
 

 

Pirmais decembris un 

pirmais sniegs šķiet kā zīme, lai 

atvērtu mums acis un liktu saprast 

to, ka klāt Ziemassvētku laiks. Ma-

nuprāt, tas ir gada gaidītākais 

brīdis, kad svētku burvība pārņem 

ikvienu. Ziemassvētku drudzis, 

dāvanu meklējumi, steiga un svēt-

ku nemiers pārņem visus – atzīsties, arī Tevi! Tādēļ uz brīdi 

apstājies! Paraugies apkārt un saproti, ka gada gaidītākais 

brīdis ir klāt! Velti mirkli un apstājies, lai paraudzītos uz 

svētku egli pilsētas centrā, piparkūku mājiņām (kurās vari 

mēģināt iespraukties, kā to izdarīju es..), gaismiņām, kas 

skaisti vizuļo, tumšajiem vakariem, kas  piešķir īpašu noska-

ņu. Šis ir laiks, kad cilvēki viens otram vairāk vēlē labu, bie-

žāk saka paldies, ir gatavi nesavtīgi dot. Bez piparkūku un 

mandarīnu smaržām, kas virmo visapkārt, gaisā jūtams vēl 

kas cits. Tā ir labestība. Gribu novēlēt ikvienam vairot labot, 

saskatīt pozitīvo un izbaudīt šo mirkli. Sajūtiet un baudiet 

Ziemassvētku laiku, kaut vai skatoties Kevinu piektdienas 

vakaros vai uzvelkot biezākus cimdus, dodoties uz skolu! 

Lai jums jauki, mīļi un silti šie svētki! 

Līga Kone 

 

 

Nē, decembra aukstums mani neskar. Es sasilstu no siltiem 

skatieniem, pieskārieniem un no dienā satiktiem mirkļiem. 

Skar tikai steiga, trokšņi, ledaini vārdi un kūstoši leduspuķu 

raksti, kas vijas katra cilvēka sniegavīrā. Jā, nu varbūt mazliet 

ar decembra aukstumu apdedzināties tomēr var.  

Ziemassvētku laikā sākšu visu no sevis – mazgāšu domas,  

berzīšu sajūtas tīras. Baltiem darbiem un baltām domām arī 

pasaule tāda kļūs, jo tajā pašlaik trūkst patiesības un īsta 

gaišuma. Trūkst miera un klusuma. Ir vajadzīgs laiks, lai sa-

justu un to izbaudītu, kas ir pats grūtākais un skaistākais 

uzdevums vienlaikus – būt ar sevi pašu klusumā, sajust 

sirdsmieru, esamību.  

 

 

Ik dienu mēs ejam cauri putenim. Putenim, kas pilns ar bal-

tiem sniegpārslu virpuļiem, slideniem ledus ceļiem un asām 

skuju takām. Lielu vai mazu puteni mēs varam sastapt ikkat-

rā dzīves mirklī, jo Visums sūta mūs tieši tam, kam mēs 

esam gatavi tajā laikā un kad tas nepieciešams mūsu dzīvē. 

Tālāk viss atkarīgs no mums pašiem, cik stipri būsim, lai tu-

rētos pretī tam, kas cenšas mūs nogāzt no kājām. Galvenais 

- jāsaģērbjas silti. 

Kalendārs rāda, ka ir ziema, kaut gan aiz loga tikpat kā pa-

vasaris. Sapņot nevienam nav aizliegts, tāpēc rīt, atverot 

acis, ceru pamosties īstā ziemas rītā, kas pilns sniega kupe-

nām, laimīgu cilvēku smaidiem, lai arī tad, kad patiešām 

laukā ziema, mani neskar tās aukstums.. 

Annija Evelīna Berga  



 

 

Šis ir laiks, kad tuvojas Ziemassvētki 

un Jaunais gads. Un šis ir laiks, kad 

visi runā par cerībām un mērķiem 

Jaunajā gadā. Brīžos šīs runas ir tik 

lielas, ka dažreiz šķiet pārāk saldas, 

taču padomājot saprotu, ka bez tā 

nevar. Vismaz reizi gadā mums ir no 

sirds jāpārdomā esošais un tas, ko 

vēl tikai nākotnē vēlamies sasniegt. 

Es varētu atkal sākt runāt par to, ka 

kaut kas ir jāvēlas un uz kaut ko ir 

jācer, bet šoreiz es tā nedarīšu. 

Es vienkārši gribu tev novēlēt, lai tu 

kārtīgi izbaudi skolas Ziemassvētku 

balli, jo tieši Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija ir īpaša ar to, ka balle 

notiek skolā. Vēl es gribu, lai tu iz-

baudi laiku, ko vari pavadīt kopā ar 

ģimeni, cepot piparkūkas, pīrāgus 

vai vienkārši kopā sēžot pie eglītes. 

Kavējieties atmiņās, apspriežot da-

žādus tematus! Ceru, ka kāds no 

'augšas' mūs palutinās ar sniegu, lai 

svētku sajūta būtu ne tikai mūsu 

sirdīs, bet arī aiz mūsu logiem. Esi 

atvērts, izpalīdzīgs un vēlies no visas 

sirds! Sāpošas kājas pēc balles de-

jām, priecīgus Ziemassvētkus, laimī-

gu 2015.gadu un, protams, pozitīvas 

emocijas! 

Katrīna Puisīte 

Ziemassvētki- brīnumu laiks. Ziemas-

svētki- laiks, kad atveram savas sirdis, lai 

dotu citiem to gaišumu, to mirdzumu, 

kas mūsos mīt, laiks, kad esam gatavi 

savās sirdīs ielaist gaismiņu no citiem. 

Ikdienas straujajā skrējienā arī mēs, sko-

lotāji, it bieži paskrienam cits citam ga-

rām, vien ar galvu pamājot labrītu. Un 

tā nu šis ir laiks, kad arī mēs, skrienot, 

vēl pēdējos kontroldarbus labojot, to-

mēr esam spiesti apstāties…apstāties, lai 

radītu pārsteigumu un prieku SAVAM 

DRAUDZIŅAM. 

Varu sajaukt, bet liekas, ka iesākām 

Draudziņspēli pirms 10 gadiem. Un tā 

nu izlozējam savu draudziņu un apmē-

ram divas nedēļas īpaši cenšamies pār-

steigt. Kā? Varianti ir bijuši tik dažādi, 

oriģināli, interesanti! Sākot kaut vai ar 

konfekti mēteļa kabatā, mandarīnu uz 

galda, pelēkos zirņus, speķi un maltītes 

pagatavošanas recepti, beidzot ar sludi-

nājumu laikrakstā. Šajās divās nedēļās 

ikviens jūtas priecīgs. Skolotāji smaida 

biežāk! 

Tad kādu laiciņu (divus gadus) darījām 

citādi: izlozējām savu draudziņu, bet ik 

dienu nepārsteidzām ar mazajām dāva-

niņām, bet gan skolotāju Ziemassvētku 

pasākumā apsveicām. Tik brīnišķīgi iz-

devās toreiz, kad bija noteikums, ka 

dāvana jāgatavo savām rokām! Tad nu 

draugi saņēma gan pašceptu torti, gan 

adītas zeķes, gan veidotas kaklarotas, 

gan izlietas sveces… Visu nevar nosaukt. 

Un ne jau tai taustāmajā, materiālajā 

lietā tā burvība. Tā burvība ir kopā bū-

šanā, tā burvība ir uzmanības apliecinā-

jumā, smaidā, ko dāvājam cits citam! 

