no pirmā sastāva palicis tikai Andris Balcers. Pēc pāris gadiem par ansambļa darbību sāka interesēties Čeka – nu nepatika
Stūra mājai, ka ansamblis braukā pa skolām un
ar savu uzstāšanos musina jaunatni, ka neaprobežojas tikai ar vecīšu, dzīvu palikušo strēlnieku,
apklaušināšanu un iepriecināšanu pansionātos.
Bija gadījumi, ka arī “ādiniekus” izdevās apmānīt
- koncerts izsludināts vienā pilsētā, kur zināms,
ka būs “viesi”, taču tajā pašā laikā tas notiek citur,
kur var brīvi dziedāt, bez čekistu klātbūtnes. Pirms
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vairākiem gadiem „Vilki” tikpat aktīvi vāca latviešu
leģionāru dzīvesstāstus. Tas bija pašu dalībnieku
ieguldījums gan naudas, gan darba ziņā. Safilmētais materiāls glabājas gan Okupācijas muzejā,
gan pie puišiem.
Strēlnieku tēma tagad tiek celta gaismā, gatavojot “Strēlnieku fotoalbumu”, Andris Balcers vada
Latvijas labāko vēsturnieku, profesionāļu, Latvijas
Kara muzeja speciālistu darba grupu, grāmatas izdošanu atbalsta militārais žurnāls “Tēvijas sargs”,
Kultūrkapitāla fonds un latvieši no visas pasaules.
Grāmata būs unikāla, jo līdz šim neviens nav publicējis tik apjomīgus materiālus par latviešu strēlnieku varoņgaitām Krievijas Pilsoņkara frontēs,
kur latviešu tautas avangards – latviešu strēlnieki
veidoja pasaules vēsturi 20.gadsimta sākumā.
Kopš 1982.gada kopu vadīja Dailes teātra ilggadējais direktors Bērtulis Pizičs. Kad viņam vajadzēja izvēlēties: valsts darbs vai kopa, puiši paši
ieteica izvēlēties teātri.

1986.gadā vīri sanāca kopā nedaudz mainītā
sastāvā un tagad saucās par „Liepavotu”. 1990.1991.gadā grupu papildināja četri pašreizējā sastāva dalībnieki. Jānis Kušķis, kurš tobrīd bija
aktīvajā dienestā, kopā ar kalēja palīgu izkala
zobenu un pagatavoja karavīra tērpu. Guntis
Skutāns, toreizējais „Liepavota” dalībnieks, aktīvi
mudināja attīstīt šo virzienu. Puiši bija pirmie, kas
atdzīvināja X.-XIII.gs. arheoloģisko tērpu, kādā
mūsu senči cīnījās. Tam bija simboliska nozīme.
„Tērpus, kuros parasti uzstājamies, taisījām ne kā
koncerttērpus, bet paši sev, lai labāk izzinātu, izjustu senčus. Gatavojām ieročus, rotas, mūzikas
instrumentus un drānas. Pirmie vamži nebija austi, bet no piemeklētām maisa drānām, dažām bija
zābaki, citam pastalas. Daudz ko no tā, kas bija
atrodams grāmatās, nācās atmest kā nederīgu,”
stāsta ilggadējais dalībnieks, Okupācijas muzeja
administrators Jānis Atis Krūmiņš.
„Tie ir kapā doti tērpi, goda drānas, ikdienā ar
tādiem nestaigāja,” papildina pašreizējais kopas
vadītājs, Leļļu teātra aktieris Edgars Lipors. „Tāpēc tik daudz rotu, esam nokrāvušies ar sprādzēm un saktām, meitenēm nāk klāt kakla riņķi un
važiņas. Iesākumā ar austajiem vamžiem mugurā gājām uz sporta zāli, cīnījāmies arī ārā. Tas ir
pamēģināts, visu vienlaikus nevar. Sapratām, ka
mums galvenais ir dziesma. Cīņas momentu pirmie uztvēra „Livonieši”, tagad ir „Vilkači” un “Rodenpois”, kas to turpina.”
„Bija atmodas laiks un kolektīvā nobrieda iekšējā reforma. Streļķu un leģionāru dziesmas iede-

rējās šai laikā, bet mums radās nepieciešamība
atklāt senāko slāni. Daudz pie tā strādājām: pētījām folkloru, ieročus, tērpus, rituālus. Arī etnogrāfiskais nosaukums likās sevi izsmēlis. Variantu bija daudz, bet īstais radās spontāni un tobrīd
skanēja pretenciozi. „Vilki”, piebilda Uģis Grava.
„Vilks daudzām tautām ir pirmsencis, totēms. Pasakās vilks kļuvis par tādu kā pamuļķi un negatīvo
tēlu, bet tautasdziesmās, kas ir daudz senākas,
vilkam ir īpašs statuss, tas ir dieva suns. Var jau
būt, ka tā ir taktika, ka kāds mēģina noliegt to, kas
ir stiprāks par viņu. Jebkurš mednieks zina, cik vilku grūti nomedīt un ka nekādi karodziņi nepalīdz.
Vilki ir ļoti organizēti, arī ģimenes tiem spēcīgas,
un laupījumu vilki lenc patiesi prasmīgi. Tās ir īpašības, kādām vajadzētu piemist kārtīgam karavīram.”
„Kad mēs kā „Vilki” iegājām folklorā, tā lieta bija
sievu un lauku kapelu ziņā, katrā grupā bija viens
vai pāris vīru, kurus tā īsti pat saklausīt nevarēja,”
stāsta Jānis Atis. „Padomju gados tikām pozicionēti kā izteikti sērdieņu tauta, jaunieši negribēja
sērot, bet priecāties par dzīvi. Mēs bijām ļoti dinamiski un pacēlām to slāni, kas jauniešus saistīja.
Tagad jauni puikas spēka gados tā noņemas ar
folkloru, ka prieks skatīties: „Vilkači”, „Trejasmeņi”, visus nemaz nevar nosaukt. Tāpat 90.gados
bija vien pāris cilvēku, kas mācēja dančus vest,
viens otru pazinām. Tagad visās lielākajās pilsētās ir danču klubi, dejo pilnas zāles pa visu Latviju. Lepojamies, ka esam devuši savu artavu un
pierādījuši, ka folklora ir dzīva.”
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Savulaik neprecētos kopas biedrus esam tautiskā garā izprecinājuši, ar seno rituālu palīdzību.
Tur varējām izjust spēku, kad viesu pulkā neiztrūkstoši ir un toni nosaka „Vilki” un „Vilcenes,”
turpina Edgars. „Katru gadu godinām Ziemassvētku kauju dalībniekus. Visi ir kaut ko dzirdējuši
par 1.pasaules kara kaujām, bet 2.pasaules karā
Ziemassvētku kaujās smagi cieta leģionāri. Katru
gadu rīkojam pārgājienu pa konkrētām cīņu vietām, brauc arī leģionāri, cik nu spēj. „Vilki” iet uz
savu roku, iededz svecītes, noliek ziedus. Vakarā
tiekamies Džūkstes kultūras namā, dažs pasaka
pāris vārdu, tad kopīgi ar leģionāriem uzdziedam.
Tie ir tā sauktā Kurzemes cietokšņa karavīri, kuriem iekšā bija tik liela savas zemes mīlestība, ka
cietoksnis netika ieņemts. Vācieši kapitulēja, un
tad arī viņiem nācās pildīt pavēli. Puikas, kā nu
kurš, klausīja savai sirdsbalsij: cits tika pāri jūrai
mazā laiviņā, daudzi iegāja mežā kā nacionālie
partizāni. Reti kurš tagad zina, ka Latvijā pēc Otrā
pasaules kara līdz 1956.gadam aktīvi cīnījās aptuveni 20 000 latviešu patriotu. Baltijā kopā aptuveni 80 000 cilvēku.
Mūsu vīri abās frontes pusēs cīnījās par savām
mājām. Jauniešiem nemāca, ka mēs esam baigi
labie karavīri: gan leģionāri, kuru vienības nebūt
nebija lielākās, bet izcēlās ar daudzajiem apbalvojumiem, jo viņi sīvi cīnījās, gan strēlnieki. Ja
atgriežamies pie Pirmā pasaules kara, tieši strēlnieki pasaulei parādīja, kas ir latvieši. Cariskās
Krievijas milzīgās armijas nevarēja izsisties cauri,
bet latvieši izveidoja lokālos nacionālos pulkus un
veica brīnumus. Dažkārt jauniešiem liekas: nāk
veterāni, stāsta, tas bija tik sen. Bet, kad paskatās
fotogrāfijas – tāds pats jauns puika kā es tagad!

18-19 gadus veci vai pat vēl jaunāki un ... divi Jura
krusti. Jura krustu deva par izcilām lietām.
Mēs ar savu projektu uzvarējām Kultūrkapitāla fonda konkursā, un mums bija iespēja krustu
šķērsu izbraukāt Latviju. Pabijām tādās skolās,
uz kurām no Rīgas neviens nebrauc. Ņēmām līdzi dažus ieročus, karavīru personīgās mantas,
fotogrāfijas. Stāstījām interesantus, maz zināmus
vēstures faktus, lai cilvēkiem atveras acis, un pamīšus dziedājām.”
„Sāpīgi, ka patriotiskām lietam nauda lūgšus jāizlūdzas,” saka Jānis Atis. „Galvaspilsētas budžetā 2010.gadam Barikāžu atceres pasākumiem iedalīti 200 lati, bet, teiksim, festivālam ”Staro Rīga”
– 90 000. To redzot, daudziem nolaižas rokas.”
„Savulaik esam svinējuši dažādus tradicionālos gadskārtu svētkus: Mārtiņus, Ziemassvētkus,
Lieldienas un Ūsiņa dienu, bet tad neesam tik cieši kopā. Vasarā visiem vieglāk laiku izbrīvēt, un
Jāņi tomēr ir lielākie latviešu svētki, saules uzvara
pār tumsu. Drīz vien pēc Jaunā gada sākam plānot, kur svinēsim. Tad esam visi kopā ar ģimenēm
un bērniem, svinam īstajā datumā, 21. Iesākumā
gadus četrus braucām uz Kvēpenes pilskalnu pie
Cēsīm. Tad sākām vietas mainīt.”
„Mūs uzrunāja cilvēki, kuri arī gribēja Jāņus svinēt, bet nezināja, kā to darīt, bija pat dusmīgi, ka
mēs kā tādi sektanti noslēdzamies. Tagad katru
gadu esam citā vietā, citos cilvēkos. Reiz gan gadījās nepatīkams pārsteigums: mums nezinot, ieradās divi autobusi ar vācu tūristiem un prasa: nu
kur tad būs tie rituāli? Sapratām, ka jāaicina savi
cilvēki, kurus tas tiešām interesē un kuri negatavojas paskatīties, ko mēs darām, un tad pāriet pie
šņabja un šašlikiem. Patīkami, ja ir labas atsauks-

Ziemassvētku kauju atcere 2008.g.
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Š.g. 27.augustā Rīgā, Mazajā Ģildē notika gaišs un spēka pilns pasākums. Veci un jauni, vietējie un ārvalstu tūristi,
sajūsminājās par sievu kopas „Vilcenes” un vīru kopas „Vilki” spēcīgo priekšnesumu. Labdarības koncerta ienākumi
nonāca ugunsnelaimē cietušajam “Armanda lauku jātnieku klubam”. „Tobrīd mums palika tikai virtuve ar traukiem, no
kuriem ēst, ko ēst mums atveda, un ugunsnelaimē izglābtās senās un retās grāmatas par zirgiem, tajā skaitā pat no XIX.
gadsimta, „ stāstīja saimnieks A. Šteins. „Tik daudzi labi cilvēki mums palīdzējuši! Padevām ziņu un sanāca kā skudras.
Katrs pa mazumiņam, un top lielas lietas. Paldies visiem, visiem, paldies „Vilkiem”! Šis atbalsts mums bija kā atspēriens.
Jau sen prātojām uzsākt reiterapiju, tagad, kad valsts finansējums vairs netiek sniegts, mēs uzņemsim pacientus bez maksas. Ja nespēsim pavilkt, sauksim atkal sabiedrību talkā.”
mes un cilvēki paši cenšas turpināt dziedāt
dziesmas un dejot, ko atceras. Vienu gadu mūs
ļoti lūdza braukt uz Rucavas pusi. Izrādījās, ka
tur tāpat viss notiek, katru gadu 80-100 cilvēki svin Jāņus tajā pašā datumā. Mūsu misija ir
braukt un kopt tradīcijas tur, kur nekā nav, ko
mums jaukties tur, kur viss tāpat notiek?
Pa šiem gadiem esam viesojušies festivālos
Gruzijā un Lietuvā, Latvieši pie sevis mūs aicinājuši Beļģijā, Francijā, Kanādā un Amerikā. Uz
Lietuvu braucam divas reizes gadā, vienu gadu
bijām pat četras reizes. Netālu no Jonišķiem
notiek pagānu metālistu festivāls “Kilkimžaibu”.
Tad vēl aiz Mažeiķiem uz jūras pusi ir liels, liels
sens kuršu pilskalns, Apoles pilskalns, kur tiek
rīkots Baltijas jūras valstu senais festivāls.
Latvijā tiek rīkoti viduslaiku festivāli, bet te tieši cīnās ar tādiem ieročiem, kādi bija zemgaļiem
un lietuvjiem X.-XIII.gs. Tas ir vērienīgs tieši tā
laika festivāls, ko arī mēs pārstāvam.
Braucieniem pie Amerikas un Kanādas latvie-

šiem, kur mūs ļoti sirsnīgi uzņēma, gatavojām
divdaļīgu programmu. Pirmajā: senais slānis,
otrajā: strēlnieku, leģionāru un arī šo veco ļaužu
jaunības dziesmas. Kopš 1992.gada esam gana
pabraukājuši, skaitījuši neesam, bet. domāju,
ka uzstāšanos skaits tuvojas tūkstotim.”
Kamēr mēs runājamies, uz iknedēļas mēģinājumu Okupācijas muzejā un dziesmas ierakstu
sapulcējušies visi dalībnieki: ne tikai Edgars
Lipors un Jānis Atis Krūmiņš, bet arī kokapstrādes skolotājs Andris Balcers, kā puiši smej, viņu
idejiskais balsts, datorspeciālists Gundars Kalniņš, pašvaldības policists Raimonds Kundziņš,
militārais konsultants Jānis Kušķis un mārketinga speciālists Uģis Treide.
Uģis izsakās visu vārdā: „Lai vieglāk būtu šos
laikus pārdzīvot, novēlam žurnāla lasītājiem
meklēt zināšanas tautas pagātnē, tautas saknēs, un nākamajā gadā lai jums ģimenēs būtu
vilku saticība, vilku izturība un neatlaidība kā
vilkiem! ”
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Līga LĪBMANE

Kurš no mums nav lasījis Andersena pasakas?
Ziemsvētkus un Jauno
gadu mēs vienmēr uzskatām par pasakainiem
svētkiem – noslēpuma
klātbūtne ir neredzama,
bet virmo gaisā. Vai tādēļ tieši Ziemsvētku laikā
televīzija neparāda daudzas pasakas, to skaitā
par Sniegbaltīti un Nāriņu, un daudzas, daudzas citas? Pēc grāmatu
tirāžas Andersens, izsakoties mūsdienu valodā,
ir „superzvaigzne”, bez
tam viņš ir raksturīgs
leļļu Dānijas tēla nesējs,
taču daudzās zemēs viņš
ir daudz labāk pazīstams
nekā savā dzimtenē. Viņš
uzrakstījis vairāk nekā
150 pasakas bērniem un
pieaugušajiem.
Kāda dzīve bijusi cilvēkam, kurš dāvājis mums
šos brīnišķīgos stāstus?
Vai tā līdzinājās pasakai
ar labām beigām?
Palūkosimies.
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Hanss
Kristiāns
Andersens –
visu laiku slavenākais

pasaku rakstnieks

Pasaku meistara dzimtā
pilsēta

Vissvarīgākās atmiņas par visslavenāko dāni saistītas ar Odenses pilsētu. Te uz katra soļa dzirdams
Hansa Kristiāna Andersena vārds. Viņš ir pilsētas
goda pilsonis, viņa vārdā nosaukts muzejs, parks,
bibliotēka.
Odense ir arī valsts rūpniecības, intelektuālais un
kultūras centrs. Katru vasaru Odensē notiek daudzi
festivāli, tiek atskaņota simfoniskā mūzika, džezs,
roks, rīkoti teātra festivāli. Odenses vēsturiskais
centrs sākas dienvidos no dzelzceļa līnijas, pretim
stacijai. Rodas iespaids, ka jūs pastaigājaties pa parku, kurā ierīkoti celiņi velosipēdistiem un tiem, kuri
vēlas tuvoties zaļajiem upes krastiem, kuras nosaukums arī ir Odense. Mājas neaizsedz debesis, platas
ielas un kvartāli. Zaļi masīvi, baznīcas, muzejs, no
sarkaniem ķieģeļiem celti klosteri. Odense ir viena no
vissenākajām Skandināvijas pilsētām. Vikingu laikā
pilsēta saukta par Nonnebakenu, bet vēlāk ieguvusi
savu tagadējo nosaukumu, kas nozīmē dieva Odina
svētnīca.