Priecīgus Ziemassvētkus! 

  Skolotāja Žaneta Flaksa 



 

 

„Kodols” ir salīdzināms ar parlamentu, 

tikai „Kodols” darbojas pamatskolā. 

„Kodolā” var piedalīties jebkurš aktīvs 

pamatskolēns, kuram ir idejas un griba 

tās īstenot. Viss, kas jādara, ir jārīkojas! 

„Kodols” ar savu odziņu, atraktivitāti, 

uzņēmību un reizēm ar visvētraināka-

jām idejām uzņemas radīt pamatskolē-

nu dzīvi interesantāku. Mēs rīkojam 

pasākumus un balles, kā arī Ziemas-

svētku laikā esam izveidojuši skolas 

pastu un Adventes kalendāru. 

Skolas pasts ir pieejams ikvienam -  gan 

pamatskolēniem, gan vidusskolēniem, 

gan skolotājiem. Mēs esam tik pārņemti 

ar mūsdienu tehnoloģijām, un reti kurš 

no mums raksta vēstules ar roku, kas ir 

daudz mīļāk un personiskāk. Tā ir ie-

spēja kādam sev tuvam draugam, mīļo-

tajam vai skolotājam uzrakstīt ko jauku 

iepriecinot. 

„Kodols” kā jau katru gadu, arī šogad 

rīko Ziemassvētku balli. Šogad ballē 

dominēs sarkans apģērbs vai akcenti, 

rūķu cepures, Ziemassvētku mūzika. 

Ziemassvētku balle ir laiks, kad visai 

pamatskolai ir iespēja sanākt kopā un 

pavadīt vienu vakaru smejoties, spēlējot 

un dejojot. Kā jau katru gadu balles 

laikā tiek paziņots balles karalis un ka-

raliene, mūsu jaukākie un atraktīvākie 

pamatskolēni. 

„Man ir liels gods būt prezidentei, jo 

šogad ir fantastisks kolektīvs. Visi ir ga-

tavi darboties un strādāt. Mēs esam 

mazs, tomēr kodolīgs kolektīvs, mēs 

esam jautri un draudzīgi, mums nepatīk 

sēdēt uz vietas, tam nav laika, jo vēla-

mies izdomāt un radīt ko jaunu un tra-

kulīgu,” sacīja “Kodola” prezidente Mo-

nika. 

„Mēs mēģinām organizēt tādus pasā-

kumus, kas visiem patiktu un šķistu in-

teresanti. Šogad mēģinām domāt par 

kvalitāti, nevis kvantitāti. Iespējams, šo-

gad ieviesīsim kādu jaunu skolas tradī-

ciju, bet to rādīs laiks.” 

Mēs, „Kodols”, novēlam jums mīlestību 

un saticību. Esiet labsirdīgāki un atvēr-

tāki viens pret otru, jo Ziemassvētki ir 

ziedošanas un mīlestības laiks! Mēs 

neesam vieni šajā pasaulē, ir laiks pa-

domāt par citiem! Ziemassvētki ir mī-

lestība, bez mīlestības savā sirdī viss 

kļūst pelēks, vienmuļš un auksts, tāpēc 

dāviniet viens otram iespēju pateikt 

„Paldies”! 

Labsirdība atspoguļojas mūsu raksturā, 

godīgumā, laipnībā, dāsnumā, drosmē! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 

Jauno gadu! 

Maija Ziemele 

 

 

Kas vispār ir līdzjūtība? Kādēļ tā ir tik 

svarīga un nepieciešama ikdienā? 

Mūsdienās cilvēki ļoti bieži izteic vārdus 

„es Tev jūtu līdzi”, taču nebūt neuztver 

šīs sajūtas, emocijas un šo līdzjūtību. 

Līdzjūtība ir sapratne un iecietība. Līdz-

jūtība ir emocionālais stāvoklis, kas liek 

otram sajust to, ko jūt līdzcilvēks. Sa-

prast,  kas raisās un plosās šajā cilvēkā 

pārsvarā pēc kāda pārdzīvojuma. 

Manuprāt, jauniešiem ir jāiemācās vār-

du patiesā nozīme, lai, tos lietojot, viņi 

tiešām tos izmantotu vietā. Tāpat arī ir 

jāprot ieskatīties un ieklausīties vienam 

otrā, jo diemžēl šī prasme daudziem ir 

zudusi. Cilvēki steidz izstāstīt savas do-

mas,  izvirza sevi visiem priekšā un ne-

uzskata par vajadzīgu uzklausīt arī pā-

rējos. Kāda gan jēga no tukša teikuma, 

kas neko nenozīmē? Kāda jēga no vār-

diem, kurus saki bez jebkādām emoci-

jām? Šie vārdi ir lieki. Tad labāk paklu-

sēt. 

Arī klusēšana reizēm ir līdzjūtība. Cie-

ņas un sapratnes žests. Līdzjūtība cilvē-

ku padara par cilvēku. Tā izteic cilvēcī-

gumu. Ir vieglāk dzīvot, ja līdzās ir kāds, 

kurš patiešām mani saprot. Tādēļ novē-

lu Jums šajā svētajā decembra mēnesī 

aizdomāties par to, vai Jūsos vēl jopro-

jām mīt līdzjūtība. Vai Jūs to jūtat katrā 

sava ķermeņa šūniņā? Vai Jūsu sirds jūt 

to, ko jūt otrs? Kad jutīsiet, sapratīsiet, 

ka esat viens no cilvēkiem, kuram šī 

cilvēcīguma svarīgākā pazīme nav zu-

dusi. 

Jaukus un mīlestības pilnus svētkus! 

Ar cieņu, Diāna Vereščagina 

Lietainā, nepavisam ne ziemīgā 

9.decembra vakarā mūsu skolas tikko 

izremontētajā aktu zālē sapulcējās des-

mitiem cilvēku, lai vērotu ikgadējo Lie-

pājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu parla-

menta rīkoto Ziemassvētku koncertu, 

šoreiz ar nosaukumu ”Sasildīsimies ko-

pā”. Uz koncertu bija uzaicināti Veco 

ļaužu mājas iemītnieki, daudzbērnu 

ģimenes, Sociālās mājas iedzīvotāji, kā 

arī mūsu skolas bijušie un esošie peda-

gogi. 

Koncertā piedalījās un lielu paldies vēla-

mies teikt māsām Rozēm, ansamblim 

„Gaismiņa”, solistiem un mūziķiem, kā 

arī skolas parlamentam, kas noslēdza 

koncertu uz jautras un mīļas nots jeb, 

kā viņi paši sevi nodēvēja, ģimnāzijas 

jaunākā grupiņa Bumbierītis, dziedot, 

iespējams, pasaulē viszināmāko Zie-

massvētku dziesmiņu „Zvaniņš skan”. Šis 

priekšnesums neiztika bez izteiksmīgām 

kustībām, kas teicami attēloja dziesmas 

vārdus, un bumbierīši bija ņēmuši talkā 

arī tādus atribūtus kā ziemeļbriežu ra-

dziņus un rūķu cepures. 

Koncerta vadītāji Anna un Eduards no-

slēgumā, atvadoties no viesiem,  izteica 

cerību, ka, pateicoties šim pasākumam, 

visi skatītāji ir sajutuši svētku noskaņu. 

Nezinu, kā jums, bet man šķiet, ka vi-

ņiem tas patiešām izdevās. J 

Ne tikai koncerts, bet arī Ziemassvētku 

paciņu gatavošana ir neatņemama, 

ikgadēja labdarības akcija mūsu skolā. 