Bērnība

Rakstnieka Andersena personību apvij leģendas,
jo sabiedrība XIX gs. sākumā nespēja pieņemt faktu,
ka jauneklis no zemas sabiedrības kārtas varētu taisīt augsti godājama literāta karjeru. Baumoja, ka viņš
esot karaļa Kristiāna VIII ārlaulības dēls, pēc citas
versijas, - kāda aristokrāta atvase. Fakti to neapstiprina. Hanss Kristiāns Andersens dzimis 1805. gada
2. aprīlī Odensē, Fjunas salā. Andersena tēvs Hanss
Andersens (1782 – 1816) bijis trūcīgs amatnieks –
kurpnieks, māte – Anna Marija Andersdatere (1775
– 1933) – veļas mazgātāja no nabadzīgas ģimenes,
viņai bērnībā nācies pat ubagot.
Viņa apbedīta nabadzīgo ļaužu
kapsētā. Varbūt Dānijā leģenda
par Andersena karalisko izcelšanos radusies tādēļ, ka vissenākajā biogrāfijā Andersens rakstījis,
ka bērnībā esot rotaļājies ar princi
Fritsu – vēlāko karali Frederiku VII
- un ka viņam neesot bijis draugu
starp ielas zēniem – tikai princis.
Andersena draudzība ar princi
Fritsu, pēc viņa fantāzijas, turpinājusies arī tad, kad viņi jau bijuši
pieauguši, līdz pēdējā nāvei.
Pēc Fritsa nāves, izņemot tuviniekus, tikai Andersenam bijis atļauts pieiet pie nelaiķa zārka. Šīs
fantāzijas pamatā bijuši arī zēna
tēva stāsti par to, ka viņš esot ka-

raļa radinieks. Kopš bērnības nākamais rakstnieks
sliecās uz sapņošanu un fantazēšanu, bieži sarīkoja
improvizētas teātra izrādes mājās, izraisīdams citu
bērnu izsmieklu un nievas. 1816. gadā mirst Andersena tēvs, un zēnam vajadzēja sākt pelnīt sev iztiku.
Sākumā viņš strādāja par audēja mācekli, pēc tam
pie skrodera, vēlāk – cigarešu fabrikā. Agrā bērnībā
Hanss Kristiāns bija noslēgts zēns, ar lielām, zilām
acīm, mēdza sēdēt istabas kaktā un darboties ar
savu iemīļoto leļļu teātri, šo savu nodarbi saglabājis
arī jaunībā.
Visu mūžu viņš paliek savādnieks, nedrošs, pārspīlēti iedomīgs, pārmērīgi grūtsirdīgs. Dzīvē pats ir
kā liels bērns ar visām bērna jaukajām un nejaukajām īpašībām.

Jaunība

Četrpadsmit gadu vecumā Andersens devās uz
Kopenhāgenu, māte to atļāva, jo domāja, ka dēls tur
nepaliks ilgi un atgriezīsies. Kad māte jautājusi, kāpēc
viņš pamet mājas un viņu, zēns esot atbildējis: „Lai kļūtu slavens!” Viņš ieradās Kopenhāgenā ar nodomu iekārtoties darbā teātrī, motivēdams to ar savu mīlestību
uz visu, kas saistīts ar teātri. Naudu iztikai viņam izdevās dabūt, izmantojot kāda pulkveža ieteikuma vēstuli,
kura ģimenē viņš bērnībā bija rīkojis savas izrādes.
Pēc gada nodzīvošanas Kopenhāgenā viņš mēģina iekļūt teātrī. Vispirms viņš ierodas mājās pie pazīstamas
dziedātājas un, aiz satraukuma apraudājies, lūdz viņu
iekārtot teātrī.
Sieviete, lai atbrīvotos no uzmācīgā, dīvainā, izstīdzējušā pusaudža, apsolīja visu nokārtot, taču neizpildīja savu solījumu. Daudz vēlāk dziedātāja atzinās
Andersenam, ka viņu toreiz uzskatījusi par vājprātīgo.
Hanss Kristiāns bija izstīdzējis pusaudzis ar garām un
tievām rokām un kājām, garu kaklu un garu degunu,
viņš zināmā mērā dzīvē bija analogs Neglītajam pīlēnam. Taču, pateicoties viņa patīkamajai balsij un de-
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dzīgajam lūgumam, kā arī spējai iemantot līdzjūtību,
Hanss Kristiāns, par spīti neizteiksmīgajai ārienei, tika
pieņemts Karaliskajā teātrī, kur tēloja otršķirīgas lomas.
Taču arvien mazāk un mazāk viņš tika nodarbināts,
bet, kad sākās balss lūzums, viņu atbrīvoja pavisam.
Tādējādi nepiepildījās viņa sapnis gūt aktiera laurus.
Andersens tajā laikā uzrakstīja lugu 5 cēlienos un nosūtīja vēstuli karalim, cenzdamies pārliecināt to dot naudu
lugas izdošanai. Grāmatā bija ievietoti arī dzejoļi. Viņš
parūpējās arī par reklāmu - ievietoja sludinājumu laikrakstā. Grāmata tika izdota, bet neviens to nepirka, tā
aizgāja makulatūrā. Tomēr nākamais rakstnieks nezaudēja cerības un aiznesa savu grāmatu uz teātri, lai lugu
iestudētu. Viņš saņēma noraidījumu ar norādi „autoram
pilnīgs pieredzes trūkums”. Izpelnījies labvēlību pret
sevi, viņš saņēma piedāvājumu mācīties. Cilvēki, kuri
juta līdzi nabadzīgajam, jutīgajam zēnam, lūdza karali Frederiku VI parūpēties par viņa izglītošanu. Karalis
deva atļauju zēnam mācīties Slagelses pilsētiņas skolā,
pēc tam citā skolā Elsinorā uz valsts rēķina. Tas nozīmēja, ka vairāk nenāksies pelnīt sev iztiku, domāt par
to, kā tālāk dzīvot. Vispārējo vidējo izglītību viņš iegūst
vēlu – skolas biedri ir sešus gadus jaunāki par Andersenu. Vēlāk viņš raksturoja skolas gadus kā visdrūmāko laiku savā dzīvē, jo bija saņēmis mācības iestādes
bargu kritiku, ko slimīgi pārdzīvoja un atcerējās visu
mūžu – viņam rektors rādījās visbriesmīgākajos sapņos. 1827.gadā Andersens pabeidza skolu. Līdz mūža
beigām viņa vēstulēs mudžēt mudžēja no gramatiskām
kļūdām – viņš tā arī nebija apguvis pareizrakstību.

Daiļrade

Literatūrā Hanss Kristiāns Andersens ienāk kā liriķis,
rakstījis arī lugas, romānus ( „Improvizētājs”- 1835, „Tikai
spēlmanis”- 1837), ceļojumu aprakstus. Taču pasaules
slavu ieguva ar pasakām, kurās paustas humānisma
un demokrātiskas idejas. Pirmie trīs krājumi – „Pasakas
bērniem”(1835 – 1837). Nākošais, 1843. gadā izdotais
pasaku krājums saucās „Jaunas pasakas”. Trešais krājums iznāca 1847. gadā. Tad viņš jau bija plaši pazīs-
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tams Eiropā. 1847. gadā rakstnieks pirmo reizi
apmeklēja Angliju, un viņam tur tika sarīkota
grandioza uzņemšana. Bez pasakām vēl ļoti
iecienītas ir Andersena skices „Bilžu grāmata bez bildēm”. Bērnu dzeja valdzina ar savu
sirsnīgo vienkāršību. Atzīmējami arī viņa ceļojumu apraksti. 1833. gadā viņš pat no karaļa
saņem naudas pabalstu, kas ļauj viņam doties
pirmajā ārzemju ceļojumā. 40. gadu otrajā
pusē viņš turpināja publicēt romānus un lugas,
tomēr viņa mūža darbs ir pasakas, kas atnesis
viņam pelnītu slavu. Pats rakstnieks sākumā
gan augstāk vērtē savus romānus, bet pasakas pat nicina. Un tomēr turpina tās rakstīt.
Pēc literatūras kritiķu atzinuma, neviens nav
tik tuvu piegājis tautas pasakām kā viņš un neviens nav pratis tās tik mākslinieciski izveidot.
Savu iespaidu uz Andersenu, bez šaubām,
atstājušas arī brāļu Grimmu un „Tūkstots un
vienas nakts” pasakas. Taču Andersens rada pats savu
īpatnēju stilu, kas izceļas ar konkrētību, cēlu vienkāršību. Tajās izpaužas visniansētākās izjūtas un dabas
gleznas. Andersena pasakas ietekmējušas arī tālākās
dāņu rakstnieku paaudzes. Interesanta ir viņa autobiogrāfija „Manas dzīves pasaciņa” (1855). Kā saturā, tā
izteiksmē tā ir tuva citām viņa pasakām.
Pēdējo pasaku meistars uzrakstījis 1872. gada Ziemassvētkos. 1872. gadā Andersens izkrita no gultas,
stipri sasitās un vairs neatlaba no traumas, kaut arī nodzīvoja vēl trīs gadus. Viņš nomira 1875.gada 4.augustā
un ir apglabāts Kopenhāgenas kapsētā „Assistens”.
Latvijā izdotas 47 Andersena pasaku grāmatas, plašākais izdevums 6 sējumos iznācis 1924. – 1926. gadā.
Daudzas Andersena pasakas latviešu valodā tulkojis
Apsīšu Jēkabs. Latvijas teātros uzvesti viņa pasaku
dramatizējumi. Pēckara izdevumi iznākuši 1947., 1949.
gadā, „Princese uz zirņa”- 1970.gadā.

Roze no Homēra kapa
Hanss Kristiāns Andersens

Visās Austrumu zemes dziesmās skan lakstīgalas mīlestība uz rozi. Klusajās naktīs, kad
zvaigznes gaiši spīd, spārnainā dziedātāja
sveicina smaržīgo puķi ar vakara dziesmu.
Netālu no Smirnas zem augstajām platānām, kur tirgotājs dzen savus nastām apkrautos kamieļus, kuri, lepni garos kaklus
izcēluši, smagus soļus sper uz zemes, kas
svēta, - redzēju ziedošu rožu krūmu; meža
baloži skrēja pa slaiko koku zariem, un viņu
spārni zalgoja pērlenes krāsu spīdumā.
Rožu krūmam bij zieds, skaistāks par visiem
citiem, tam lakstīgala izteica savas mīlestības sāpes. Bet roze cieta klusu. Neviena rasas pilīte, kā līdzcietības asara, nebij redzama uz viņas lapām. Ar saviem zariem roze
liecās pār kādiem lieliem akmeņiem.
„Še dus pasaules lielākais dziedātājs!” roze
teica, „Uz viņa kapa gribu smaržot, uz viņa
kapa gribu kaisīt savas lapas, kad vētra
man tās atraus. Iliadas dzejnieks tapa par
zemi tai zemē, iz kuras es augu. Es, roze uz
Homēra kapa; esmu par svētu ziedēt nabaga lakstīgalai!” Un lakstīgala dziedāja,
kamēr nobeidzās! Kamieļu dzinējs nāca ar
saviem apkrautajiem kamieļiem un melnajiem vergiem. Viņa mazais puisēns atrada
nobeigušos lakstīgalu, tas mazo dziedātāju
apraka lielā Homēra kapā, un roze trīcēja
vējā. Pienāca vakars, roze, savilkusi savas
lapas ciešāk kopā, sapņoja. Sapnī viņai
rādījās, ka būtu gaiša saules diena: pulks
svešu franku vīru tuvojās šai vietai, viņi bij
nākuši aplūkot Homēra kapu. Svešo starpā
bij kāds dzejnieks no ziemeļiem, kur miglai
un ziemeļu blāzmai dzimtene.
Tas norāva rozi un grāmatā iespiestu aizveda sev līdzi uz citu pasaules daļu, uz savu

tālo tēviju. Un roze novīta aiz skumjām, ielikta šaurajā grāmatā, kuru viņš tikai savā
dzimtenē atvēra, sacīdams: „Tā ir roze no
Homēra kapa!”
Lūk, tā puķe sapņoja, un pamodusies viņa
nodrebēja vējā. Rasas piliens nokrita no viņas lapām uz dzejnieka kapa. Saule pacēlās
augstāk, un, dienai karstai metoties, roze
nosarka vēl skaistāk nekā iepriekš, jo viņa
jau bij savā siltajā Āzijā. Tad bij dzirdami
soļi, svešie franki nāca, kā jau roze tos savā
sapnī bij redzējusi, to starpā bij arī viens
dzejnieks no ziemeļiem. Viņš norāva rozi,
un, viņas sārto muti noskūpstījis, to aizveda sev līdzi uz dzimteni, kur mājo migla un
kāvi.
Kā mūmija novītusi puķe dus viņa Iliadā
un kā pa sapņiem tā dzird, kā viņš, grāmatu atvērdams, saka: „Tā ir roze no Homēra
kapa!”
Apsīšu Jēkaba tulkojums

11

12

Adriāns ĀBELTIŅŠ

GRIPA n
u

cūka

Sākusies saslimstība ar tā saukto „cūku gripu”
(A tipa H1N1 vīruss). Šķiet, tā izvērsīsies par pandēmiju – aptvers visus kontinentus.
Kāpēc jauno slimību sauc par „cūku gripu”? Daudzu gripas vīrusu izcelsme saistīta ar šo cilvēkam
tuvo dzīvnieku. Cūkas audu uzbūve ir ļoti līdzīga cilvēka audiem (no tiem tiek gatavoti pat homeopātiskie
atšķaidījumi, preparēti un cilvēkam pārstādītie sirds
vārstuļi).
Atcerēsimies, ka 1918.gadā no „spāņu gripas” pasaulē nomira 20 miljoni cilvēku, savukārt 1957. gadā
no Āzijas gripas nomira ap miljons cilvēku, bet 1968.
gadā no Honkongas gripas nomira ap 700 tūkstoši
cilvēku. Lūk, tagad noskaidrots, ka gripa, kas 1918.
gadā nonāvēja daudzus miljonus Zemes iedzīvotāju,
iespējams, jau daudzus gadus bija cirkulējusi starp
cūkām un cilvēkiem, līdz kādu dienu pieņēmusies
spēkā, lai kļūtu par nāvējošāko epidēmiju pasaulē.
Zinātnieki pagaidām nevar noteikt, vai vīruss izplatījies no cūkām uz cilvēkiem vai no cilvēkiem uz cūkām.
Šī ir jaunākā teorija, jo pētnieki pirmoreiz izpētījuši šā
nāvējošā vīrusa gēnu. Ir ārkārtīgi nozīmīgi izpētīt gripas vīrusu, kas plosījās 1918. gadā, jo dažādi vīrusa
celmi pasaulē cirkulē katru gadu. Parasti šie vīrusi ir
gluži līdzīgi tiem, ar ko cilvēki slimoja senatnē. Taču
ne tik bieži rodas tāds vīrusa celms, kas spēj nonāvēt
miljonus. Eksperti jau brīdināja, ka cilvēce nav tālu
no jauna tamlīdzīga vīrusa izraisītas infekcijas uzliesmojuma. Vai par tādu kļūs šī A-H1N1 gripa, kas jau
nodēvēta par „cūku gripu”? Šķiet, ka ne.
Vēl nesen pasauli apdraudēja „putnu gripa”, par

laimi tā kaut kur izgaisa. Taču arī šī gripa bija saistīta ar cūkām. Lielākā daļa pētnieku ir vienisprātis,
ka ģenētiski stabili gripas vīrusi nekaitīgi mīt putnos,
bet dažreiz putni inficē cūkas. Tad mums tuvās cūkas
imūnsistēma uzbrūk šim vīrusam, liekot tam ģenētiski mainīties, lai izdzīvotu. Ja pēc tam šāds vīruss
nokļūst cilvēka organismā, sekas patiešām var būt
dramatiskas.
Nākamo divu (pēc „spāņu gripas”) pandēmiju laikā
– Āzijas gripa 1957. gadā un Honkongas gripa 1968.
gadā – vīrusi ātri pārgāja no putniem uz cūkām, bet
pēc tam uz cilvēkiem. Tādēļ šo pandēmiju vīrusu gēni
ir ļoti līdzīgi vīrusam, kas izraisa putnu gripu. Zinātnieku pētījumi liecina, ka 1978. gada „spāņu gripas”
vīrusa gēnam nav līdzības ar putnu gripas vīrusa
gēnu. Pētījumam tika izmantoti divu tolaik no gripas
mirušu kareivju plaušu audi un kādas sievietes sasalušais līķis no Aļaskas.
Pētnieki izveidojuši gēnu karti un konstatējuši, ka
hemaglutīna gēns pēc uzbūves atgādina zīdītāju gēnus. Pretēji gaidītajam, ka vīruss veikli pārsviedies
no putniem uz cūkām un tad uz cilvēkiem, jāteic, ka
„spāņu gripas” vīruss radies vai nu cūkās, vai cilvēkos pirms daudziem gadiem un tad pēkšņi mutāciju
gaitā kļuvis par masu slepkavu. Cilvēkos tas varētu
būt iefiltrējies jau ap 1900. gadu.
Mūsdienu „cūku gripas” vīruss, šķiet, nav tik nāvīgs. Tas gan nenozīmē, ka no tā cilvēkam nebūtu
jāsargājas.
Varam sev novēlēt „cūkas laimi” „cūku gripas”
laikā!
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Gunārs KUŠĶIS

KO

? ?
valkat

KĀ

uzvesties
Par mūžam mainīgo modi, rakstītiem un
nerakstītiem pieklājības likumiem.