Šogad no katras klases tika aicināts sa-

gatavot īpašus Ziemassvētku sveicienus, 

kas tika nogādāti un pasniegti veco 

ļaužu pansionāta iemītniekiem. 

Kā vēsta kāds sens latviešu sakāmvārds: 

„Dots devējam atdodas”. Tādēļ aicinu 

ikvienu vairot labo, jo Ziemassvētki ir 

visbrīnišķīgākais laiks, kad to darīt. Pie-

dosim senas kļūdas, atbalstīsim viens 

otru! Lai jums silti svētki! 

Ineta Šķēle 



 

 

Lepnums, gods, atbildība, pienākums jeb Liepājas Valsts 1.ģimnāzija. Ar tradīcijām un īpašām vērtībām bagāta skola, gaišu 

galvu pilniem soliem un augstiem sasniegumiem mācībās. Lepni par paveikto, ar lielu godu par sasniegto, ar atbildības 

sajūtu par izvirzītajiem mērķiem un ar pienākuma apziņu tos sasniegt – tie esam mēs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni.  

Skolā izveidojusies skaista tradīcija - noslēdzoties pirmajam mācību darba pusgadam, skolas direktors  svinīgajos Ziemas-

svētku pasākumos aicina skolas svētku eglē iededzināt sveces mūsu skolas teicamniekus un katras klases labākos skolēnus 

mācībās. 2014./2015.mācību gadā sveces skolas svētku eglē aizdegs: 

KLASES LABĀKIE: 

Pamatskola 

Deizijai Eičinai 7a. 

Katrīnai Šeidlerei 7.a  

Kristenam Kupčim 7.a  

Madarai Āboliņai –Ābolai 7.b 

Katrīnai Lasmanei 7.b 

Elīnai Libķenai 7.b 

Elīnai Surkovai 7.b 

Lūkasam Teofilam Valcim 7.b 

Anastasijai Antonovai 7.c 

Žanetei Markovai 7.c 

Martai Maisiņai 7.c 

Elizabetei Preisai 7.c 

Sanijai Rozei 7.c 

Sanitai Rozei 7.c 

Anetei Zaukai 7.c 

Albertam Mihņenokam 8.a 

Vika Viktorija Kreitāle 8.a  

Izabellai Ozolai 8.a 

Aivai Tālbergai 8.a 

Megijai Laurai Tilibai 8.a 

Montai Tirkovskai 8.a 

Zanei Biteniecei 8.b 

Endijai Daņiļukai 8.b 

Patrikam Gēcim 8.b 

Alisei Dženiferai Gudēnai 8.b 

Rūdim Lambertam 8.b 

Robertam Lankam 8.b 

Jēkabam Locikam  8.b 

Rebekai Elīzai Zariņai 8.b 

Elzai Indrai Enkūzenai 8.c 

Diānai Matisonei 8.c 

Anetei Zelčai 8.c 

Silvai Bišofai 8.d 

Dāvidam Lubiņam 8.d 

Leldei Norenbergai 8.d  

Lainei Freimanei 9.a 

Kristai Kīnai 9.a 

Paulam Ērikam Ozoliņam 9.a 

Valtam Urbanovičam 9.a 

Monikai Varakušinai 9.a 

Elvim Bekmanim 9.b 

Ilvai Birzgalei 9.b 

Ilzei Birzgalei 9.b 

Ingai Birzgalei 9.b 

Noranam Ķepalam 9.b 

Paulai Naļivaiko 9.b 

Samantai Lieģei 9.b 

Laurai Tintei 9.b 

Elizabetei Babajanai 9.c 

Aleksai Kaļķei 9.c 

Amandai Kleinai 9.c 

Diānai Kraulei 9.c 

Žanetei Ozolniecei 9.c 

Viktorijai Osipenko 9.c 

Eināram Pomerancim 9.c 

TEICAMNIEKI: 

Pamatskola                                                                                 

Marta Bažejeva 7.c   

Maija Ziemele 9.c   

Vidusskola 

Marģers Liepiņš 10.c    

Krista Melisa Altāne 11.c 

Anete Baltiņa 11.c  

Vendija Ēķupe 11.c  

Toms Pēteris Korsaks 11.c 

Rihards Miķelsons 12.c 

Elīna Prokopenko 12.c 

Edgars Pankratovs 12.c 



 

 

Vidusskola 

Laurai Adamovičai 10.a 

Sanijai Barakai 10.a 

Maijai Gertsonei 10.a 

Sandijai Kalniņai 10.a 

Anetei Kālei 10.a 

Dagmārai Lapiņai 10.a 

Annai Elīzai Šēnai 10.a 

Inetai Šķēlei 10.a 

Katei Štokmanei 10.a 

Kārlim Džeriņam 10.a 

Artai Gribēnai 10.a 

Elīnai Jaunzemei10.a 

Aletai Betijai Aniņai 10.c 

Patrīcijai Deimantovičai 10.c 

Lāsmai Jankovskai 10.c 

Katrīnai Madarai Stadgalei 10.c 

Signei Venškevicai 10.c 

Annijai Evelīnai Bergai 11.a 

Kitijai Dzeguzei 11.a 

Martai Līnai Ernstsonei 11.a 

Sanijai Klucei 11.a  

Gustavam Lapiņam 11.a 

Baibai Matulei 11.a 

Paulai Ozoliņai 11.a 

Anetei Rogai 11.a 

Ausmai Elzai Trumpikai 11.a 

Katrīnai Burģelei 11.b 

Annijai Klucei 11.b 

Litai Bellai Laugalei 11.b 

Amandai Supei 11.b 

Sandai Andersonei 11.c 

Rutai Beilei 11.c 

Anetei Esmeraldai Dambergai 11.c 

Laurai Gelderiņai 11.c 

Katei Ellenai Girvičai 11.c 

Laurai Kalniņai 11.c 

Amandai Gabriēlai Ķudei 11.c 

Līgai Konei 11.c 

Matīsam Lepiksonam 11.c 

Laurai Liepiņai 11.c 

Renātei Rozentālei 11.c 

Artūram Tjagnirjadko 11.c 

Gintai Gulbei 12.a 

Kristai Kristīnei Kaštānovai 12.a 

Eduardam Ķerim 12.a 

Juliānai Vangovskai  12.a 

Renāram Ronim 12.a 

Jānim Blūmam 12.b 

Ilzei Proknerei 12.b 

Betijai Alisei Riekstiņai 12.b 

Luīzei Marijai Sēlietei 12.b 

Agnesei Straumei 12.b 

Monnai Terēzei Vītolai 12.b 

Sintijai Tiļļai 12.b 

Rebekai Knēvei 12.c 

Anitai Lazdeniecei 12.c 

Ilzei Migliniecei 12.c 

Edijam Ozolam 12.c 

Kitijai Donei 12.d 

Niklāvam Katlapam 12.d 

Katrīnai Laukšteinei 12.d 

Prinči un princeses, Ziemassvētku rūķi un sapņu pilis. Priekšnesumi, kas bija gan no pašu radītām šķībām pasakām, gan arī 

balstīti uz seniem stāstiem, tika baudīti 17.decembrī , kad skolas zālē notika literāri muzikālo kompozīciju konkurss par 

tematu „Pasaka ir pasaka, tāpēc ka tā pasaka” (J. Peters.). Priekšnesumi bija ļoti dažādi – tie lika gan aizdomāties un pado-

māt par sevi, gan arī lika publikai smieties līdz asarām. Skolas zālē valdīja jauka, ar Ziemassvētku noskaņu pildīta atmosfē-

ra, kas ļāva kopā būt gan klasēm, gan skolotājiem un vecākiem. Paldies visiem dalībniekiem par optimisma devu! 

Jāatzīst gan, ka šogad mazums nebija tādu, kuriem līdz goda rakstu saņemšanai pietrūka pavisam maz. Ja arī tu esi viens 

no tiem, neuztraucies, jo tieši 2.pusgads un Jaunais gads ir Tava iespēja. Izvirzi mērķi, seko tam un ieraugi savu vārdu starp 

skolas labākajiem mācībās! Veiksmi!  

1 

2 3 

12.A 11.A 11.C 

Žūrijas lēmums: 



 

 

 

 

Klāt Ziemassvētku 

laiks, tādēļ tika no-

lemts, ka šoreiz 

13.klases skolnieks 

būs kāds mūsu sko-

las absolvents, ku-

ram šie svētki ir 

vieni no mīļākajiem. 

Jautrs, pozitīvs at-

vērts un draudzīgs – saruna ar Mārtiņu 

Gūžu! 

Ziemassvētki – kāda ir Tava pirmā aso-

ciācija, izdzirdot šo vārdu? 

Mana pirmā asociācija, izdzirdot šo vār-

du, ir skaists, pūkains sniedziņš, kas ma-

nām plaukstiņām liek aiz prieka drebēt, 

eglīte, kas liek aiz laimes manām acti-

ņām mirdzēt, piparkūkas un mandarīni-

ņi, kas liek manam vēderiņam līksmot. 

Protams, kur nu arī bez ziemeļbriežiem 

un foršā salavecīša. 

Bez kā Tu nespēj iedomāties savus  

Z i e m a s s v ē t k u s ? 

Nevaru iedomāties bez saviem mīļajiem 

un sava mīļā kaķīša, kā arī bez eglītes 

un bez Ziemassvētku 12 ēdieniem. 

Kādas ir Tavas ģimenes Ziemassvētku 

tradīcijas? 

Oooj, mēs ejam uz baznīcu. Kā jau mi-

nēju, 12 ēdieniem jābūt uz galda un 

cūkas šņukurītim, nezinu, kāpēc, bet 

vienmēr tas tur ir un skatās uz mani. 

Varbūt tas tāpēc, ka esmu dzimis cūkas 

gadā. Tad vēl paši cepam piparkūciņas 

un pīrādziņus, un, protams, arī skaitām 

pantiņus un dziedam dziesmiņas, dejo-

jam vai arī kaut ko smieklīgu pastāstām, 

lai dabūtu dāvaniņu. 

Ko Jūsu ģimene ir iecienījusi celt svētku 

galdā?  

Nnūūm, mēs ceļam lielas piramīdas ar 

mandarīniem, ceļam piparkūku mājiņas 

uz galda, tad vēl saberam bļodiņās zir-

nelīšus, tad vēl taisām rosolkalnu, pro-

tams, arī visu galdu noklājam ar kaut ko 

saldu, neiztiekam arī bez lielajām pu-

pām un  salejam katram glāzē  ābolu 

sulu 

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki dāvina 

un saņem dāvanas. Vai Tu arī iepriecini 

savus draugus, ģimenes locekļus svēt-

kos? 

Protams, pirmo, ar ko es sāku, tā ir ma-

na foršā ģimenīte. Parasti izdomāju dā-

vanas, ko pats ar savām rociņām taisu. 

Saviem tuvajiem draugiem veltu vien-

kārši brīnišķīgus Ziemassvētku apsveiku-

mus (varbūt vēl pievienojot kādu uz-

jautrinošu  bildīti Ziemassvētku noska-

ņai). 

Kāda ir Tava atmiņā paliekošākā dāva-

na?  

Man kaut kā nav tā, ka viena konkrēta 

dāvana, es vienmēr visas dāvanas atce-

ros, kas tiek sadāvinātas, bet pirmā, kas 

ienāca prātā, ir siltās zeķes, ko dāvina 

omītes.  

Varbūt palicis prātā kāds īpašs atgadī-

jums vai stāsts par Ziemassvētku laiku? 

Ooo jaaa! Bija tā, ka mēs visa ģimene 

devāmies uz baznīcu un pēc baznīcas, 

pārnākot mājās, pēkšņi pilna egle ar 

dāvanām. Mana mamma sāka stāstīt, ka 

salavecītis ar salavecītis ar saviem zie-

meļbriežiem nolaidies uz mūsu mājas 

jumta un ar rūķīšiem pa balkonu ierā-

pušies un visu atveduši. Tad es paliku ar 

m u t i  v a ļ ā  u n 

woooooooooooooooooooooooow! 

Nākamajā gadā es māsai liku stāvēt pie 

balkona durvīm un pats sargāju ieejas 

durvis, lai redzētu salavecīti!  

 

 

Palīdzību ir ne tikai grūti lūgt, bet arī 

grūti sniegt. Reizēm mēs atsakāmies no 

palīdzības sniegšanas, jo neuzskatām, 

ka tā būtu nepieciešama. Taču tā nav. 

Pat pasniegta roka, uzklausīšana vai 

uzmundrinošs smaids ir labāk kā nekas. 

Palīdzības sniegšana atspoguļo cilvēka 

labestību, un, tā kā šis ir labestības un 

sirsnības mēnesis, es Jums vēlos pastās-

tīt kādus stāstu.  

Tas notika pavisam nesen, kādā ne visai 

siltā dienā, kad ģimnāzijā stundas jau 

bija beigušās un divas meitenes devās 

prom no skolas. Pārspriežot dažneda-

žādus notikumus un satinušās šallēs, 

viņas jautrā solī devās mājup. Te pēkšņi 

viņas ieraudzīja onkuli, kurš ar mazu, 

saliekamu krēsliņu, smagu mugursomu 

un iepirkuma maisiņu rokās centās tikt 

pāri ielai. Iešana viņam sagādāja lielas 

grūtības. Pa daļai atspiedies pret beņķī-

ti, pa daļai ieliecies ceļos, viņš ar lielām 

grūtībām tomēr tika pāri ielai. To redzē-

damas, meitenes nolēma pavaicāt, vai 

viņam nav nepieciešama palīdzība. No 

sākuma gan onkulis atteica un uzstāja, 

lai meitenes nekavē savu laiku, taču, 

saprazdams, ka tik viegli no viņām vaļā 

netiks, viņš tomēr piekrita. Tā nu meite-

nes palīdzēja viņam nokļūt mājās. Izrā-

dījās, ka viņš dzīvoja turpat blakus mājā, 

ceturtajā stāvā, taču slimības un vājuma 

dēļ viņam ir grūti pārvietoties. Viena no 

meitenēm onkuli paņēma pie rokas, 

otra paņēma viņa mantas, un tā viņi visi 

trīs gāja. Nogāja desmit soļus un apstā-

jās. Nogāja desmit soļus un apstājās. Un 

tā atkal. Vecajam vīram bija veselības 

problēmas, un satraukuma brīžos viņa 

kājas kļuva vājas, nespējot pildīt to fun-

kciju. Nedaudz nosaluši, apmēram pēc 

stundas visi trīs sasniedza galamērķi – 

ceturto stāvu. Onkulis bija pateicīgs un 

pacienāja meitenes ar konfektēm, mei-

tenes bija priecīgas, bet iegrimušas pār-

domās.  

Kāpēc pārdomās?  