Cīņa pret „pārmērīgu greznību” apģērbos senajā Rīgā ilgusi vairākus
gadu simteņus. Visvairāk tas, protams, skāra sievietes. Ir izdoti neskaitāmi noteikumi šajā jomā 15., 16., un 17.gadsimtā. Taču dāmas pārkāpa
rātes aizliegumus vai mācēja tos veikli apiet.
Viens no pirmajiem darbiem, ko lika drukāt Rīgas grāmatu iespiedējam
N.Mollinam, ir 1593.g. noteikumi par apģērbu. Tie nosaka, ka sievietēm
aizliegts šūt mēteļus un svārkus no samta, zīda un citiem audumiem,
kas dārgāki par 1/6 dāldera par olekti. Somiņas nedrīkst būt pārmērīgi
izgreznotas ar zeltu, sudrabu vai pērlēm. Aizliegts nēsāt zelta un pērļu
rokassprādzes. Tirgotāju meitām gan atļauts nēsāt samta ņieburus. Pār
pieri dāmas var likt zelta, sudraba vai zīda stīpiņas, bet bez piekariņiem,
ne smagākas par 20 kronām. Paiet tikai neilgs laiks, un 1626.g. rodas
jauni papildinājumi un izmaiņas iepriekš izdotajam rīkojumam. Atļauts
nēsāt zelta un sudraba rokassprādzes, bet aizliegti dimanta gredzeni
un pērles. Aizliegumu sarakstā nonāk četrstūrainas mēteļu apkakles.
1647.g. aizliegts nēsāt caunādas uzročus, dimanta kaklarotas un pērļu
vainagus. Savukārt 1677.g. noteikumi aizliedz sudraba, zelta un zīda
mežģīnes, bet ieteic vienkāršākas. Caunu astes var šūt pie dāmu cepurēm, bet pašas cepures nedrīkst būt no caunas ādas. Mežģīnes nedrīkst
būt pie dāmu apakšsvārkiem. Nedrīkst valkāt arī no mežģīnēm izšūtas
kurpes, kā arī kleitas ar garām šlepēm. Šajos noteikumos ir minētas arī
kalpones, kuras bez visa minētā nevar nēsāt svārkus , zīda cepures un
ar lentām pušķotas drēbes.
Pēc drēbēm varēja atšķirt rātskungu no tirgotāja, tirgotāju no amatnieka, amatnieku no strādnieka, jo arī vīriešiem vajadzēja ievērot noteikto
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kārtību apģērbu lietās. Tā, piemēram, pilnīgi aizliegtas bija no samta
un atlasā darinātas drēbes. Izņēmumi – rātskungi un Lielās ģildes eltermaņi, kas varēja nēsāt samta mēteļus un cepures. Samta cepures
bija atļautas arī Mazās ģildes eltermaņiem. Nav atļauts nēsāt apzeltītas
jostas, dunčus, pogas un āķus. Ja grib likt zelta ķēdi (ne smagāku par
20 kronām), tad gadā jāmaksā 10 dālderi.
Laika gaitā šie aizliegumi tika aizmirsti un modi noteica maka biezums. Pamazām arī latvieši – Rīgas seniedzīvotāji – uzkrāja materiālās
vērtības un viņu sievas un meitas sāka greznoties ar rotām, par kurām
agrākos gadu simteņos varēja tikai sapņot.
Ziemas sezonā rīdzinieki vakarus bieži pavadīja „Mussē” (tagadējā
Vāgnera zālē), kurā notika sarīkojumi, lielākoties masku balles un deju
vakari. Izpriecas bija stingri ierobežotas ar dažādiem noteikumiem.
Kāds 1787.g. pieņemto noteikumu pants aizliedz dejot ar piešiem pie
zābakiem un ieročiem pie tērpa, „lai nebūtu pretim pieklājībai un netraucētu satikšanos, kā arī nenodarītu zaudējumus dāmām pie viņu
kleitām”. Civilpersonām, ieejot deju zālē, zābaki bija jāapmaina pret
samta kurpēm. Šis noteikums pastāvēja 1846.g., kad „Musses” rīkotajās ballēs atļāva ierasties arī zābakos. Teātra un citus sarīkojumus iesāka jau pulksten piecos pēcpusdienā un beidza 11 vakarā, „lai ekonomam un sulaiņiem”, kā teikts statūtos, „atliktu laiks sataisīties nākamai
dienai, lai „Musse” nezaudētu savu labo slavu un kluba kaimiņus naktīs
netraucētu ratu rīboņa, kad kučieri brauc pakaļ kluba viesiem”.
Tomēr drīz vien šis izpriecas laiks rīdziniekiem likās par īsu, un jau no
1815.g. sarīkojumu beigas nolika pulksten vienos naktī. Kādā 1794.g.
sarīkoto dzīru aprakstā Doma skolas rektors Šnells atzīmējis: „Pie kura viesa manīja, ka tas drusku iereibis,
tūliņ piegāja kāds no „Musses” direktoriem un visā klusībā palūdza viesi drīzāk posties mājās.” Sarīkojumos
nedrīkstēja izrādīt savu piekrišanu ar „bis” vai „bravo” saucieniem, kā arī ar roku plaukšķināšanu. Tāpat bija
aizliegts ar kājām dauzīt un aizrādīt orķestrim par ātrāku vai lēnāku spēlēšanu.
1807.g. izdoti noteikumi, kas noliedz sarīkojumos aizņemt vietas ar cimdu vai mutautiņu nolikšanu. Tiem,
kuri kādā veidā bija pārkāpuši kluba statūtus, noliedza izdot ieejas kartes deju vakaros.
Mainoties laikiem un tikumiem, mainījās līdzi arī rakstītie pieklājības likumi.
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PĀRDOD UN PIEGĀDĀ BERAMOS
CELTNIECĪBAS MATERIĀLUS

Visu veidu smiltis, tajā skaitā grants, dolomīta un granīta šķembas, baltas un pelēkas
marmora drumslas, oļus, tenisītu, smilšu un sāls maisījumu,
tehnisko sāli (beramo un maisos pa 50 kg), betonu, javu,
keramzītu, izdedžus, malku, melnzemi, kūtsmēslus, kūdru.
CELTNIECĪBAS, SADZĪVES ATKRITUMU UN
SNIEGA NOVĀKŠANA UN IZVEŠANA:

teritoriju, pagrabu un citu telpu tīrīšana.

ĒKU DEMONTĀŽA
TRANSPORTA PAKALPOJUMI: ar automašīnām pašizgāzējām GAZ,
ZIL, KamAZ, Mercedes Benz, DAF ar manipulatoru. Ekskavators.

Stradājam bez brīvdienām. Jebkura samaksas forma. Līgumcenas.

Тālr. 67529957 no 8.00 līdz 20.00; mob. tālr. 29255785
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KO JŪS ZINĀT PAR PIRMĀ PASAULES KARA
ZIEMASSVĒTKU KAUJĀM?
1. Kurā datumā ik gadus notiek šo kauju atceres
pasākumi?
a) 1. janvārī, b) 6. janvārī, c) 12. janvārī.
2. Kurā vietā notika minētās kaujas?
a) Ložmetējkalnā, b) Nāves salā, c) Smārdes apkārtnē.
3. Kā sauc mājas, kurās atrodas Ziemassvētku kauju
muzejs?
a) Mangaļi, b) Silenieki, c) tādas nav.
4. Cik strēlnieku pulki piedalījās Ziemassvētku kaujās?
a) 2, b) 8, c) 5.
5. Kurā baznīcā pulkvedis J.Vācietis teica savu runu pirms
Ziemassvētku kaujām?
a) Ķemeru, b) Slokas, c) Piņķu.
6. Kurš no latviešu dzejniekiem Ziemassvētku kaujas ir
iemūžinājis savā darbā „Mūžības skartie”?
a) Rainis, b) E.Virza, c) A.Čaks.

7. Pie kuras Ziemassvētku kauju vietas vistuvāk tai
uzcelts
piemineklis strēlnieku piemiņai?
a) pie Sileniekiem, b) pie Mangaļiem, c) pie Antiņiem.
8. Kas ir šī pieminekļa autors?
a) K.Zāle, b) K.Zemdega, c) K.Celmiņš.
9. Kas pēc profesijas bija minētā pieminekļa autors?
a) tēlnieks, b) grafiķis, c) gleznotājs.
10. No kuras vietas vecie strēlnieki devās uz Brāļu
kapiem, lai pieminētu kritušos?
a) kara muzeja, b) Doma baznīcas, c) Brīvības pieminekļa.
11. Kurā muzejā ir visvairāk materiālu par Ziemassvētku kaujām?
a) Jelgavas vēstures, b) Rīgas vēstures, c) Karamuzejā.
12. Vai Ziemassvētku kauju dalībnieki vēl ir starp
dzīvajiem?

Atbildes konkursam “MK” nr. 10: a) 1, 4, 12, b) 2, 3, 7, 8, 9, 11, c) 5, 6, 9.

Fotomīkla
Kas tas par pieminekli? Kur tas atrodas? Un kam par godu celts? Varbūt zināt arī tā autoru?
Atbilde fotomīklai “MK” nr. 11: Valgundes pagastā pie bijušajām Silenieku mājām. Veltīts Ziemassvētku kaujās kritušo
latviešu strēlnieku atcerei. Autors Kārlis Celmiņš – gleznotājs.
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kā to uzvarēt?
Katram cilvēkam patīk atrasties spožas
saules apspīdētā mājā, bet kurš varētu
iedomāties, ka šiem lieliskajiem dabiskajiem
stariem ir tik spēcīga iedarbība? Pēdējie
pētījumi parādījuši, ka dienasgaisma ne
tikai apgaismo mūsu mājokli, bet, lai cik tas
pārsteidzoši, uzlabo arī mūsu noskaņojumu
un

padara

afektīva

mūs

nomāktība

veselīgākus.
var

rasties

Sezonas
jebkurā

vecumā, bet visbiežāk šī slimība attīstās
18–30 gadu vecumā. Sezonas depresijas
simptomi pēkšņi izzūd pavasarī 3–4 nedēļās
vai pakāpeniski pavasara un vasaras gaitā
atkarībā no saules gaismas intensitātes
konkrētajā teritorijā.
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Tā kā galvenais sezonas depresijas cēlonis ir
saules gaismas trūkums, tad visefektīvākā metode
tās ārstēšanai ir gaismas terapija (ārstēšana ar
spilgtu gaismu). Gaismas spilgtumam gaismas
ārstēšanā jābūt visai augstam – ne mazākam par
2500 luksiem. Tā ir apmēram 5 reizes spilgtāka
nekā labi apgaismotā kantorī. Dzīvojamās
istabās apgaismojums parasti nepārsniedz
200 luksus.
Ārstēšanai izmanto speciālas lampas vai gaismas
boksus, kas dod vajadzīgo apgaismojuma līmeni.
Tos parasti novieto 40 – 45 cm attālumā no acīm.
Seanss ilgst no 30 minūtēm līdz 2 stundām, un to
nosaka ārsts atkarībā no tā, cik smagi depresija
skārusi cilvēku. Turklāt nav nepieciešams
skatīties tieši gaismā. Pietiek, ja tā nokļūst uz
acs radzenes 30 – 40 grādu leņķī. Seansa laikā
pacients var lasīt grāmatu, skatīties televīziju vai
strādāt ar datoru. Pozitīvais sezonas depresijas

gaismas terapijas efekts parādās 1 – 2 nedēļas
pēc ārstēšanās sākšanas. Ārstēšanas kurss var
ilgt visu tumšo gadalaiku.

Gaisma – dzīvības avots
Saules gaisma – tā ir enerģija. Tā ir dzīvības cikla
pamats uz planētas, un tādēļ tā visvairāk noder
veselības nostiprināšanai un visu organisma
procesu atbalstīšanai. Šodien jau ir pierādīts, ka
mūsu organisms pārvērš gaismu elektroķīmiskā
enerģijā, kura, aktivizējot ķēdi bioķīmisku reakciju
šūnā, stimulē vielmaiņu un nostiprina imunitāti.

Depresija – viltīga lieta
Jau pierādīts, ka daudzi cilvēki reāli cieš no
depresijas rudens un ziemas periodā, ko izraisa
saules gaismas trūkums. Insolācijas vājums
(vienkāršāk, saules trūkums mūsu dzīvē) rada
vājumu, miegainību, uzbudinājumu vai apātiju
daudziem cilvēkiem. Šī nelaime biežāk piemeklē
sievietes (vīriešiem ir paveicies), sevišķi tās, kuras
dzimušas un uzaugušas dienvidu rajonos un jau
pieaugušas pārcēlušās uz ziemeļu rajoniem.
Depresija ir viltīga. Reizēm tā maskējas zem zema
asinsspiediena, respiratorajām slimībām vai citām
kaitēm. Depresīvais stāvoklis rudenī un ziemā
ļoti bieži ne tikai atņem dzīvotprieku, bet var kļūt
arī par cēloni apslēptām pastāvīgām kaitēm, kas
neattiecas uz psihiatru vai psihoterapeitu interešu
loku. Dažiem, piemēram, sākot ar oktobra vidu,
pastāvīgi salst, katrs izgājiens laukā saistīts ar
mokošu vēlēšanos siltāk apģērbties. Šo stāvokli
izraisa hormona serotonīna trūkums. To mūsu
organisms izstrādā gaismas iedarbībā.
Bet ir arī labi jaunumi! Ar šo nelaimi var sekmīgi
cīnīties un to pat uzvarēt. Cīņas paņēmieni ir
dažādi: daži zinātniski, daži neaudz šamaniski,
bet kopumā iedarbīgi.
Pirmais paņēmiens – vairāk gaismas!

Visām spuldzēm mājās un darbavietā jābūt pēc
iespējas spožākām. Ļoti labas šim nolūkam ir
ekonomiskās spuldzes. Vēl labāk būtu iegādāties
speciālu gaismekli – ar taimeru un reostatu, kas
dod rītausmas efektu, piemēram, guļamistabā.
Tam jāsāk darboties apmēram pusstundu pirms
jūsu pamošanās.
Otrais paņēmiens – vairāk spilgtu
krāsu!

Lai jūsu apģērbs šajā laikā ir pēc iespējas spilgtāks
un gaišāks, bet uz gultas uzklāta spilgtu krāsu

gultasveļa, pie sienas karājas gleznas spilgtās
krāsās, vāzē ielieciet saulespuķi (tas nekas, ka
tā ir mākslīga), bet ēdienkartē noteikti iekļaujiet
apelsīnus vai mandarīnus.
Trešais paņēmiens – ieslēdziet smaržu!

Ļoti laba ir tikko maltas kafijas smarža, kā arī
dižegles, tāpat paegļa vai citrusaugu smarža.
Aroma lampa var palīdzēt uzturēt lielisku aromātu,
kas tonizē un vieš optimismu.
Ceturtais paņēmiens – kustības!