Šo stundu, kuru meitenes veltīja, lai 

sniegtu palīdzību kādam grūtībās nonā-

kušam, neviens vairs nevar paņemt at-

pakaļ. Šīs stundas laikā abas meitenes 

uzzināja tik daudz par pilnīgu svešinie-

ku, kuram nevajadzēja neko vairāk kā 

tikai kādu, kas pasniedz roku, uzklausa 

un veltī kādu uzmundrinošu smaidu. 

Onkulis dzīvo viens četrās sienās, viņa 

sieva ir mirusi un slimības dēļ viņš ne-

spēj būt aktīvs. Vissāpīgākais ir tas, ka 

cilvēki bieži vien nodomā, ka viņš ir pie-

dzēries, tāpēc pat neiedomājas vai atsa-

ka sniegt palīdzību. (Nezinot, ka šis on-

kulis ne dzer, ne pīpē un neatbalsta 

tādas lietas.) Meitenes arī uzzināja, ka 

viņš bija gājis ļoti garu ceļu līdz XL Salai, 

lai tikai nopirktu ekonomiskās spuldzes 

un aizietu pie friziera. Viens kārtīgs on-

kulis!  

Un meitenes jau nedabūja tikai konfek-

tes. Viņas ieguva to sajūtu, kas liek sirdij 

izstarot siltumu un ticēt, ka mēs, cilvēki, 

taču spējam tik daudz viens otram 

sniegt. Mēs esam nepieciešami viens 

otram, un tikai mūsu spēkos ir atbalstīt 

vienam otru. Ko gan mēs darītu, ja ne-

būtu mūsu līdzcilvēku, kas mūs atbalsta 

un sniedz palīdzību grūtos brīžos…  

Tāpēc nebaidieties sniegt palīdzību! Šis 

ir labestības mēnesis. Ļaujiet savai sirdij 

izstarot labestību! Sniedziet palīdzību 

tiem, kam tā ir nepieciešama un ieprie-

ciniet kādu sirsniņu!  

Anete Baltiņa 



 

 

Kā sagaidīsi Jauno Gadu? 

Jauno gadu es sagaidīšu ar savu ģimeni 

un ģimenes draugiem, iešu uz balli de-

jot, tad dosimies vērot salūtu un pēc 

tam pats izvilkšu savas lielās raķetes un 

šaudīšos ielās. 

Ko Tu novēlētu ģimnāzistiem svētkos? 

Tātad es novēlu, lai visi vienmēr smaidī-

tu un būtu aktīvi, un priecīgi. Vēl novēlu, 

protams, nedēļā apēst vismaz 2 banā-

nus, kā arī ar skolotājiem un direktoru 

pieēsties piparkūkas un dedzināt brīnu-

mainās sveces, un visiem nofotografē-

ties pie lielās egles! Novēlu visiem prie-

cīgus un mīļus Ziemassvētkus un laimī-

gu Jauno gadu!  

Rihards Spinga 

 

 

Ir pienācis pēdējais brīdis, kad laiks 

steigties uz veikalu un iegādāties Zie-

massvētku dāvanas mīļajiem. Ko dāvi-

nāt? Kā iesaiņot? Varbūt šoreiz radīt 

kaut ko paša spēkiem? Šie jautājumu 

pārņem gandrīz ikvienu no mums, tādēļ 

mums ir jābūt radošiem, lai rastu uz 

tiem atbildi. Kā būt radošam un kā šo 

spēju attīstīt, jautājām mūsu skolas ab-

solventam Līvim Lāmam, kurš tad arī 

sniedza mums pāris visnotaļ radošus 

ieteikumus.  

Vienmēr, rakstot par radošumu, manī 

rodas nesaskaņa – vai rakstīt ļoti radoši, 

tēlaini, izmantojot visu savas netradici-

onālās domāšanas potenciālu, vai to-

mēr pieturēties pie klasiskām vērtībām, 

centrā izvirzot kritēriju par nododamās 

informācijas skaidrību. Šķiet, ka izvēlē-

šos otro, tādējādi ne mazāk radošo 

pieeju. 

Radošā domāšana savu varenību un 

sarežģītību parāda jau sevis definēšanā, 

jo šķiet, ka vienas vispārpieņemtas 

„radošuma” definīcijas nav, tas radījis 

neskaitāmas pašdefinīcijas. Viens seci-

nājums gan ir kopīgs – neviens neno-

liedz, ka tas tiešām ir. Radošums manā 

uztverē ir kaut kas visaptverošs, vieno-

jošs elements, kura klātesamība konsta-

tējama jebkur un no jebkura skatupun-

kta. Tas spējīgs būt gan materiāls un 

eksperimentos pierādāms, gan garīgs 

un netverams. Ja būtu jāizceļ viens ra-

došas domāšanas skaidrojums, tad iz-

vēlētos indiešu filosofa Ošo teikto: 

„Jaunrade – vislielākā sacelšanās esamī-

bā. Jaunrade – tā ir individuālās brīvības 

smarža. Radošam cilvēkam piemīt vērī-

gums. Ja kāds spēj ieraudzīt to, ko nav 

saskatījis neviens pirms viņa, un spēj 

izdzirdēt to, ko jebkad agrāk nav sa-

klausījis neviens cits, - viņš spēj ra-

dīt.” [1] Šis citāts, manuprāt, norāda arī 

uz radošās domāšanas aktualitāti, tas 

izceļ jaunradi, brīvību, vērīgumu jeb 

jaunā atklāšanu, kas ir fundamentālas 

vērtības gadsimtiem ilgi, tomēr nepa-

met sajūta, ka šobrīd tās ir īpaši aktu-

ālas. Radošums ir gan talants, gan īpašī-

ba, gan prasme ko apgūt. Citam tas 

vairāk iedzimts, citam vairāk attīstīts, 

gradācijas ir atšķirīgas, tomēr, ja pieņe-

mam, ka iedzimtās lietas nevaram mai-

nīt, tad atliek uzdot jautājumu: Kā attīstīt 

prasmi būt radošam? 

Man šādas atbildes nav. Vai pareizāk 

būtu – man ir bezgalīgi daudz atbilžu. 

Viens no ieteikumiem būtu turēt acis 

vaļā. Tas nozīmē lasīt grāmatas, skatīties 

filmas, interesēties par šo un to, mācī-

ties un apgūt daudz ko jaunu. Tas ne-

pieciešams, jo radošums dzimst brīžos, 

kad saduras atšķirīgas pieredzes, kad 

spēj domāt starpdisciplināri un sasaistīt 

iepriekš nesaistītas lietas. Uz to, ka šāda 

pieeja strādā, norāda pagātnes gudrie, 

kuri bieži vien darbojās dažādās discip-

līnās, sākot no matemātikas un beidzot 

ar gleznošanu. Šīs atšķirīgās, dažreiz pat 

nesavienojamās zināšanas tad arī palī-

dzēja ieraudzīt pasauli citā gaismā.  

Otrais ieteikums, kurš varētu palīdzēt 

attīstīt radošumu, ir nebaidīties, bet izai-

cināt sevi un riskēt. Tas var palīdzēt kļūt 

radošākam, jo kā jauna radīšana ir ieša-

na pa neiemītu taku. Jo vairāk centīsies 

sevi pārvarēt un izaicināt, jo mazāk būsi 

piesiets kādiem stereotipiem, kas neļauj 

saskatīt dzīves īsto burvību.  