Viltīgā depresija pilnīgi atņem vēlēšanos kustēties.
Un pamazām cilvēks sāk pārvērsties akmenī…
Neļausim sev pārakmeņoties un katru dienu
piespiedīsim sevi pēc iespējas vairāk staigāt –
iesim kājām uz darbu, tāpat kājām atgriezīsimies
no darba, staigāsim, kārtojot dažādas darīšanas,
vai vienkārši pastaigāsimies, nostaigājot no 3 līdz
5 kilometriem. Vēl jo vairāk, ka mūsdienās tas bieži
vien prasa mazāk laika nekā braukšana. Bet noiet
tādu attālumu var pat pusotru gadu vecs bērns.
Galvenās klīniskās sezonas depresijas
izpausmes:

*miega ilguma pieaugums, grūta pamošanās,
jušanās kā salauztam no rīta, miegainība dienā.
Dažreiz novērojama agra pamošanās un nespēja
pēc tam aizmigt;
*noskaņojuma pasliktināšanās, pašnovērtējuma
pazemināšanās, izmisums, raudulība, nemiers,
intereses zudums par dzīvi, pozitīvu emociju
zudums, grūtības izpildīt parastos ikdienas darbus;
*trauksme, uzbudinātība, ātrsirdība, iekšējs
saspringums, stresa situāciju pārvarēšanas
pasliktināšanās;
*ēstgribas palielināšanās, nepārvarama vēlme pēc
miltu ēdieniem un saldumiem, kas rada ķermeņa
svara pieaugumu;
*seksuālas problēmas: libido (seksuālas vēlmes)
un potences pazemināšanās;
*fiziski simptomi: sāpes locītavās un vēderā, spēku
zudums, zemas pretošanās spējas saaukstēšanās
slimībām;
*sociālas problēmas: īgnums un vēlēšanās
izvairīties no sociāliem kontaktiem, saskarsmes ar
tuviniekiem un draugiem.
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No rīta –OoC, pievakarē –20oC. Ja jūs slikti
pārciešat šādas temperatūras svārstības
(tas parasti ir raksturīgi sirds slimniekiem
un hipertoniķiem), tad der ieklausīties
speciālista padomos. Kad dzīvsudraba
stabiņš termometrā sāk slīdēt arvien
zemāk un zemāk, vajag atteikties
no stingrām diētām svara samazināšanai,
jo īpaši no pilnīgas badošanās.
Nepieciešamība piemēroties temperatūras
un gaisa mitruma izmaiņām, tāpat
atmosfēras spiediena un saules aktivitātes
prasības mūsu organismam, un ne visiem
izdodas viegli ar tām sadzīvot.
Vesels cilvēks salu pacieš bez grūtībām,
viegli piemērojas ārējās vides izmaiņām.
Citādi tas ir, ja jums ir problēmas ar sirdi.
Tad cilvēks var just sāpes krūtīs, citiem
vārdiem – tam var sākties stenokardijas

Adriāns ĀBELTIŅŠ

svārstībām, jau sagādā paaugstinātas

palīdzi sev pats

lēkme.

1. Aukstā, vējainā, nepastāvīgā laikā pirms iešanas
laukā kā profilakses līdzekli palieciet zem mēles
nitroglicerīna tableti vai arī ieelpojiet nitrofora
aerosolu.
2. Lai pakāpeniski adaptētos, jums vajag iziet trīs
posmus: „silts – vēss – auksts”. Izgājuši no silta
dzīvokļa, pastāviet neilgi kāpņu laukumiņā, kur ir
gandrīz tikpat auksts kā ārā, un tikai pēc tam izejiet
no mājas.
3. Jo laiks aukstāks, jo svarīgāk pilnvērtīgi ēst. Tomēr
arī pārēsties nedrīkst! Iekļaujiet racionā pietiekamā
daudzumā
olbaltumvielas,
taukus,
pārsvarā
augu, ogļhidrātus, lai aizpildītu enerģijas zudumu.
Neaizmirstiet vitamīnus – tie paaugstina organisma
spējas pretoties aukstumam.
4. Meteoroloģiski atkarīgajiem hipertoniķiem laika
pārmaiņas, atmosfēras spiediena svārstības,
magnētiskās
vētras
bieži
izraisa
arteriālā
asinsspiediena paaugstināšanos, bet dažreiz pat
hipertonijas krīzi. Tā izpaužas ar galvassāpēm,
smagumu, sāpēm krūtīs vai ar drebuļiem un
stipru vispārēju nespēku, ko varētu noturēt par
saaukstēšanās slimību sākumu un sākt lietot „ne tās”
zāles.Tādēļ dienā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem
pacentieties izmērīt asinsspiedienu, bet, ja jūtaties
slikti, izsauciet ārstu.
5. Nedzeriet stipru kafiju, neēdiet sālītu ēdienu

– vārāmā sāls stipri paaugstina asinsspiedienu.
Protams, arī alkoholiskos dzērienus nedrīkst lietot
pirms iespējamas atvēsināšanās – pirms slēpošanas,
darba
aukstumā,
zemledus
makšķerēšanas,
jo alkohols traucē organismam piemēroties
aukstumam. Taču pēc atvēsināšanās gan var
sasildīties ne tikai ar karstu tēju, siltu vannu, bet arī
ar glāzīti (ne vairāk par 50 g) degvīna.
Dzeriet māteres uzlējumu, ja paredzēta lietu kārtošana, lietišķa tikšanās, kas var satraukt. Mātere
nomierina un nedaudz pazemina spiedienu.
Iepriekšējā vakarā uz nakti iedzeriet 30 – 40 pilienus
valokardīna, bet, ja jūs dažkārt lietojat miega
līdzekļus, iedzeriet tos, lai pirms grūtas dienas labi
izgulētos. Tad nekādas laika kaprīzes jums nebūs
bīstamas. Vīriešiem ziemā ir daudz lielākas iespējas
iegūt kādu kaiti nekā sievietēm. Pie tā vainīgs ir
paradums sarokoties ar katru sastapto personu. Izeja
ir galēji vienkārša – biežāk mazgāt rokas. Taču pēc
katras sasveicināšanās tas diezvai būs iespējams.
Otrs nelabvēlīgs faktors: ūsas un bārda. Ar tām
ir siltāk, iespējams, izskatās skaistāk. Taču ūsās
sakrājas dažādi kaitīgi mikrobi, no kuriem organisms
cenšas atbrīvoties izelpojot . Bet pēc tam mēs tos
atkal ieelpojam.
Un, beidzot, pēc iespējas jāizvairās no sabiedrisku
vietu apmeklēšanas, kur pulcējas daudz cilvēku.
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Zigurds
Sigurds

Antons
Antis

Franciska
Smaida

Spodra
Ilvita
Ilva

5
12
19
26

otrdiena

Agneta
Agnis
Ansis

Andulis
Alnis

Reinholds
Renāts
Reinis
Reina

Sīmanis
Zintis

6
13
20
27

trešdiena

Izolde
Ildze
Ilze

Oļģerts
Aļģirds
Orests
Aļģis

Harijs
Ārijs
Aira
Āris

Spulga
Arnita

7
14
21
28
Spodris
Kārlis

Agnese
Agnija
Agne

Roberta
Roberts
Raitis
Raits

Digmārs
Zigmārs
Juliāns
Rota

ceturdiena

3
10
17
24
31
Valērijs
Aivars

Austris

Felicita
Fēlikss

Ivanda
Gatis

Valentīna
Pārsla
Tīna

Strauta
Grieta

Lidija
Lida

Kaspars
Aksels
Alta

Violeta
Tekla

Ksenija
Eglons
Krišs

Dravis
Tenis

Tatjana
Dorisa

Miervaldis
Miervalda
Ringolds

2
9
16
23
30
Indulis
Ivis
Iva, Ivo

1
8
15
22
29
Laimnesis
Solvita
Solvija

svētdiena

sestdiena

piektdiena

1. janvāris — Jaungada diena; 20. janvāris — 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
26. janvāris — Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena

5

4

3

2

1

pirmdiena

24

februāris

2010

25

1
8
15
22

Rigonda
Adrians
Adriāna
Ārija

Aloizs
Alvils
Olavs
Olafs

Česlavs
Aldona

2
9
16
23

otrdiena

Almants
Haralds

Džuljeta
Jūlija

Apolonija
Simona

Spīdola
Sonora

Diāna
Dina
Dins

Konstance
Donats

Paulīne
Paula

4
11
18
25
Annemarija
Alma

Kintija
Kora

5
12
19
26
Aurēlija
Evelīna
Mētra

Zuzanna
Zane

Karlīna
Līna

Sinilga
Agate
Selga
Silga

piektdiena

Laimdota
Laima

Veronika
Daila

3
10
17
24
Aīda
Vida
Ida

ceturdiena

trešdiena

16. februāris – Lietuvas Republikas Neatkarības diena
24. februāris – Igaunijas Republikas Neatkarības diena

9

8

7

6

Brigita
Indars
Indris
Indra

pirmdiena

7
14
21
28
Andra
Līvija
Līva

Smuidris
Smuidra
Vitauts

Melita
Malda

Skaidrīte
Skaidra
Justs

Eleonora
Ariadne

Valentīns

Rihards
Ričards
Nelda

6
13
20
27
Dārta
Dace
Dora

svētdiena

sestdiena

26

marts

2010

27

1
8
15
22
29

Aldonis
Agija

Dziedra
Tamāra

Amalda
Amilda
Imalda

Dagmāra
Margita
Marga

Ilgmārs
Nanija

Žanete
Mirdza
Žanna

Guntars
Guntris
Guntis

Ēvalds

3
10
17
24
31

2
9
16
23
30

Lavīze
Luīze
Laila

trešdiena

otrdiena

8.marts — Starptautiskā sieviešu diena
25. marts — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

14

13

12

11

10

Ilgvars
Ivars

pirmdiena

Atvars
Gvido

Kazimirs
Izidors

Ģertrūde
Gerda

Laimrota
Liliāna
Silvija

Tālavs
Marts
Tālis

4
11
18
25
Mārīte
Marita
Māra

Adelīna
Ilona

5
12
19
26
Eižēnija
Ženija

Jāzeps

Aivis
Aiva
Aija

Aurora
Austra

piektdiena

Konstantīns
Agita

Auce
Alise

ceturdiena

6
13
20
27
Gustavs
Tālrīts
Gusts

Made
Irbe

Ernests
Balvis

Gotfrīds
Centis
Vents

sestdiena

7
14
21
28

Gunda
Gunta
Ginta

Benedikts
Unigunde
Dzelme
Una

Matilde
Ulrika

Elmīra
Ella

svētdiena

28

aprīlis

2010

29

5
12
19
26

Alīna
Sandris
Rūsiņš

Vēsma
Fanija

Jūlijs
Ainis

Aivija
Vija
Vidaga

6
13
20
27

otrdiena

2. aprīlis – Lielā Piektdiena
4. aprīlis – Pirmās Lieldienas
5. aprīlis – Otrās Lieldienas

18

17

16

15

14

pirmdiena

Klementīne
Raimonda
Raina
Tāle

Ziedīte
Mirta

Nauris
Egīls
Egils

Dzinta
Zinta
Vīlips
Filips

7
14
21
28

trešdiena

Gundega
Terēze

Anastasija
Marģers

Gudrīte
Strauja

Helmuts
Zinaīda
Zina

1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
4
11
18
25
Liāna
Lilija

Georgs
Jurģis
Juris

Visvaldis
Ritvaldis
Nameda

Rūdolfs
Viviāna
Rūdis

Anitra
Anita
Zīle

Bārbala
Līksma

Jadviga
Laura

Hermanis
Vilmārs

Ārvaldis
Ārvalda
Ārvalds
Herta, Valda

3
10
17
24
Dairis
Daira

svētdiena

sestdiena

Bernadeta
Mintauts
Alfs

Valērija
Žubīte
Alla

Irmgarde

piektdiena

Raimonds
Vilnis
Laine

Armanda
Armands

Gastons
Aelita

Danute
Edgars
Dana
Dans

Dagnis
Dagne

ceturdiena

30

maijs

2010

31

23

22

21

20

19

18

3
10
17
24
31

Jūsma
Alīda

Ziedone
Marlēna
Ilvija

Herberts
Umberts
Dailis

Maija
Paija

Gints
Uvis

pirmdiena

4
11
18
25

otrdiena

Anšlavs
Junora

Inesis
Inese
Ēriks

Manfreds
Karmena
Milda

Vizbulīte
Vijolīte
Viola

Eduards
Edvards
Varis

Sibilla
Teika
Lita

Valija
Ināra
Inārs
Ina

Ģederts
Ģirts

6
13
20
27
Dzidris
Gunita
Loreta
Dzidra

Salvis
Venta
Selva

Iraīda
Irēna
Irīna
Ira

Gaidis
Didzis

ceturdiena

7
14
21
28
Vilhelms
Vilis

Ernestīne
Akvelīna
Ingmārs

Krišjanis
Aivita
Elvita
Elfa

Henriete
Henrijs
Jete

piektdiena

1
8
15
22
29
Maksis
Raivis
Raivo

2
9
16
23
30

Vitolds
Lolita

Leokādija
Leontīne
Lonija
Ligija

Edvīns
Edijs

Einārs
Ervīns
Klāvs

Zigismunds
Zigmunds
Sigmunds

svētdiena

Emīlija
Kalendāros
neierakstīto
vārdu diena

Sofija
Airita
Taiga
Arita

Staņislava
Staņislavs
Stefānija

Ziedonis

sestdiena

1. maijs — Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
4. maijs — Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
8. maijs — Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
9. maijs — Mātes diena, Eiropas diena; 23.maijs — Starptautiskā ģimenes diena, Vasarsvētki

5
12
19
26

trešdiena

32

jūnijs

2010

33

7
14
21
28

Viestards
Viesturs
Kitija

Monvīds
Emīls
Egita

Santis
Sentis
Saivis
Saiva, Tija

Gaida
Arnis

Pēteris
Paulis
Pāvils
Pauls

Laimdots
Ludmila
Laimiņš

Žermēna
Baņuta
Vilija
Vits

Mundra
Frīdis
Frīda

Tālivaldis
Mareks

Līga

Justīne
Juta

Ligita
Gita

3
10
17
24
Jānis

Artūrs
Artis

Anatolijs
Anatols
Malva

Ineta
Intra
Inta

2
9
16
23
30
Emma
Lība

1
8
15
22
29
Bernedīne
Biruta
Mairita

ceturdiena

trešdiena

otrdiena

4
11
18
25
Maiga
Milija

Alberts
Madis

Vidvuds
Mairis
Ingus

Sindija
Elfrīda
Sintija

piektdiena

6
13
20
27
Ausmis
Inguna
Ausma

Viktors
Nils

Leonora
Nora
Ija

Malvīne
Malvis

Rasma
Maira
Rasa

Zigfrīds
Ainārs
Uva

Ingrīda
Ardis

5
12
19
26
Margots
Ingvars
Igors

svētdiena

sestdiena

1.jūnijs — Starptautiskā bērnu aizsardzības diena; 14. jūnijs — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijs — Latvijas Republikas okupācijas diena; 22. jūnijs — Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)
23. jūnijs — Līgo diena; 24. jūnijs — Jāņu diena (vasaras saulgrieži)

27

26

25

24

23

pirmdiena

34

jūlijs

2010

35

5
12
19
26

Annija
Anna
Ance

Jautrīte
Kamila
Digna

Namejs
Indriķis
Ints

Esmeralda
Andžejs
Andžs, Edīte

6
13
20
27

otrdiena

Marta
Dita

Ramona
Ritma

Margarita
Margrieta

Arkādijs
Anrijs

7
14
21
28

trešdiena

4. jūlijs — Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
10. jūlijs — Jūras svētki

31

30

29

28

27

pirmdiena

Cecīlija
Cilda

Meldris
Meldra
Melisa

Ritvars
Anvars
Oskars

Maruta
Alda

1
8
15
22
29
Vidmants
Edmunds
Edžus

Marina
Marika
Marija

Egmonts
Heinrihs
Henriks
Egons
Egija

Adele
Antra
Ada

Rimants
Imants
Ingars
Intars

ceturdiena

3
10
17
24
31
Valters
Renārs

Magdalēna
Magone
Mērija
Magda

Hermīne
Estere

Zaiga
Asne
Asna

Angelika
Sigita
Rūta, Ruta

Kristiāna
Kristiāns
Kristīne
Krista

Aleksejs
Aleksis

Olīvija
Lija

Everita
Benita
Verita

2
9
16
23
30
Lauma
Halina
Ilvars

sestdiena

piektdiena

4
11
18
25

Žaklīna
Jēkabs

Rozālija
Roze

Leonora
Svens

Sandijs
Sandis
Uldis, Ulvis

svētdiena

36

augusts

2010

37

36

35

34

33

32

31

2
9
16
23
30

Samanta
Jolanta
Alvis

Valgudis
Vitālijs
Ralfs

Astrīda
Astra

Genoveva
Madara

3
10
17
24
31

otrdiena

Normunds
Stefans

pirmdiena

Aigars
Vilma

Boļeslavs
Bērtulis

Vineta
Oļegs

Brencis
Audris
Inuta

Augusts

4
11
18
25

trešdiena

Patrīcija
Ludvigs
Ivonna
Ludis

5
12
19
26
Broņislava
Broņislavs
Natālija
Tālija

Melānija
Imanta

Vizma
Klāra

Osvalds
Arvils

6
13
20
27
Jorens
Alens
Žanis

7
14
21
28
Auguste
Guste

Janīna
Linda

Zemgus
Zelma
Virma

Madars
Alfrēds
Fredis

sestdiena

Bernhards
Boriss

Rēzija
Elvīra
Velga

Askolds
Aisma

piektdiena

1
8
15
22
29

Vismants
Armīns
Aiga

Rudīte
Everts

Dzelde
Zenta
Zelda

Vladislava
Vladislavs
Mudīte

Albīna
Albīns

svētdiena

11.augusts — Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
21. augusts — Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”
pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena

Helēna
Ellena
Elena
Liene, Liena

Zigita
Liega
Olga
Zita

Romulda
Romualds
Romāns

ceturdiena

38

septembris

2010

39

6
13
20
27

Ilgonis
Ādolfs

Marianna
Ginters
Guntra

Izabella
Iza

Maigonis
Magnuss
Mariuss

7
14
21
28

otrdiena

Svetlana
Sergejs
Lana

Modris
Matīss
Mariss

Sandija
Sanita
Sanija
Sanda
Santa

Ermīns
Regīna

1
8
15
22
29

trešdiena

Mihails
Miķelis
Mikus
Miks

Maigurs
Marica
Māris

2
9
16
23
30
Menarda
Elma
Elna

3
10
17
24
Agrita
Agris

Vairis
Vaira
Vera

Albertīne
Jausma

Berta
Bella

piektdiena

Veneranda
Venija
Vanda

Asnate
Dāgs
Asja

Telma
Bruno

Lizete
Elīze
Zete

ceturdiena

Gunvaldis
Gunvaris
Sondra
Sandra

Ilga

Austrums
Ilmārs
Iluta

1. septembris — Zinību diena
12. septembris — Tēva diena; 22. septembris — Baltu vienības diena

40

39

38

37

36

pirmdiena

5
12
19
26
Rodrigo
Rauls

Liesma
Alita
Elita

Signija
Signe

Gundars
Knuts
Kurts

Verners
Muntis

Evita
Erna
Eva

Klaudija
Persijs
Vaida

4
11
18
25
Dzintara
Dzintars
Dzintra

svētdiena

sestdiena

40

oktobris

2010

41

4
11
18
25

Beatrise
Beāte

Rolanda
Rolands
Ronalds
Erlends

Monta
Tince
Silva

Francis
Modra

5
12
19
26

otrdiena

Amanda
Amanta
Kalva

Drosmis
Drosma
Elīna

Valfrīds
Kira

Amālija

1.oktobris — Starptautiskā veco ļaužu diena
3. oktobris — Skolotāju diena

44

43

42

41

40

pirmdiena

6
13
20
27

trešdiena

Lilita
Irita
Ita

Leonīda
Leonīds

Mirga
Irma

Monika
Zilgma
Zilga

7
14
21
28
Antoņina
Oksana
Ninona
Ņina

Severīns
Urzula

Vilhelmīne
Minna

1
8
15
22
29
Laimonis
Laimis
Elvijs
Elvis
Elva

Irīda
Īrisa

Hedviga
Helvijs
Eda

Anete
Aina

Zandis
Lāsma
Zanda

piektdiena

Druvvaldis
Daumants

ceturdiena

3
10
17
24
31
Nadīna
Adīna
Ulla

Dainida
Dainis
Daina

Dinija
Daiga

Elgars
Helga
Elga

Rinalda
Rinalds
Valts

Mudrīte
Modrīte
Renāte

Karīna
Gaitis

Druvis
Arvīds
Arvis

Ilizana
Elza

2
9
16
23
30
Skaidris
Ilma

svētdiena

sestdiena

42

novembris

2010

43

1
8
15
22
29

Virgīnija
Ignats

Alfons
Aldris
Aldis

Leopolds
Undīne
Unda

Aleksandra
Agra

2
9
16
23
30

otrdiena

Andrievs
Andrejs
Andris

Zigfrīda
Zigrīda
Zigrīds

Glorija
Banga

Teodors

Vivita
Dzīle
Viva

Velda
Velta

Hugo
Uģis
Uga

Markuss
Martiņš
Mārcis

4
11
18
25
6
13
20
27

Katrīna
Kadrija
Trīne
Kate

Sebastians
Konrāds

Elizabete
Betija
Līze
Liza

Kornēlija
Kaija

Norberts
Lauris

Andīna
Anda

Jevgeņija
Jevgeņijs
Eižens

Leonarda
Leonards
Linards
Leons, Leo

5
12
19
26
Šarlote
Lote

sestdiena

piektdiena

Aleksandrs
Doloresa

Rainers
Nellija
Ojārs

Otomārs
Atis
Oto

3
10
17
24
Dagnija
Ērika

ceturdiena

trešdiena

11. novembris — Lāčplēša diena
18. novembris — Latvijas Republikas proklamēšanas diena

49

48

47

46

45

Ikars

pirmdiena

7
14
21
28

Olita
Rita
Vita

Zeltīte
Andis

Vikentijs
Fricis

Helma
Lotārs

svētdiena

44

decembris

2010

45

6
13
20
27

Helmārs
Elmārs
Inita

Minjona
Arta

Veldze
Lūcija

Nikolajs
Niklāvs
Niks

7
14
21
28

otrdiena

Ingeborga
Irvita
Ivita
Inga

Saulcerīte
Tomass
Toms

Auseklis
Gaisma

Dzirkstīte
Antonija
Anta

1
8
15
22
29

trešdiena

Solveiga
Ilgona

Saulvedis

Johanna
Hanna
Jana

Vladimirs
Gunārs
Gunis

Emanuels
Arnolds

3
10
17
24
31

Daniela
Dāniels
Dāvids
Dāvis

Viktorija
Balva

Alvīne

Sarmīte
Tabita

Silvestrs
Kalvis
Silvis

Ādams
Ieva

Teiksma
Hilda

Judīte
Guna

Jogita
Raita
Evija

2
9
16
23
30
Sniedze
Meta

piektdiena

ceturdiena

4
11
18
25
Larisa
Stella

Kristofers
Kristaps
Kristers
Klinta
Krists

Voldemārs
Valdemārs
Valdis

Barbara
Barba
Baiba

sestdiena

7. decembris – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena
24. decembris – Ziemassvētku vakars; 25. decembris – Pirmie Ziemassvētki; 26.decembri — Otrie Ziemassvētki
31. decembris – Vecgada vakars

53

52

51

50

49

pirmdiena

5
12
19
26

Dainuvīte
Megija
Gija

Sarmis
Lelde

Otīlija
Iveta

Klaudijs
Sabīne
Sarma

svētdiena

Aleksandra BORISOVSKA
Oļega ZERNOVA foto

Pirms Ziemassvētkiem ir vispiemērotākais laiks stāstīt pasakas.
Un mūsu pasaka sāksies tāpat
kā visas…
Reiz nelielajā, mājīgajā Cēsu
pilsētiņā dzīvoja meitene, vārdā
Inga. Vairāk par visu pasaulē
viņai patika zīmēt un vēl viņai
patika svētki – jautrība, smiekli
un mūzika, laimīgas sejas visapkārt… Pelēkā, garlaicīgā ikdiena viņai nepatika nemaz. Viņai
tā gribējās, lai svētki turpinātos
bezgalīgi, kad viņa izaugs, izmācīsies un kļūs… par feju! Kā
vēl citādi varētu nosaukt jaunu,
skaistu sievieti, kuras profesija
ir bērnu svētku rīkošana!

māksla rīkot
Mēs sarunājamies ar Ingu Čeri, bērnu svētku māksliniecisko vadītāju un režisori.

- Tev ir neparasta profesija. Kā viss sākās?

- Kopš bērnības, kā daudziem. Cik sevi atceros, jau
skolā man patika organizēt dažādus pasākumus, vai
tie būtu kolektīvi gājieni uz kino, vai skolas vakari.
„Uguntiņas” – kā tos toreiz sauca, diskotēkas vai
vienkārši ekskursijas. Reiz mēs pat iedomājāmies organizēt labdarības tirgošanos ar bulciņām, tāda savdabīga bufete mums bija. Un, lūk, es kļuvu par dažādu šādu pasākumu ieviesēju un jau 9.klasē sapratu,
ar ko būs saistīta mana profesija – tas būs darbs ar
cilvēkiem, palīdzība dažāda veida pasākumu, galvenokārt svētku organizēšanā. Tā kā esmu beigusi arī
mākslas skolu, tad tēlotāja māksla manā dzīvē arī
ieņem svarīgu vietu. Man patīk rīkot izstādes, atklāt
jaunus vārdus – Cēsu mākslas galerijā tikšanās ar
māksliniekiem notiek katru mēnesi. Tas nozīmē, ka
parastu darbdienu man gandrīz nav… Tā man nav
dzīve (viņa smejas), bet mūžīgi svētki!

- Vai tevi nenogurdina šie mūžīgie svētki?

- Nē. Es nestāvu uz vietas. Tā izvērsies, ka no aizraušanās izaugusi profesija, bet no profesijas – bizness. Šodien es strādāju ar komandu – grimētāju,
profesionālu fotogrāfu, manis modelētos tērpus šuj
šuvēja. Es strādāju gan ar bērniem, gan ar pieaugu-

46

SVĒTKUS

šajiem – korporatīvi. Pieaugušie taču arī ir bērni, tikai
lieli, un viņiem arī ir vajadzīgi svētki, ne tikai banālas
iedzeršanas.

- Ar kuriem ir interesantāk strādāt?

- Man vispār strādāt ir interesanti. Vienalga, ar pieaugušajiem vai ar bērniem. Taču bērni – tie ir mana vājība. Viņi ir tik atvērti. Ar viņiem tik viegli kontaktēties.
Viņu sirdis ir plaši atvērtas svētkiem, viņi tik viegli iesaistās rotaļās, viņi tajās vienkārši dzīvo. Man atliek
tikai uzminēt viņu garastāvokli, noķert vilni, un notiek
saskarsmes brīnums. Taču visi bērni nav vienādi.
Mans uzdevums ir palīdzēt atvērties visbiklākajiem,
paaugstināt viņu pašnovērtējumu, bet hiperaktīvos
mazliet piebremzēt, lai viņi pamana un uzklausa arī
citus. Protams, ir problēmas ar disciplīnu, sevišķi tad,
ja strādāju ar veselām klasēm, bet arī ar to esmu iemācījusies tikt galā.

- Kā tas izdodas?

- Galvenais ir ieinteresēt bērnus, tikko bērnam kļūst
interesanti, pat vislielākais palaidnis kļūst par aktīvu
pasākumu dalībnieku un pārstāj blēņoties. Vispār

es tagad redzu daudz bērnu, redzu, ka, diemžēl,
daudziem trūkst vecāku uzmanības un sabiedrības!
Svētkos tas ir sevišķi labi pamanāms. Šie bērni slikti
uzvedas, jo vēlas pievērst sev uzmanību – to jums
pateiks katrs skolas psihologs. Un par to nav ko brīnīties, - vecāki ir vai nu kaut kur izbraukuši strādāt,
vai veselas diennaktis atrodas darbā, un, izņemot
datoru, bērnam nav ar ko kontaktēties. Viņi neprot
ieklausīties otrā, nav pieraduši, ka viņus uzklausa.
Svētki šajā nozīmē ir lieliska iespēja bērniem mācīties kontaktēties neformālos apstākļos, izrādīt savas
spējas. Bērni ir ļoti dažādi gan pēc savām spējām,
gan pēc temperamenta, taču bieži vien skolā vai
mājas apstākļos viņus pielīdzina citu citam. Es savas programmas mēdzu veidot, balstoties tieši uz šo
atšķirību temperamentā un raksturā, kaut ko improvizēju, lai katram bērnam būtu iespēja parādīt sevi no
labākās puses, atklāt savu talantu ar rotaļu palīdzību
un no tā visa gūt prieku!

- Tev ir divi bērni, nevaru nepajautāt, kāda ir
viņu attieksme pret mammas darbu?

- Tā kā vispirms bija profesija, bet pēc tam – bērni,
tad viņi izturas pret manu nodarbošanos tā, kā izturētos pret jebkuru citu manu pienākumu. Vispār
jau viņi man palīdz – es uz viņiem „izmēģinu” savas
programmas – viņi tās zina no galvas. Mēs kopā izdomājam svētku izrāžu tēlus – viņi ir lietas kursā par
visiem modernajiem bērnu priekiem atkarībā no tā,
kādas multfilmas ir modē. Vecākais dēls Niks, kurš
visai veiksmīgi nodarbojas ar sporta dejām, palīdz
man fotosesijās, programmu izveidošanā.
Jaunākais – Marts Tomass, kad ieraudzīja mani „darbā”, sākumā drusku kļuva greizsirdīgs uz citiem bērniem! Kā tad tā? Māmiņai tur kaut kāds gaviļnieks
– karalis, kas ir uzmanības centrā, nevis viņš, visjauniņākais?! Nekas, viņam nācās ar to aprast.
Vispār es vēlos teikt vecākiem, ka viss, ko ieguldām
bērnos šodien, atgriežas desmitkārt. Noteikti vajag
atrast laiku, lai pabūtu kopā ar bērnu, vienalga, cik
aizņemti esat. Un noteikti viņus vajag uzlielīt par katru sīkumu. Es, strādājot ar bērniem, redzu, cik ļoti
viņiem pietrūkst šo labo vārdu, atzinības no vecāku
puses, no tās viņi uzplaukst kā ziedi. Pat visspurainā-

kie eži. Un bērnu svētkus vajag rīkot. Pat ja ir grūti ar
līdzekļiem, pašiem vajag atteikties no kāda pirkuma
vai kafijas tases kafejnīcā, bet uzdāvināt bērnam kaut
vai zooloģiskā dārza vai kafejnīcas apmeklējumu.
Svētki veido viņa personību, sagādājiet viņam šādu
spilgtu dienu, un viņš to atcerēsies visu gadu un būs
jums par to pateicīgs! Iemāciet bērnus priecāties!

- Vai tavs darbs ir tikai svētku organizēšana?

- Nē, nepavisam. Šodien man ir sava studija, kur notiek treniņi aktieru meistarībā, būtībā – bezmaksas
kursi vadītājiem. Tie noderēs ne tikai tiem, kas vēlēsies kļūt par animatoriem, bet arī visiem tiem, kas
vēlas iemācīties sevi prezentēt, kaut vai, piemēram,
nodarbojoties ar komerciju. Tāpat gribas turpināt nodarboties ar glezniecību, piedalīties izstādēs, turpināt
mācības .