Trešais ieteikums būtu darīt to, kas pa-

tiesi patīk. Darot šādas lietas, cilvēku 

vitālā enerģija atbrīvojas un rodas papil-

du spējas, par kurām iepriekš neko ne-

zinājām. Radošumam ļoti nepieciešama 

šāda auglīga, pozitīva augsne, kurā iz-

laist saknes. Tomēr tikpat labi radošums 

gūstams ar attīstītas kritiskās domāšanas 

palīdzību, kas spēj novērtēt pasaules 

ainu, lai atrastu virzienus, kuros nepie-

ciešama attīstība un netradicionāla pie-

eja. 

Ceturtais ieteikums būtu nodarbināt 

smadzenes dažādos režīmos. Kā tas 

izpaužas? Tas izpaužas tā, ka brīžiem 

aktīvi koncentrē savu uzmanību uz kādu 

konkrētu lietu, mācību vielu vai jebko 

citu, kas prasa pastiprinātu piepūli, bet 

šos brīžus kombinē ar atslodzes, relak-

sācijas brīžiem, kad uzkrātās zināšanas 

sajaucas ar tavu iepriekšējo zināšanu 

bagāžu un veido arvien jaunas saites un 

sakarības. 

Un visbeidzot piektais ieteikums vēsta – 

neaizmirsti trenēt savu atmiņu, jo bez 

tās nebūs iespējami manis iepriekš pie-

minēti veidi, kā attīstīt radošumu. Atmi-

ņa ir mūsu lielākā vērtība un dažreiz arī 

slogs, bet bez tās mēs vairs neesam 

mēs paši. Sporto, kārtīgi izgulies, ēd 

veselīgi un būvē savu radošuma piramī-

du tādu, kādu pats vēlies, un atceries, 

ka tas atvērs ceļu sevis izpratnei, kā arī 

apkārtējo novērtējumam. 

Kā jau redzējām, tad radošums ir un tas 

nav viens vien, bet svarīgi apzināties tā 

spējas padarīt šo pasauli daudz krāsai-

nāku, laimīgāku un vienotāku. Jā, arī 

atšķirīgais spēj vienot. Tomēr vispirms 

mums jākļūst vienotiem pašiem sevī, 

atrodot savu es un savu dzīves misiju, 

kura katram no mums ir īpaša. Un to 

izdarīt varam, turot acis vaļā, ieklauso-

ties citu radošajos lidojumus un ejot pa 

iepriekš neiemītām takām, kas aizvedīs 

tur, kur mums pietiks drosmes aiztikt.  

Līvis Lāma  



 

 

 

 

Labdien! Šoreiz par to, ko vajadzētu 

redzēt, lai ugunītes acīs iedegtos. 

(vismaz manā gadījumā)  

Sniegs nav ne man, ne jums, un varbūt 

pat labi, lai taču neslīd! Bet, ja slīd, tad 

ļaujieties krist! Priekā! 

 

“100% Rīga” ir kaut kas laikmetīgi inte-

resants Latvijas teātra skatītājiem. Un 

jau atkal Vācijā bāzētais Rimini Proto-

kols ierodas, lai veiktu kādu projektu 

šeit. Organizācija visa pasaulē veido uz 

statistikas balstītu projektu par dažā-

dām pilsētām – “100% City”. Šoreiz arī 

Rīga. 100 pilnīgi parasti rīdzinieki katrs 

simbolizēja vienu procentu iedzīvotāju 

jeb 7032 cilvēkus. Tie tika atlasīti pēc 

vairākiem kritērijiem, kā dzimums, tautī-

ba, dzīvesvieta, mājsaimniecības lie-

lums, u.c., kas it kā radīja visai objektīvu 

skatu. It kā improvizējot (tika radīts tāds 

iespaids), bet patiesībā iestudēti, šie 100 

cilvēki atbildēja uz dažādiem jautāju-

miem, atspoguļojot sabiedrības viedokli 

par dažādām tēmām. Ir patīkami, ka 

laikmetīgais teātris arvien vairāk ierodas 

Latvijā. Tādā veidā mēs tikai augam.  

 

 

Mūzika (SOHN) 

Pavisam nesen Palladiumā viesojās bri-

tu mūziķis, kas patiesībā lielāko daļu 

laika ir bijis producents. Precīzi nezinā-

šu, kas viņam deva šo lielisko atklāsmi 

par dziedātāja un izpildītāja profesiju, 

bet doma ir ļoti laba. Melodiski elektro-

niska mūzika un SOHN galvenā vokālis-

ta balss ir tas, kas rada lieliski noskaņu. 

Koncerts gan bija diezgan īss, tikai stun-

da, bet vismaz sajūta ir paliekoša un 

patīkama. SOHN šobrīd jūs ielieciet 

savā pleijlistē! (pavēle) 

 

Filma (“Un Chien Andalou” ) 

Šoreiz ieteikšu jums kaut ko neordinā-

rāku. “Un Chien Andalou” jeb 

“Andalūzijas Suns” ir spāņu režisora Luis 

Bunuel un mākslinieka Salvadora Dali 

1929.gada kopdarbs. Mēmā kino sirre-

ālā īsfilma tiek uzskatīta par vienu no 

vērtīgākajām 20.gadsimta 20. gadu 

filmām. Tā it kā pievelkt tevi un liek ie-

dziļināties, tad pēkšņi pavēršot notiku-

mus krasi atšķirīgi. Par iekšējo vājprātu 

un tādu kā emociju sprādzienu caur 

dažādiem simboliem tiek demonstrētas 

dažādas zemapziņas tieksmes. Man 

tomēr liekas, ka jebkuram atradīsies +/- 

20 minūtes laika, lai noskatītos filmu 

youtube. Šeit gan domas varētu dalī-

ties, jo ne katram tas liksies saistoši. 

Enjoy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikumi (Vārds dizainam) 

Ja jums sanāk būt Rīgā, es kā jauna 

(necik-sen-tam-pievērsusies nozīmē) 

dizaina fane iesaku apmeklēt kādu no 

pasākumu cikla “Vārds dizainam” noti-

kumiem. Tās ir gan lekcijas, gan darbnī-

cas, kurās pieredzējuši un atzīti dažādu 

formu dizaineri dalās savos veiksmju un 

neveiksmju stāstos, kas, protams, ie-

dvesmo. Ja nesanāk to baudīt klātienē, 

tad gaidiet, kad video prezentācijas būs 

ielādētas youtube, bet līdz tam varat 

paskatīties iepriekšējo gadu program-

mas, meklētājā rakstot “Vārds Latvijas 

dizaineriem”.  

 

Iedvesma (Savu interešu un realitātes 

apvienošana, un cilvēki, kas par savu 

darāmo “iedegas”) 

Patiesībā mani vienmēr ir iedvesmojuši 

tādi cilvēki, kas, darot savu darbu, dara 

to tā, ka acīs ir tādas mazas ugunītes. 

Kā piemēru varu minēt savu režijas pa-

matu pasniedzēju, režisoru Dāvi Sīmani, 

kurš ir tik “aizsvilies” par kino, ka, lai 

precīzāk parādītu kādu shēmu, maina 

krīta satvērienu, tādā veidā uzrakstot 

ciparu “3” otrādi un nepamanot. Uz tik 

dedzīgiem un aizrautīgiem cilvēkiem 

vienmēr ir ļoti patīkami skatīties. Un tieši 

tas ir tas, kas iedvesmo ložņāt pa dažā-

diem lauciņiem, lai atrastu savu un arī 

“iedegtos”.  

Netīšām visus ar uguni saistītos vārdus 

sanāca ielikt pēdiņās, varbūt tā ir zīme, 

ka jāizkarina savas lampiņu virtenes 

logos un jāizslēdz gaismas, un jāpēta, 

jāfilozofē, par ko sakņudināt vēderu (ar 

tauriņiem un no iekšpuses es domāju). 

Terēze Šulca 



 

 

 

 

Sveiks, lasītāj! Vai pamanīji, ka klāt jau ir 

decembris? Prāto, ko vilkt, kad laukā ir 

ļoti auksts, bet vēlies izskatīties stilīgi? 

Tad mēs šajā rakstā centīsimies Tevi 

iedvesmot ar dažiem padomiem.  

Ziemassvētki jau vairs nav aiz kalniem, 

tāpēc jau jāsāk domāt, kā saposties Zie-

massvētku un Jaunā gada ballei. Šis ir 

viens no laikiem, kad jebkurš var iz-

pausties savā ģērbšanās stilā. Šosezon 

svētku apģērbos aktuālas ir zelta un 

sudraba krāsas, kā arī zilā un violetā 

krāsu gamma. Šīs krāsas iesakām iz-

mantot audumos, aksesuāros, kurpēs, 

kā arī grimā. Paspēlējies ar šīm krāsām!  

 

VIŅAI 

Apmeklējot balli ziemā, izvairies no va-

sarīga tērpa izvēles! Vasarīgu apģērbu 

var izvēlēties tikai no aprīļa vidus līdz 

septembra sākumam. Ziemas laikā va-

sarīga tērpa izvēle neiekļaujas pareizā 

etiķetē. Piemēram, uz Ziemassvētku 

balli taču nevilksiet brīvi plīvojošu, gaisī-

gu un vasarīgu kleitu. 

Ja nevari izlemt, ko vilkt uz skolas balli, 

tad varam droši teikt, ka melna vakar-

kletiņa būs īstā, pievelc tai interesantas 

zeķubikses, augstpapēžu kurpes, un viss 

atrisināts. 

Gaisa temperatūrai slīdot arvien zemāk, 

tā vien gribas ieritināties pūkainā un 

siltā džemperī. Tāpēc aukstās sezonas 

„must have” noteikti ir džemperi, tiem 

pieejamas visdažādākās variācijas. Ja esi 

sievišķīga stila piekritēja, izvēlies atbil-

stošu stila džemperi un nēsā to ar svār-

kiem vai biksēm. Iesakām izvēlēties 

džemperus ar oriģinālām detaļām un 

neparastiem salikumiem, tad tevi no-

teikti pamanīs! Savukārt, ja vēlies justies 

īpaši ērti un omulīgi, tad iesakām izvēlē-

ties „over size" džemperus. Īpaši aktuāli 

ir rupji adījumi un pīnes.   

Šosezon noteikti nebaidies uzvilkt māk-

slīgo kažoku, ar visdažādākajiem rak-

stiem. Kažokādas piedzīvo savu slavas 

stundu, tos var redzēt arī aksesuāros - 

somās, šallītēs, zābakos. Viss tik tiešām 

sāk  kļūt pūkains!  

Cepures, cepures, cepures! Tās vari 

nēsāt jebkur un jebkādas, filca platmales 

vai adītas beretes. Maini tās katru dienu 

un nebaidies no to formām un krāsām, 

jo interesantāk, jo labāk.  

 

VIŅAM 

Vīriešiem šosezon dominē brīvi, klasiski 

piegriezumi un neitrālo toņu palete – 

bēšs, tumši zils un melns. Aktuāli ir arī 

metāliskie toņi kā ikdienas apģērbā, tā 

arī uzvalkos.  

Runājot par balli, tad atliek tikai uzvilkt 

baltu kreklu, melnu uzvalku un uzlikt 

interesantu tauriņu. Balts krekls pārspēj 

jebkuras modes tendences, kā nekā, tas 

ir bijis modē jau ilgu laiku. 

Ikdienā droši var nēsāt dažādus adītus 

džemperus vai  koledžas jakas, kombi-

nējot tos ar ziliem, melniem, vai citu 

krāsu džinsiem. Siltumu sagādās XXL 

izmēra šalles un pelēki mēteļi. 

P.S. Ziemassvētku vakarā, braucot pie 

omītes, noteikti jāuzvelk platākas bikses 

un silts džemperis, lai Ziemassvētku 

pusdienās varētu ēst, cik vien iespē-

jams! 

Aleksa Kaļķe un Laura Tinte 

 

 

Ilgi gaidītais brīvlaiks ir klāt! Gulēt ilgi no 

rītiem, vakaros ietīties silti segā ar tēju 

un baudīt …..šokolādes kēksiņu! Jā, pašu 

ceptu, smaržīgu un gardu. Ja vēl nekad 

to neesi darījis, šis ir īstais brīdis, lai to 

izmēģinātu. Kad gardums būs gatavs, 

prieks būs gan pašam, gan pārējai ģi-

menei! 

 

Pagatavošanas laiks:~30 min 

Daudzums: ~18 kēksiņi 

 

Kas nepieciešams, lai pagatavotu šoko-

lādes kēksiņus? 

❁ 2/3 gl. kakao 

❁ 2 olas 

❁ 2 gl. milti 

❁ 1 gl. šokolāde (var izmantot šokolā-

des kaletes, bet var arī sagriezt 

 tumšo vai piena šokolādi vidējos gaba-

liņos) 

❁  ~1 gl. cukurs 

❁ 2 tējk. soda 

❁ 1 1/3 gl. piens 

❁ 1/3 gl. augu eļļa 

❁ 2 tējk. vaniļas cukurs 

❁ 1/2 tējk. Sāls 

❁kēksiņu formiņas 

 

 

 

 

 

 

Kas jādara? 

♨ Jāuzsilda krāsns līdz 200° 

♨ Jāiesijā bļodā milti, kakao,soda, jā-

pievieno sāls, ~1/2 gl. cukurs (atlikušais 

jāpievieno beigās, ja gadās kā man – 

pagaršojot mīklu, tā liekas par maz sal-

da), vaniļas cukurs, 1/2 gl. šokolāde, viss 

jāsamaisa 

♨ Otrā bļodā jāsakuļ olas, piens un eļļa 

♨ Otrās bļodas masa jāpiejauc pirma-

jai, rūpīgi jāsamaisa 

♨ Jāpievieno atlikušais cukurs, ja nepie-

ciešams 

♨ Mīkla jālej papīra formiņās vai arī 

ieeļļotā/ietaukotā mafinu pannā 

♨ Jāpārkaisa katram kēksiņam nedaudz 

šokolāde (atlikusī 1/2 gl.) 

♨ Jāliek krāsnī un jācep 20 min, pār-

baudot ar sērkociņu vai zobu bakstāmo, 

vai mīkla nelīp klāt 

Aleta Betija Anniņa 



 

 

 

 

Lai cik vecs tu arī būtu, atzīsties, ka, ja 

ne vairs, tad kādreiz pavisam noteikti 

ticēji Ziemassvētku brīnumam. Atceries, 

kā iztēlojies, ka Ziemassvētku vecītis 

nolaižas uz tavas mājas jumta un pa 

skursteni iespraucas dzīvojamā istabā? 