- Tu esi ļoti pozitīvi noskaņots cilvēks. Vai ir
kaut kas tāds, kas tevi sarūgtina?
- Kaut vai tas, ka grūti ir atrast jauniešus, kuri patiesi
nopietni ir orientēti uz veiksmīgu nākotni. Iesāk kaut
ko, bet pamet. Viņi vēlas visu, tūlīt un bez piepūles.
Nekādi nespēj saprast, ka pat minimālu rezultātu
sasniegšanai vajag pielikt pastāvīgas pūles. Šīs parādības masveidība mani ne tikai sarūgtina, bet pat
biedē. Ir, protams, arī ļoti mērķtiecīgi jauni cilvēki,
visbiežāk no provinces, kuri ļoti vēlas sasniegt noteiktu mērķi, – ar tādiem strādāt ir patīkami. Vispār
galvaspilsētas iedzīvotāji bieži veltīgi izturas nicīgi,
augstprātīgi pret provinci. Piemēram, Cēsis izsenis
lepojas ar savām bagātajām kultūras tradīcijām – tur
ir gan mākslas skola, gan studija, daudzi pašdarbības kolektīvi – Latvijas province ir ļoti radoša vide.
Ar jauniešiem ir ļoti interesanti un perspektīvi strādāt
– viņi ir atvērti un talantīgi.
Domāju, ka tieši viņi ir Latvijas nākotne. Un, ja mēs
kaut nedaudz vairāk uzmanības un laika veltīsim saviem bērniem, - viss būs labi!
Inga Čere, svētku režisore, gleznotāja
e-pasts: inga.valta@inbox.lv
mājas lapa: http//www.ingasstudija.lv
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Vai saule agrāk bijusi siltāka un zāle zaļāka? Par to vēl
var šaubīties. Bet piparkūkas un citi Ziemsvētku kārumi savulaik – viņu bērnībā – garšojuši daudz labāk
– tā apgalvo pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados
dzimušās vecmāmiņas un krustmātes. Tomēr viņu atmiņā palikušas garšu un smaržu sajūtas, par toreizējo
mājsaimnieču paņēmieniem un lielākiem vai sīkākiem
kulinārijas noslēpumiem no viņām nav ko pamācīties.
Taču saglabājušās burtnīcas un klades ar pierakstiem,
kā arī daža laba to laiku pavārgrāmata. Un ir visai
noderīgi tur ielūkoties un pamācīties. Varbūt tad arī
agrākā garša un smarža būs sajūtama…

Ziemassvētku

galdam
To der ievērot

Agrāk Ziemsvētku cepumu gatavošanai izmantoja sīrupu vai
medu, aizdaram pievienojot sviestu vai cūku taukus, olas, saldu
vai skābu krējumu, cukuru, riekstus, spirtu, marmelādi un dažādas garšvielas – koriandru, ķimenes, anīsu u.c. Milti – gan bīdelēti kviešu, gan arī rudzu, tiem jābūt sausiem un briedīgiem.
Protams, arī visiem pārējiem produktiem jābūt, cik iespējams,
svaigiem un labiem.
Sīrupu vai medu agrāk mēdza iepriekš uzvārīt vai uzkarsēt
kopā ar cukuru un taukvielām. Jāuzmanās gan sīrupu pārāk
nesavārīt, tad mīkla var iznākt cieta, grūti samīcama. Daļu miltu
pieber tūliņ karstam šķidrumam un kuļot atdzesē, tad pieliek
apžāvētas, sasmalcinātas, izsijātas garšvielas, olas un piemīca
pārējos miltus, kam piejaukts cepamais pulveris. Pulveri nekādā ziņā nedrīkst pievienot siltai mīklai, tad tas tūliņ sadalās un
zaudē savas spējas – mīkla cepot vairs tā nepaceļas.
Cieto piparkūku mīkla jāmīca uz dēļa tik ilgi, kamēr kļūst gluda
un spīdīga. Ja mīkla sagatavota jau iepriekš, pirms svētkiem,
kaut vai vairākus mēnešus agrāk, un kļuvusi cieta, tad pirms
cepšanas tā labi jāsasilda un no jauna jāsamīca. Tumšo, brūno
krāsu piparkūku mīkla iegūst, ja pielej grauzdētu cukuru, tomēr
nedrīkst šādu piedevu pievienot pārāk daudz, tad cepumi būs
rūgti.
Tāpat kā mūsdienās, arī trīsdesmitajos gados varēja iegādāties cepamo pulveri, kas nepieciešams daudzu svētku kārumu
gatavošanai. Taču to iespējams izgatavot arī pašiem. Tad vienādās daļās jāsajauc dzeramā soda, citronskābe un kartupeļu
ciete.
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piparkūkas
Sviests – 100 g, milti – 400 g, sīrups – 100 g, ola
– 1 gab., medus – 2 ēdamk., garšvielas, cepamais
pulveris – 1/2 tējk.
Sviestu sakuļ, pievieno garšvielas, pieliek pusi miltu,
pielej uzvārītu sīrupu ar medu, piemīca pārējos miltus ar cepamo pulveri, brīdi ļauj vēsā vietā pastāvēt,
tad izrullē, izveido figūriņas, pārziež ar sakultu olu un
cep mērenā siltumā.
Sīrups – 600 g, cukurs – 350 g, sviests – 200 g,
milti – 1 kg, olas – 3 gab., cepamais pulveris – 1
tējk., garšvielas.
Sīrupu uzvāra ar 3/4 cukura, ļauj masai nedaudz atdzist, pieber miltus, pielej izkausētu sviestu un pieliek
ar pārējo cukuru saputotas olas. Labi samīca, pievienojot cepamo pulveri un sasmalcinātas garšvielas.
Ļauj mīklai pastāvēt vēsā vietā, tad izveltnē, izspiež
figūras, pārziež ar olu un cep mērenā siltumā.
Medus vai sīrups – 400 g, cukurs – 200 g, milti –
550 g, olas – 2 gab., garšvielas, cepamais pulveris – 1 tējk., spirts – 2 tējk.
Medu vai sīrupu uzvāra ar pusi cukura, noņem trauku
no uguns, pielej spirtu, pievieno garšvielas un miltus,
piejauc ar cukuru saputotas olas līdz ar cepamo pulveri, labi samīca. Otrā dienā mīklu izveltnē, izveido
figūras un cep, kā parasts.

pieliek miltus, apgrauzdētas sagrūstas ķimenes, cepamo pulveri, labi samīca, liek sagatavotā formā un
cep mērenā siltumā 1 – 1 1/4 stundu.

Pildītie Ziemsvētku cepumi
Sīrups – 400 g, cukurs – 400 g, salds krējums –
3/4 glāzes, sviests – 400 g, milti – 1,2 kg, spirts
– 1 glāze vīna, ievārījums, cepamais pulveris –
1 pac.
Sīrupu, sviestu, cukuru un krējumu uzvāra, pielej
spirtu, pieliek garšvielas un miltus līdz ar cepamo
pulveri, labi samīca, plāni izveltnē, izdur apaļas ripiņas, liek virsū piciņu stingrāka ievārījuma, pāri pārliek
otru ripiņu, malas cieši saspiež kopā, pārziež ar olu
un cep mērenā siltumā.

Formā ceptas Ziemsvētku kūkas
Sviests – 40 g, ola – 1 gab., medus – 200 g, milti –
400 g, rieksti – 50 g, marmelāde – 50 g, cepamais
pulveris – 2 tējk., garšvielas.
Sviestu sakuļ, piejauc olu un uzsildītu medu ar sīrupu,
pievieno miltus, sasmalcinātas garšvielas, cepamo
pulveri, sakapātus, apgrauzdētus riekstus un cietu,
gabaliņos sagrieztu marmelādi, iepilda sagatavotā
formā un cep lēnākā siltumā apm. 3/4- 1 stundu.
Sīrups – 500 g, milti – 800 g, cukurs – 150 g,
sviests – 150 g, cepamais pulveris – 1 tējk.,
ķimenes – 1 ēdamk.
Sīrupu uzvāra ar sviestu un cukuru, mazliet atdzesē,
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Mīkstie Ziemsvētku cepumi

Cukura rieksti

Milti – 800 g, cukurs – 200 g, sīrups vai medus –
800 g, sviests – 200 g, olas – 5 gab., garšvielas,
rieksti – 50 g, raugs – 25 g.
Sīrupu vai medu uzvāra ar sviestu un cukuru, mazliet atdzesē, pieliek sasmalcinātas garšvielas, miltus,
olas, izšķīdinātu raugu un labi samīca. Liek uz pergamenta papīra pārklātas plātes, uzraudzē, pārziež
ar sakultu olu, pārkaisa ar sakapātiem riekstiem un
cep mērenā siltumā. Gatavu sagriež četrstūrainos
gabaliņos.

Olas – 3 gab., cukurs – 200 g, milti – 200 g, marmelāde – 25 g, garšvielas, cepamais pulveris –
1/2 tējk.
Olas sakuļ ar cukuru, pieliek miltus, garšvielas, cepamo pulveri un sīki sagrieztu cieto marmelādi. Liek uz
sagatavotas plātes nelielas piciņas un cep mērenā
siltumā.

Medus rieksti
Medus – 400 g, cukurs – 200 g, salds krējums –
1/2 gl., spirts – 1/4 gl., milti - 750 g, garšvielas,
cepamais pulveris – 1 tējk., ūdens – 2 ēdamk.
Medu uzvāra ar cukuru, ūdeni un krējumu, pieliek
garšvielas, miltus, spirtu, cepamo pulveri. Labi samīca, izveido nelielas bumbiņas un cep mērenā siltumā
apmēram 10 – 15 minūtes.

Par garšvielām
Dažādās tirdzniecības vietās nopērkami visādiem
produktiem un ēdienu gatavošanai paredzēti garšvielu maisījumi. Tomēr īpaši piparkūku mīklai pievienojami garšvielu maisījumi ne vienai vien namamātei var radīt grūtības. Ko? Cik? Un kā?
Iespējamais garšvielu maisījums piparkūku mīklai
var būt šāds: kanēlis – 1/2 tējkarote, 10 krustnagliņas, kardamons – 5 graudiņi, sarīvēts muskatrieksts
un ingvers – 1 tējkarote, koriandrs – 1 tējkarote, pipari – 5 graudiņi.
Dažādās garšvielas mīklai jāpievieno smalki saberztas un tik daudz, lai cepumiem būtu stipri izjūtama
garša un smarža.
Lai labi garšo!
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Cukurs – 200 g, milti – 400 g, sviests – 25 g, olas –
2 gab., rožūdens – 1/4 gl., garšvielas, cepamais
pulveris – 1 tējk., ūdens – 1 ēdamk.
Cukuru savāra ar rožūdeni biezā sīrupā, piejauc ūdeni, pieber miltus un garšvielas, piemīca olas un sviestu, izveido nelielas bumbiņas un cep 15 – 20 minūtes
mērenā siltumā.

Siļķes – vērtīga ziemeļjūru dāvana

Ir zināmas desmitiem recepšu uzkodu un pamatēdienu gatavošanai no siļķēm. Īstie gastronomijas
cienītāji, kuri zina visu iespējamo jūras produktu vērtību, uzstājīgi iesaka paplašināt savas kulinārijas
zināšanas un gatavot izsmalcinātus un izmeklētus ēdienus no siļķēm – apbrīnojamas ziemeļjūru
dāvanas. Lūk, viens no tiem.

Siļķes sinepju mērcē, pārlietas ar alu

Novārītus kartupeļus sagriež ripiņās (5 mm biezumā). Uz kartupeļu ripiņām liek gabaliņus, kas pārlieti
ar sinepju mērci, gredzenos sagrieztus sarkanos sīpolus un vēl vienu kartupeļu ripiņu. Virsū uzkaisa
sakapātu olu un pārlej ar alu.
Mērcei: olu vāra 10 minūtes, atdzesē, noloba un sagriež. Alu (100 ml), laima sulu, sāli, piparus
sajauc ar olīveļļu (300 ml). Garšvielas pievieno tieši pirms ēdiena pasniegšanas. Izgrezno ēdienu
ar salātu lapiņām un sīpolu gredzeniem.
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Ingūna RUMBINIKA

mārrutki
Mārrutku saknēs ir daudz kālija, kalcija, C vitamīna, kā arī fitoncīdi,
kam ir antibakteriāla iedarbība.
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Kulinārijā
*Lai sagatavotu mārrutkus kā gaļas un zivju ēdienu
piedevu, ņem nomazgātu, labi notīrītu sakni, sarīvē
uz smalkas rīves, pielej ūdeni, kamēr izveidojas putriņa, pieliek sāli, cukuru, citrona sulu kopā ar saberztiem ciedru riekstiem, labi izmaisa.
*Var 2 reizes izmalt notīrītu mārrutka sakni caur gaļas maļamo mašīnu, sarīvēt uz smalkās rīves bieti,
nospiest sulu un mīkstumu samaisīt ar mārrutkiem.
Pēc tam izspiest citrona sulu, pievienot mārrutkiem,
samaisīt (200 g mārrutku, 60 g bietes, 1 citrons).
* Konservētus mārrutkus ilgstošai glabāšanai gatavo, pievienojot 3 % etiķi. Uz 1 kg mārrutku ņem 0,5
glāzes etiķa un 1 tējkaroti sāls. Mārrutku notīra, izmaļ caur gaļas maļamo mašīnu, samaisa ar sāli un
etiķi, uzkarsē emaljētā traukā 10–15 minūtes uz lēnas uguns. Karstu liek sagatavotās burkās (pasterizē
15 minūtes), aizvāko.

mārrutku sulas, burkānu sulas, glāze medus un
1 citrona sula. Rūpīgi samaisa ar koka karoti un dzer
pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā vienu stundu pirms
ēšanas vai 2 stundas pēc ēšanas.
*Pret vielmaiņas traucējumiem, augšējo elpošanas
ceļu kataru derīgs kvass ar mārrutkiem (2 ēdamkarotes sarīvētu mārrutku uz 1 l maizes kvasa). Nostādina 10 stundas, izkāš un noliek vēsā vietā. Var dzert
bez ierobežojumiem.
*Pret stomatītu un angīnu 1 ēdamkaroti sarīvētu mārrutku aplej ar 0,5 glāzēm auksta ūdens, nostādina
2 – 3 stundas, skalo muti un kaklu 3–4 reizes dienā.
*Pret radikulītu un muskuļu sāpēm jostasvietā liek
svaigu mārrutku putriņu vai svaigas sulas kompresi
uz sāpošās vietas.
* Strutojošu brūču un jēlumu ārstēšanai der lietot tikko izspiestas mārrutku sulas kompresi, kuru maina,
tikko tā izžuvusi.
*Mārrutki nav lietojami, ja slimo ar gastrītu, kuņģa un
divpadsmitpirkstu zarnas čūlas slimību, kā arī aknu
slimību un pankreatīta gadījumā.

Kosmētikā
*Lai noņemtu pigmenta plankumus un vasarraibumus no sejas, to regulāri no rītiem nomazgājiet ar tīru
mārrutku sulu.

* Mārrutki saglabājas ledusskapī cieši aizvākotā stikla traukā.
* Mārrutkiem ūdens vietā var pievienot skābo krējumu, lai mazinātu to asumu.
* Sevišķa delikatese – sarīvēts mārrutks, kas sajaukts
ar sasmalcinātiem valriekstiem un sakultu saldu krējumu, ko pasniedz kā piedevu vārītam šķiņķim.

*Balinoša maska: sajauc 2 ēdamkarotes skāba piena, 1 tējkaroti sarīvētu mārrutka sakņu ar 1 ēdamkaroti sasmalcinātu auzu putraimu. Uzliek uz sejas uz
30 minūtēm tā, lai maisījums neiekļūtu acīs. Nomazgā ar siltu ūdeni.
*Atsvaidzinoša maska. Sarīvētu mārrutka un ābolu maisījumu vienādās daļās uzliek uz sejas uz
15 minūtēm. Akurāti nomazgā ar siltu minerālūdeni
vai novārītu ūdeni.

* Kopā ar brūklenēm un skābu krējumu mārrutkus
izmanto kā piedevu medījumiem.
* Svaigas mārrutku lapas izmanto salātiem, skābējot
gurķus, tomātus, sālot sēnes.

Medicīnā
*Hipertoniskās slimības ārstēšanai nepieciešams
divus mēnešus dzert šādu maisījumu: pa 1 glāzei
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Rubriku atbalsta
Itālija ir pazīstama ar savu brīnišķīgo vīnu daudzveidību. Spumante ir dzirkstošais vīns, kas aizņem
svarīgu vietu pateicoties savai vieglai garšai un jautram raksturam.
Itālijas dzirkstošais vīns Asti ir šampanieša tuvākais radinieks, bet atšķirībā no sava slavenā brāļa,
šis svētku dzēriens nav tik stiprs un tam piemīt vairāk
salduma.
Asti – tā ir Itālijas pilsētiņa Pjemonta apgabalā,
kurā arī ražo pasaules slavenāko un populārāko Asti
Spumante.
1932. gadā tika dibināts Asti reģiona federācija,
kam galvenā loma bija atbalstīt Asti ražotājus un
aizstāvēt viņu intereses starptautiskajā tirgū.
Pēc otrā pasaules kara logotipa izvietošana uz pudelēm kļuva par pirmo apliecinājumu, kas garantēja
patērētājam vīna augsto kvalitāti.
1993. gadā tas ieguva vienu no visaugstākajām
Itālijas produkcijas aizsardzības pakāpēm - DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita), ko piešķir tikai tiem zīmoliem, kas atzīti par nacionālo īpašumu.
Par savu rašanos dzirkstošie vīni ir pateicīgi senjoram Džovanni Battista Kroče –Savojas hercoga
Emanuala I galma juvelierim. Viņš nopirka vīna
dārzus kalnos netālu no Turīnas un sāka ražot vīnu.
Viņš bija tik sekmīgs šajā jomā, ka uzrakstīja veselu
traktātu par Turīnas vīnu daudzveidību, to kvalitāti un pagatavošanu. Viņa recepte kalpo par pamatu
mūsdienu Asti pagatavošanas procesā. Viens no tā
ražošanas noteikumiem ir nepilna rūgšana: tās fermentāciju aptur pirms cukurs nav norūdzis misā līdz
galam. Un rezultātā tiek iegūts viegls un salds vīns
ar zemu alkohola saturu un piesātinātu aromātu.
Viens no dzirkstošo vīnu pārstāvjiem ir Filipetti
Asti, kas tiek ražots Asti reģionā. Šis kvalitatīvais
dzirkstošais vīns ar ilggadējo ražošanas vēsturi ir
pagatavots no baltās muskata vīnogu šķirnes, kas
aug Asti, vienā no senākajiem reģioniem ar vecāko
ražošanas vēsturi.
Šim dzērienam piemīt neaizmirstams, dabīgs un
piesātināts aromāts, maiga, viegla un samtaina garša
ar patīkamu saldumu, kas piešķir vīnam pikantumu
un kalpos par labu pavadoni jebkurā svētku dienā.
Ieteicams baudīt atdzesētu līdz 6-8˚C ar desertiem
vai kā aperitīvu.

Ziemas brīnums –
deserts pieaugušajiem

Šāds pagatavošanā vienkāršs, bet pēc garšas ļoti
izsmalcināts deserts rada romantisku un svētku noskaņojumu. Bet, ja liksiet lietā nedaudz fantāzijas un
pievienosiet tam ogas vai sasmalcinātu augļu gabaliņus - tas var kļūt par īstu šedevru jūsu viesiem. Apdedzinošais ledus ar eksotiskajām veltēm – vai nav
īsts ziemas brīnums?
Sastāvdaļas: 0,5 l šampanie
ša, 1/2 citrona sula un mizas,
3 ēdamk. cukura, 10 g želatīna.
Krēmam: 150 g trekna salda krējuma (33 – 35 %),
2 ēdamk. cukura. Vai putukrējums no baloniņa. Želatīnu uzbriedina 1/4 glāzē ūdens.
Kastrolītī ielej 100 ml ūdens, pieliek cukuru
un citrona mizu. Uzkarsē, kamēr sāk vārīties. Noņem no uguns, pielej citrona sulu.
Rūpīgi samaisa.
Uzbriedušo želatīnu izšķīdina ūdens peldē un pielej sīrupam. Izkāš caur sietu un
savieno ar šampanieti. Salej glāzēs. Līdz
malām nepielej, atstāj nedaudz vietas
krēmam. Iznāk 4 porcijas.
Pārklāj ar foliju vai pārtikas plēvi. Ieliek
ledusskapī. Vēlams uz nakti. Pirms pasniegšanas izgrezno ar putukrējumu,
kas sakults no saldā krējuma ar cukuru
stingrās putās. Var izgreznot ar putukrējumu no baloniņa, tikai tas ātri zaudē uzputojumu, tādēļ labāk izmantot
treknu saldo krējumu, ja ir iespējams –
lauku.
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istabas
Podos pārdotās rozes vajag tūlīt pārstādīt. Uzskata, ka ievietotajā zemē barības pietiek tik ilgi
vien, lai pagūtu pārdot. Bet, ja tā ļoti skaisti zied,
liekas, varētu ļaut tai palikt nepārstādītainedēļu
vai divas. Pa šo laiku nekam sliktam nevajadzētu
notikt. Pēc tam jānopērk nedaudz lielāks pods,
tāpat speciāli rozēm paredzētā zeme un jāpārstāda, tas ir, akurāti kopā ar veco zemi jāizņem
no poda un visa jāievieto jaunajā podā, bet brīvā
vieta līdz poda malām jāpiepilda ar jauno zemi.
Tomēr pumpurus un ziedus nāksies nogriezt.
Ja dāvinātajā podā ir vairāki krūmi, tad pārstādot tos
vēlams sadalīt, pēc iespējas mazāk skarot zemi, neatkailinot saknes, lai katrs stāds atrastos savā zemes
kamolā, un katru stādu iestādīt savā podā (tad podi
var būt mazāki, nekā bija viens kopējais).
Taču vispār jau rozēm nepatīk istabas apstākļi. Tās
bieži dzeltē, slimo un beigās nokalst. Ja ir vasarnīca,
tad rozes labāk iestādīt dārzā – gan skaisti ziedēs,
gan pārziemos. Runājot par miniatūrajām rozēm –
tieši tās visbiežāk tiek pārdotas podos. Lecekšu pundurrozes lieliski aug mājā, labi pārcieš nežēlīgu pārstādīšanu, apraujot saknes, un nezaudē ne ziedus,
ne pumpurus.
Februārī istabas rozēm ieriešas pumpuri. Šajā laikā
tās no vēsas ziemošanas telpas pārnesamas uz istabas palodzi.
Martā istabas rozes pārstāda velēnu augsnē ar lapu
trūdzemes piemaisījumu. Pārstādāmos podus nevajag ņemt lielus.
Piebarot pārstādīto rozi var tikai pēc 2 nedēļām. Labu
rezultātu dod piebarošana ar govju vai vistu mēslu
šķīdinājumu. Uz 1 litru ūdens ņem sauju vistu mēslu, pēc 2 stundām tumšbrūno šķīdumu vēl atšķaida ūdenī, kamēr iegūst vidēji stipras tējas nokrāsu.
Ar šo šķīdumu aplej augus 1 reizi 10–12 dienās.
Pirms piebarošanas istabas rozes jāaplej ar ūdeni.
Lai iegūtu skaistus krūmus un lai tie regulāri ziedētu,
svarīgi savlaicīgi apgriezt dzinumus. To dara tūlīt pēc
pārstādīšanas. Vecos dzinumus izgriež, bet 4–5 labi
pārkoksnējušos dzinumus saīsina atkarībā no šķirnes
par 3–4 vai 5–6 posmiem. Virsējam posmam jābūt
pavērstam uz ārpusi, nevis uz krūma iekšpusi. Bez
pavasara apgriešanas vasarā izgriež neziedošos un
vājos zarus. Noziedējušos ziedus nogriež, saglabājot
dzinumā augšējos pumpurus.
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Ludmila KIUKA

Atbildot lasītājiem

„Man uzdāvināja rozi podā, tai ir ziedi un pumpuri. Ko man ar to darīt? Kad pārstādīt? Vai vajag
tūlīt apgriezt zarus ar pumpuriem, žēl taču…”
Ingrīda Valmierā

AVOKADO
“Dodiet padomu, kā izaudzēt avokado no kauliņiem.
Dzirdēts, ka tas esot iespējams.”
Inga Daugavpilī
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Izdiedzēt avokado kauliņu ir viegli: kauliņš jāierok
zemē, liekot uz sāniem. Un tas izdīgst lieliski (visi kauliņi!). Bet ir arī vairāki citi paņēmieni, lai izaudzētu avokado. Lūk, daži.
Lai izdiedzētu kauliņu, to ierušina zemē ar plato
apakšējo pusi uz apakšu, ne dziļāk par 2–3 cm, neskatoties uz tā prāvajiem izmēriem (pirms stādīšanas
zemē vēlams noņemt apvalku). Avokado kauliņu var
stādīt arī citādi – ar „atvērto” paņēmienu, kas ļoti patīk
bērniem. Tad no augļa izņemtajam kauliņam (pēc šīs
metodes nav jānoņem apvalks) sānos vidū jāizurbj trīs
mazi caurumiņi (120 grādu leņķī), kuros ieliek trīs sērkociņus. Šie sērkociņi kalpo par balstu, aiz kura auglis
tiks iekarināts glāzē ar ūdeni; ūdens līmenis pastāvīgi
jāuztur precīzi zem kauliņa. Drīz parādīsies saknes,
un, kad to būs pietiekami daudz, kauliņu var iestādīt
podā. Nenogatavojušos augļu kauliņi neuzdīgst.
Dabā lielie avokado augļi nogatavojušies nokrīt
zemē un tos apēd džungļu iemītnieki kopā ar kauliņiem; cietais, blīvais kauliņa apvalks bez traucējumiem
iziet cauri dzīvnieku zarnu traktam. Kauliņš nonāk uz
zemes kopā ar izkārnījumiem un uzdīgst (praktiski uz
augsnes virsmas) tālu no mātes koka.
Avokado kociņu visu gadu tur gaišā vietā (vasarā –
siltā, ziemā – vēsā) un mēreni lej.
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Senču ticējuni

*Ziemassvētku vakarā jāuzliek uz grīdas gabaliņš gaļas un maizes,
tad jāielaiž istabā suns. Ko suns pirmo saķers, tas tai gadā būs
dārgāks.
*Kādas ir divpadsmit naktis pēc Ziemassvētkiem, tādi esot nākamie
divpadsmit mēneši.
*Kad Ziemassvētku naktī iet uz krustcelēm, tad var dabūt visu
zināt, kas nākamajā gadā notiks.
*Ziemassvētku vakarā jāsit ābeles ar biksēm, tad būs labi
āboli.
*Ziemassvētku vakarā mazi bērni nedrīkst ēst zirņus, tad
utis aug galvā.
*Ziemassvētku vakarā ēdot nedrīkst pirkstus laizīt, tad
tos bieži pārgriež.
*Ziemassvētku vakarā vajag deviņas reizes ēst,
tad būs bagāts.
*Ziemassvētku naktī svešinieki nav jāpatur mājā.
*Ziemassvētku vakarā uz visām durvīm jāuzvelk
krusti, lai ļaunais gars netiek iekšā.
*Ziemassvētkos jāvelk jauns krekls, kaut arī tas
būtu zili melns; Lieldienās jāvelk balts, kaut
arī vecs.
*Ja Ziemassvētku rītā uzceļas agri, tad visu
gadu neaizgulēsies.
*Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jādara, tad turpmāk tie labi veiksies.
*Pirmajā Ziemassvētku rītā ir jāsargā bērni, lai tie neaizskrietu uz kaimiņiem, jo tad darbs
neveicoties.
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baltie tīģeri...dabas
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Baltie tīģeri ir pārsteidzoši skaisti dzīvnieki. Biezā,
mīkstā, baltā vilna ar krāšņām, brūnām joslām padara šos dzīvniekus līdzīgus lielām, mīkstām rotaļlietām. Ja nebūtu aso nagu un plēsējiem raksturīgās
dabas, tos varētu nosaukt par lieliem kaķiem. Baltie
tīģeri dabā sastopami visai reti. Var teikt, ka dabā to ir
tikai atsevišķi eksemplāri. Turklāt tie baltie tīģeri, kas
sastopami dabā, parasti ir īsti albīni.
Baltie tīģeri, par kuriem ir runa šeit, nav albīni. Tie ir
Bengālijas tīģeru varietāte. Tiem ir zilas, nevis sarkanas acis. Balto tīģeru mazuļi ir ļoti līdzīgi mīkstām
bērnu rotaļlietām. Šie dzīvnieki lieliski peld. Un, atšķirībā no mājas kaķiem, tie mīl ūdeni un vislabprātāk
uzturas ūdens tuvumā.
Šos baltos tīģerus zinātnieki izaudzējuši pagājušā
gadsimta 70. gados zooloģisko dārzu izdaiļošanai.
Dzīvnieka neparastā nokrāsa izskaidrojama ar mazu
melanīna saturu – šis ferments atbild par krāsu. Baltie
tīģeri dabiskos apstākļos savas krāsas dēļ izjūt dažas

neērtības. Tiem ir grūtāk maskēties, tātad arī grūtāk
medīt. Baltie tīģeri galvenokārt mīt Āzijas dienvidos
un austrumos. Tie lieliski vairojas nebrīvē. Zināms,
ka visai bieži ir gadījumi, kad balto tīģeru mazuļi tika
izmantoti cirka izrādēs un demonstrēti zooloģiskajos
dārzos. Baltie tīģeri var piedzimt tikai abiem baltiem
vecākiem. Gadās, ka mazuļi piedzimst absolūti balti,
tiem nav nevienas tumšas joslas. Baltie tīģeri ir lielāki par saviem rudajiem brāļiem. Tā kā tie izaudzēti
ģenētiskās mutācijas ceļā, tiem ir daudz vājāka veselība nekā to dabiskajiem brāļiem. Baltie tīģeri bieži
cieš no nieru mazspējas.

59

astroloģiskā
prognoze

2010

Auni (21.marts – 20.aprīlis)

Auni 2010.gadā nekādi nespēs izprast savas jūtas,
uzvedības līniju, emocijas, ar savu neordināro rīcību
izraisot savā mīļotajā cilvēkā šoku. Tādēļ esiet gatavi
dzert baldriānu, kad tas notiks. Attiecības stabilizēsies gada otrajā pusē, kad jūs iegūsiet meklēto harmoniju, bet gada beigās, ja vēl būsiet brīvi, jūs var sagaidīt daudzsološa iepazīšanās. Finansiālā stabilitāte
grozīsies ap iekrājumiem. Neapdomīgs risks martā,
jūnijā un augustā var novest pie zaudējumiem, bet
novembrī, tieši pretēji, radīsies laba iespēja nopelnīt.
Jaunais gads iepriecinās ar biezu maciņu. Veselība
būs pilnīgi atkarīga no emocionālā stāvokļa. Pozitīvs
noskaņojums palīdzēs mest līkumu slimībām, bet
činkstēšana un gaušanās novedīs pie spēku izsīkuma un dažādām kaitēm. Mīlas pārdzīvojumi Auniem
arī nav vēlami, sevišķi rudenī, kad var saasināties
hroniskās slimības. Spēkā būs pārējie parasti veselīga dzīvesveida ieteikumi – labi atpūsties, labi paēst.

Vērši (21.aprīlis – 20.maijs)
Vērši 2010.gadā burtiski peldēsies maiguma un uzticības okeānā, kas radīsies starp jums un jūsu dzīvesbiedru vai iemīļoto. Visas pagātnes noklusēšanas
un apvainojumi būs aizmirsti, attiecībās valdīs gluži
telepātiski sakari. Ja jūs vēl joprojām esat vientuļi, uz
gada beigām ielūkojieties tuvākajā apkārtnē – ļoti iespējams, ka jūsu otra pusīte pastāvīgi grozās jūsu acu
priekšā, tikai jūs nezin kādēļ neievērojat šo cilvēku.
Gada sākumā Vēršu ienākumi nesolās būt lieli, tādēļ
pieturieties pie taupības režīma. Toties gada otrajā
pusē jums radīsies laba iespēja nopelnīt – izmanto-
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jiet to. Gada beigās iespējama darbavietas maiņa vai
jauns pakāpiens karjerā. Veselība nesagādās problēmas, bet esiet piesardzīgi februārī – nepārslogojiet
organismu. Lielāku uzmanību veltiet fiziskai aktivitātei un regulāri izejiet veselības pārbaudes.

Dvīņi (21.maijs – 21.jūnijs)
Daudzus Dvīņus 2010. gadā mocīs šaubas par savām jūtām un par mīļotā cilvēka jūtām. Bet to nevajadzētu darīt – pastāvīga neuzticēšanās, aizdomas kā
no jūsu, tā no partnera puses var radīt nopietnas nesaskaņas jūsu attiecībās un izraisīt atsalšanu, sevišķi
bīstams būs šis, 2010. gads. Pacentieties, kaut vai
sagaidot Jauno gadu, attālināt visas domstarpības un
nemāniet savu otro pusi. Šis gads Dvīņiem paies rūpēs un darbā, taču jūsu ciešanas tiks atalgotas tādā
mērā, ka jūs pilnībā izjutīsiet, ko nozīmē sūrā darbā
nopelnīt iztiku. Sevišķi veiksmīgs solās būt februāris un maijs. Pacentieties neiesaistīties apšaubāmos
pasākumos, labāk domājiet par to, kā ielikt pamatu
tālākai labklājības augsmei. Sekojiet savai veselībai
un izvairieties no grūtsirdības – tieši tā var izraisīt visas jūsu nelaimes. Biežāk piedalieties labu draugu
saiešanās, uzturiet pozitīvas emocijas, un 2010.gadā
jūs nekas neapdraudēs.

Vēži (22.jūnijs – 22.jūlijs)
Vēži, jūs mēdzat taisīt parādus, jaunajā gadā centieties to nedarīt, bet visus vecos kredītus atdodiet
precīzi un laikā. Februārī Vēžiem var tikt piedāvāts
ļoti atbildīgs un ienesīgs darbs, ko nevajag noraidīt,

bet censties demonstrēt visu savu nopietnību un
disciplinētību. Kopumā 2010. gads solās būt materiāli pievilcīgs. Par kaut kādām stabilām attiecībām
personiskajā dzīvē domāt pagaidām pāragri – pārāk daudz ārēju apstākļu un zemūdens straumju to
traucēs. Tomēr pavasarī, iespējams, Vēžiem radīsies
iespēja veltīt uzmanību sev un savam mīļotajam cilvēkam. Pacentieties nenomākt to ar savu mīlestību
un greizsirdību.
Romantiska būs vasara – tad radīsies gan jauni paziņas, gan slepenas kaislības. Uz gada beigām gaidiet
pārsteigumus no sava iemīļotā, kā patīkamus, tā ne
visai. Organisma tonuss kritīsies, veselība var niķoties, tādēļ nepieciešams tai veltīt nopietnu uzmanību,
pat vismazākajām novirzēm. Cīnieties pret tām ar
pārbaudītām metodēm – dienas režīmu, fizisku slodžu normēšanu, labu ēšanu. Centieties pēc iespējas
vairāk laika veltīt ģimenei.

Lauvas (23.jūlijs – 23.augusts)
Uzticība nav Lauvu stiprākā puse, taču jaunajā
gadā centieties nespert neapdomīgus soļus un nepakļauties savām kaislībām un nerimstošai vēlmei
eksperimentēt. Ar to jūs varat sagraut savas stabilās
attiecības. Pārējā vēlams parādīt iniciatīvu un ķerties
vērsim pie ragiem: ja jums kāds cilvēks ļoti patīk,
droši norunājiet ar viņu satikšanos. Sevišķi aktuāli tas
būs pavasarī un gada beigās. Finansiālajā ziņā 2010.
gads solās būt labvēlīgs, tomēr ņemt kredītus nav vēlams – tos atdot nebūs viegli. Ieņēmumi pakāpeniski
un stabili augs, kaut arī finansiālus izrāvienus 2010.
gads nesola. Gada sākumā pacentieties neizšķērdēt
savus ietaupījumus, lai izvairītos no krīzēm. Uzmanīgāki esiet arī pret savu veselību. Viltīga slimība var
jums uzbrukt visnepiemērotākajā brīdī, tādēļ ieklausieties savā organismā un pēc pirmajām slimības
pazīmēm griezieties pie ārsta. Gar ausīm palaisti signāli var būt nopietnas slimības priekšvēstneši, esiet
piesardzīgi.

Jaunavas (24.augusts – 22.septembris)
Aizņemtība un pilnīga iegremdēšanās darbā neļaus
Jaunavām daudz laika veltīt mīļotajam cilvēkam – bet
tas nav vēlams. Tieši 2010. gadā viņa pacietība var
izsīkt un viņš uz visiem laikiem var aizcirst durvis. Tādēļ atrodiet viņam laiku, vēl jo vairāk tādēļ, ka jums
to nenāksies nožēlot. Un arī darbs nekur nepazudīs.
Nav vēlams arī veidot ārpuslaulības attiecības, tas
noteikti atklāsies. Vislabākais laiks personisku lietu
kārtošanai būs rudens, bet jaunu iepazīšanos laiks
– pavasaris. 2010. gada sākums jums var piespiest
„ievērot diētu” finansēs, bet neuztraucieties, pavasarī viss nokārtosies. Centieties gada gaitā kaut ko no
nopelnītā ietaupīt, jo visa gada laikā parādīsies neparedzēti izdevumi. Tāpat 2010. gadā nav ieteicams
sākt sadarboties ar paziņām un organizēt korporatīvu
biznesu, labāk visu darīt vienatnē. Arī turiet noslēpu-

mā savus plānus no ziņkārīgām ausīm un acīm. Veselība īpašas problēmas nesagādās, sekojiet vienīgi
savam emocionālajām stāvoklim un tonusam. Biežāk
smaidiet, izmetiet no galvas drūmas domas, ļaunumu, dusmas un īgnumu, atsakieties no kaitīgiem ieradumiem.

Svari (23.septembris – 23.oktobris)
Finansu jomā Svari vēlēsies sasniegt kaut ko grandiozu, citiem vārdiem – „vai nu sods, vai gods”, lūk,
2010. gada devīze. Izpelnīties godu būs grūti, bet
sastrādāt muļķības un ciest finansiālu krahu – ļoti
vienkārši. Esiet piesardzīgi. Toties laimests uzvaras
gadījumā būs nozīmīgs. Esiet ļoti piesardzīgi naudas
lietās pavasarī un rudens sākumā. Uz gada beigām
Svariem radīsies lieliska iespēja papildus nopelnīt.
Personiskās attiecības sola nevienmērību – te šķiršanos un meitas uzvārda atgūšanu, te atzīšanos mīlestībā līdz kapa malai. Mīļotais cilvēks jaunajā gadā
būs sevišķi nepiekāpīgs un neiecietīgs pret pārmaiņām jūsu noskaņojumā. Izvairieties no konfliktiem,
centieties nešokēt izredzēto, citādi patiesi var tikt
pārtrauktas attiecības. Sevišķi bīstami šajā ziņā var
būt jūnijs un oktobris. Svariem veselība var nesagādāt nekādas rūpes, bet, lūk, nervi var uzdot. Centieties savaldīt emocijas, nekrītiet panikā un depresijā.
Jūsu atslēga labai pašsajūtai – smaids un stāvēšana
pāri visādām sīkām nebūšanām.

Skorpioni (24.oktobris – 22.novembris)
Skorpioniem mīlestība sagrozīs galvu 2010. gadā, tie
staigās kā pa mākoņiem visu gadu. Sevišķi aktuāli
tas būs pavasarī, kad Skorpioni spēs tā aizrauties,
ka galīgi zaudēs galvu. 2010. gada vasara arī atnesīs
jucekli emocionālajā dzīvē, viņi domās tikai par attiecību pārtraukšanu ar iepriekš izraudzīto izredzēto
par labu jaunajai mīlestībai. Nesteidzieties – jaunais
iemīļotais diez vai jums piedāvās laulības saites, bet
veco varat neatgriezeniski zaudēt. Esiet uzmanīgi
pret savu iemīļoto gada beigās, tas var palīdzēt nokārtot sašķobījušās attiecības. Skorpionu finansiālais
stāvoklis nebūs stabils – te slikts, te labs. Taču, ja
gada laikā būs uzkrāti ietaupījumi, tad pilnībā izdosies izvairīties no krīzes. Rudenī būs iespēja ievērojami palielināt ienākumus uz piestrādes rēķina, kas
palīdzēs sagaidīt jauno gadu ar zināmiem uzkrājumiem. Veselība sola neuzdot, sevišķi, ja tai palīdzēsiet, ievērojot miega un atpūtas režīmu un pārtikā
lietojot svaigus, dabiskus produktus.

Strēlnieki (23.oktobris – 21.decembris)
Strēlnieki 2010.gadā paspēs saņemt dažādus aizdevumus un kredītus, tomēr vajadzētu būt piesardzīgiem – ne viss ir zelts, kas spīd, bet kļūdas var
dārgi maksāt. Sevišķi bīstami šajā ziņā var kļūt jūlijs
un novembris, kad var iekrist uz lielu naudas sum-
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mu. Visu rūpīgi pārbaudiet un neuzticieties rožainiem
solījumiem. Personisko dzīvi raksturos savas attieksmes pret mīļoto cilvēku pārvērtēšana un daudz reālistiskāka viņa īpašību novērtēšana. Nesaprātīgas un
paaugstinātas prasības varētu novest pie attiecību
saraušanas, taču, ja ziemas – pavasara maratons
būs uzveikts bez zaudējumiem, tad pavasara beigās
gatavojieties kāzām. Vai arī jūs iekarosiet īsta drauga
sirdi. Problēmas ar veselību nav paredzamas, bet turiet emocijas grožos – nervu sistēma jums nepiedos
pastāvīgus satricinājumus, kas var izpausties slimībā.

Mežāži (22.decembris – 20.janvāris)
2010. gads var ienest kardinālas pārmaiņas Mežāžu
personiskajā dzīvē – viņi var satikt savu otro pusi.
Tas var notikt februārī, maijā, jūnijā un septembrī. Ja
neko tādu neplānojat, gatavojieties līdz ausīm iemīlēties un aizrauties. Ienākumi solās augt uz pūļu rēķina
pamatdarbā. Radīsies „lieka” nauda, kuru vasarā ar
prieku iztērēsiet izklaidei un mīļotajam. Galvenais –
nezaudējiet galvu un necentieties tēlot „biezo”, piedaloties kādā superizdevīgā avantūrā, kas var notikt rudenī. Uzklausiet savu intuīciju un pievienojiet
tai skaidru aprēķinu, un uz Jauno gadu jūsu maciņš
vēl piebriedīs. Jūsu veselība necietīs, ja nemocīsiet
sevi ar pastāvīgām diētām un fizkultūru – visā jāzina
mērs.

Ūdensvīri (21.janvāris – 19.februāris)
Ienākumi Ūdensvīriem 2010.gadā nesolās būt stabili
– tas tādēļ, ka viņi nekādi nespēj izlemt, ko darīt ar
naudu: iekrāt vai tērēt. Tādēļ gatavojieties palielināt
centību darbā, lai neizjustu zaudējumus materiālajā
sfērā. Uz gada beigām radīsies iespēja labi nopelnīt

un atgūt garīgo līdzsvaru. Ūdensvīru galva būs pilnībā aizņemta ar īslaicīgu aizraušanos un izklaidēm.
Gada sākums paies kā pa mākoņiem, pārlidojot no
vienas izredzētās pie otras. Taču, tuvojoties vasarai,
vēlams izdarīt savu izvēli, lai rudenī kopā ar savu iemīļoto, vienīgo, varētu doties uz eksotiskām zemēm.
Nevedīsiet sev līdzi taču visu harēmu! Sargiet veselību. Ievērojiet dienas režīmu, izgulieties, izvairieties
no pārslodzēm, ievērojiet diētu, ejiet uz sporta zāli,
pastaigājieties svaigā gausā – un slimības jums metīs līkumu. Pavasarī iespējama hronisku slimību saasināšanās, esiet modri, apgādājieties ar vitamīniem.
2010. gada beigas atnesīs jums mundru noskaņojumu un labu veselību.

Zivis (20.februāris – 20.marts)
Zivis 2010.gadā var sastapt savu mīlestību izbraucienā vai Interneta plašumos. Neignorējiet nejaušu
iepazīšanos – kas zina, varbūt tā pārtop kādās lielās
jūtās? Taču gada sākums nekādas nopietnas pārmaiņas neparedz: baudiet pilnīgu brīvību, satiecieties ar
draugiem, flirtējiet. Zivīm nav vēlams uzsākt dienesta
romānus. Jūsu nauda šajā gadā nemīl risku, tādēļ
necentieties tēlot „biezo”, ieguldot savus ietaupījumus apšaubāmos uzņēmumos. Labāk vairojiet to,
kas jums jau ir, un jūsu ienākumi būs stabili, priecējot
jūs pašus un jums tuvos cilvēkus. Vasarā pavērsies
papildu iespēja nopelnīt, bet gada beigās nāksies atdot uzkrājušos parādus.
Veselība prasīs lielu uzmanību un aprūpi – nepārslogojiet sevi ar darbu un fiziskām slodzēm. Ievērojiet
diētu, miega un atpūtas režīmu.
Pavasarī jums var saasināties hroniskās slimības,
dodiet sev atelpu, lietojiet vitamīnus. Vislabākais
laiks sākt kompleksu hronisko slimību ārstēšanu būs
rudens sākumā.

Nākotnes zīlēšana

*Ja cilvēks grib zināt savu nākotni, tad vajag Ziemassvētku naktī apiet ap savu dzīvojamo māju trīs reizes
basām kājām un pēc tam skatīties pa logu, tur redzēs savu nākotni.
*Ziemassvētku naktī ap divpadsmitiem pie spoguļa katrā pusē jānoliek trīs sveces un jāskatās. Tur parādīsies
dzīvība vai nāve.
*Ja Ziemassvētku vakarā meita skatās atmuguriski caur kājstarpi krāsnī, tad tur ieraudzīs savu brūtgānu.
*Kura meita grib precēties, tai Ziemassvētku rītā jāizslauka istaba, jāizber mēsli ārā, uz tiem jānostājas un
jāiesaucas: „U! Ū!” Kurā pusē suns atsauksies, no tās puses nāks brūtgāns.
* Ziemassvētkos jāiet pie kaimiņa durvīm klausīties. Ja pirmo izdzird „Jā!”- būs lielas pārmaiņas, ja „Nē!” – nekas liels tajā gadā nav gaidāms.
*Trīs meitām Ziemassvētkos jāvāra mēmā putra. Nedrīkst ne runāt, ne smiet. Viena jauc, otra met sāli, trešā
nobauda. Tāpat bez runāšanas apēd to putru un bez kavēšanās iet gulēt. Kas pa sapņiem dos dzert – tas būs
brūtgāns.
*Ziemassvētkos sanāk kopā trīs meitas, katra novelk labās kājas kurpi un ieliek to mazgājamā bļodā. Tad krata
to trauku uz augšu, kura kurpe izlec pirmā, tai meitai pirmai būs jāiziet pie vīra.
*Ziemassvētku vakarā meitas velk žagarus no žagaru čupas. Ja izvelk taisnu un kuplu – brūtgāns būs bagāts
un vesels, ja žagars ir līks un pliks – brūtgāns būs slimīgs un nabags.
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Egles k rusts

Sēžu ar savu draugu pie degošā kamīna. Viņš jautā:
„Kādēļ īsteni Ziemsvētkos dedzina eglīti un ne priedi
vai kadiķi, arī šie koki saglabā savu zaļumu?”
„Vai tu tiešām to nezini? Paskaties tikai, egles galotnē katrs zars izveido krustu. Egle ir Kristus koks,
tas nes viņa likteni. Krusts saista debesi un zemi,
visu dzīvo radību, arī kokus. Jēzum jau piedzimstot
bijis lemts krusts, eglei tas ieaug debesīs. Atbrīvots
krusts. Krusts bez pienaglota cilvēka dēla. Kas dzīvo eglei līdzīgu dzīvi, ar saknēm cieši turas zemē
vai šaurā klinšu spraugā, savos zaros dod mājvietu
nogurušiem putniem, klausās pasaules vējos, tiecas
pretī saulei un nedz vienpatības kailsalā, nedz izmisuma sniegputenī nebeidz augt un slavēt dzīvību, tas Kristu noņem no krusta.
Krucifiksi ceļmalās nomāc, bet egles ar saknēm
zemē, ar krustu zaru galos rāda ceļu uz prieka debesīm. Tādēļ mēs dedzinām eglīti un nevis kadiķi vai priedi. Ka cilvēki vairāk pieķērušies Krustā sistā tēlam
nekā smaidīgajam Jēzus bērniņam, vairāk nekā Pestītājam, kas dziedēja Jaira meitiņu un vairoja prieku kāzās
Kānā, ūdeni pārvēršot prieka vīnā, liecina, cik maz cilvēce vēl sapratusi Kristus mācību. Saviem mācekļiem
viņš teica, ka sāpes vērtīsies priekā, un viņa māceklis ir tikai tas, kas vairo prieku zemes virsū.”

Zenta Mauriņa

Upsalā, 1950. gada adventē

Jaungada starojums

Luksemburgā

Gaismas akciju „Staro Rīga” skatījām un baudījām
ātikai dažus vakarus pa valsts svētkiem, un tagad atkal esam tumsā. Bet Luksemburga vakara un nakts
stundās jauki izgaismota visa gada garumā. Īpaši
krāšņa tā ir Jaungada gaidās. Tā var šādu žestu atļauties – pretēji mums. Bagāts dara, kā grib, nabags
– kā var. Lai atceramies, ka Luksemburga nav nekāda demokrātiska valstiņa, bet lielhercogiste, kaut
vairākkārt mazāka nekā Latvija. Tas tad arī izskaidro,
kāpēc krīze tur nevienu nabadzībā nav iedzinusi.
Pēc tradīcijas Ziemassvētkus luksemburgieši svin
svētā mierā, bet Jaungada gaidīšanai jābūt spoži dzirkstošai, krāšņi iluminētai un skaņas mūzikas
pavadītai. Gatavošanās gadu mijas atzīmēšanai sit
augstu vilni. Pašiem luksemburgiešiem un kuplajam
viesu pulkam no kaimiņvalsts Francijas patīk raibu
raibie muzikālie sarīkojumi – džezs, simfodžezs, diksilends, roks, svings, iluzionisti, klaunu izdarības…
Ceļš plaši atvērts jebkuram žanram, izņemot garlaicīgo. Katram šādam uzvedumam mēdz būt tūkstošiem apmeklētāju. Tiesa, plašu atzinību izpelnījies arī
pašmāju simfoniskais orķestris ar saviem brīvdabas
koncertiem.
Luksemburgā par krīzi var vien pavīpsnāt, nevis
saukt to par dižķibeli.
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