Jā, šādu skatu esam iztēlojušies mēs 

ikviens. Lai cik vērīgs un uzmanīgs tu arī 

būtu, nekad nebija iespējams noķert 

Ziemassvētku vecīti, kurš, ar pilnu maisu 

dāvanām nākdams, tās novietoja zem 

eglītes. Brīžos, kad skumi par to, ka at-

kal neesi spējis vecīti satikt, mamma, 

tevi mierinot, teica: „Nebēdājies bērns, 

citreiz Ziemassvētku vecītis nespēj ap-

ciemot visas mājas.” Šo faktu pieņemt 

un saprast tev bija grūti un varbūt pa-

tieso skaidrojumu vēl neesi radis šodien. 

Varu tevi iepriecināt – ir pienācis tas 

brīdis, lai kliedētu tavu neziņu. Patieso 

izskaidrojumu meklē šeit! 

Pēc ASV Iedzīvotāju uzziņu biroja 

(Population Reference Bureau) datiem 

2014. gadā Ziemassvētkos pasauli ap-

d z ī v o  a p  6  9 3 2  0 0 0 

000 i edz īvotā ju .  Pieņemsim, 

ka Ziemassvētku vecītim tic bērni līdz 10 

gadu vecumam vai vēlas ticēt līdz 20 

gadu vecumam. Pasaules kopējie de-

mogrāfiskie dati liecina, ka aptuveni 

18% no kopējā iedzīvotāju skaita ir bēr-

ni līdz 10 gadu vecumam, tātad 2014. 

gada Ziemassvētkos pasaulē ir ap 1 247 

800 000 bērnu līdz 10 gadu vecumam. 

Ziemassvētku vecītim ir jāapciemo ap-

tuveni 318,2 miljonu bērnu. Pieņemsim, 

ka vidēji pasaulē katrā ģimenē ir divi 

mazi bērni, tātad Ziemassvētku vecī-

tim 24. decembrī ir jāapciemo ap 159 

miljoni ģimeņu. Tagad iedomāsimies, ka 

24. decembra rītā Ziemassvētku vecī-

tis bērnu apciemošanu sāks no Zemes 

datuma maiņas līnijas (piemēram, Kiri-

bati) un pārvietosies Zemes rotācijas 

virzienā (no austrumiem uz rietu-

miem). Pateicoties dažādām laika zo-

nām un kustībai Zemes rotācijas virzie-

nā, Ziemassvētku vecītim ir 31 stunda 

laika, lai apciemotu visas 159 miljonus 

ģimeņu ar maziem bērniem. Tātad 1 

sekundē ir jāapmeklē 1426 ģimenes. 

Tātad uz katru ģimeni tiek tērētas 

1/1426 daļa sekundes, kuras lai-

kā Ziemassvētku vecītim stāvvietā jāno-

vieto kamanas, pa skursteni jānokļūst 

mājā, jānoliek vajadzīgajā vietā dāvanas 

(zem eglītes vai jāpaslēpj zeķē), jāno-

bauda bērnu sarūpētie kārumi, jāpaspēj 

nemanītam izkļūt no mājas un vēl jāie-

kāpj ragavās, lai dotos pie nākošās ģi-

menes. Ir grūti precīzi mode-

lēt Ziemassvētku vecīša garā ceļojuma 

maršrutu pa visu pasauli, bet, pieņemot, 

ka ir jāapciemo visi mazie bērni, kas 

atrodas visos kontinentos un visās val-

stīs, varam lēst, ka viņa ceļojuma ga-

rums 24. decembrī ir ap 120 miljoni 

kilometru (vai 3000 riņķojumi ap ekva-

toru). Līdz šim visātrākais cilvēka veido-

tais aparāts ir kosmiskās zondes Helios I 

un Helioss II, kuras Saules izpētei tika 

palaistas kosmosā 1974. un 1976. gadā. 

Šīs kosmiskās zondes pārvietojās ar āt-

rumu 70 km/sekundē (252 tūkstoši km/

h). Tas nozīmē, ka Ziemassvētku vecī-

tim ir jāpārvietojas ar virsskaņas ātrumu 

1075 km/sekundē (3,9 miljoni km/h) , 

kas ir 3125 reizes lielāks par skaņas āt-

rumu (344 m/s). Tātad Ziemassvētku 

vecītim ir jāpārvietojas 15 reizes ātrāk 

nekā jebkuram līdz šim cilvēka radīta-

jam aparātam. Vēl jāņem vērā arī tas, 

ka Ziemassvētku vecītim ir jāpārvieto 

milzīgs dāvanu maiss. Pieņemot, ka 

katram bērnam tiek vesta 1 kg smaga 

dāvana, kopējais dāvanu maisa svars 

ceļojuma sākumā ir vairāk kā 318 tūk-

stoši tonnas. Viens ziemeļbriedis spēj 

pavilkt ragavās ar 150 kg smagumu, 

tātad Ziemassvētku vecītim vajadzētu, 

pa zemi velkot ragavas, ap 2,1 miljoni 

ziemeļbriežu. Jāsaka gan, ka pēc Krievi-

jas ziemeļbriežu audzētāju biedrības 

datiem pasaulē kopā ir ap 3 miljoniem 

ziemeļbriežu. Te gan jāpiezīmē, 

ka Ziemassvētku vecītim jālieto lidojošie 

ziemeļbrieži, jo jāceļo pāri okeāniem un 

jūrām! 

Ir patiesi jāapbrīno Ziemassvētku vecīša 

grandiozais darbs, pārvietojot 318 tūk-

stoši tonnas smagu dāvanu maiss ar 

ātrumu 3,9 miljoni km/h, veicot 120 

miljonu kilometru garu ceļu. Un tas viss 

ir jāpaspēj vienā dienā! Novēlēsim mīļa-

jam  Ziemassvētku vecītim veiksmi! 

Stāsta, ka viņš jau veicot pēdējos savu 

ragavu tehniskās apkopes darbus…. 

Katrīne Krūmiņa 



 

 

Katrs no mums reizēm grib pamē-

ģināt kaut ko radošu, taču ne vien-

mēr tas izdodas. Daļa no cilvēkiem 

atmet mēģinājumiem ar roku, bet 

otra daļa neatkāpjas, saņem sevi 

rokās un pacietīgi mēģina, līdz ie-

gūst mākslinieka dotības. Bet kā 

tad atrast šo mākslinieku sevī? 

Sāksim ar to, ka tas nav nekas sais-

tīts ar maģiju vai gēninženieriju 

pamestu ēku pagrabos. Tas ir pavi-

sam vienkāršs darbs ar sevi un se-

vis pilnveidošana. Šis negantais 

mākslinieks mīt ikkatrā no mums. 

Ja nespēj to sajust sevī, viņš vien-

kārši vēl ir aizsnaudies. Piecel to ar 

pavisam vienkāršām metodēm. Sāc 

ar to, ka mēģini saredzēt visu inte-

resanto ap sevi. Ievēro sīkumus- 

tauriņus, sniegpārslu spēles, klases-

biedra krākšanu kādā no stundām-

un mēģini šīs lietas aprakstīt, iz-

dziedāt vai uzzīmēt tā, kā tu pats 

to uztver. Pie velna, paņem baltu 

lapu un notriep to visu ar sarka-

nām švīkām, jo klasesbiedra krāk-

šanas dēļ atkal dabūji nesekmīgu 

atzīmi. Dod uz āru savas iekšējās 

pasaules vibrācijas, parādi savu 

attieksmi radoši. Un nepadodies, ja 

kāds saka, ka tas, ko esi paveicis, ir 

nieks vai pilnīgs sviests. Galu galā 

viņš pats pat to nav pamēģinājis, jo 

viņam trūkst spējas uzdrīkstēties, 

tādēļ laid gar ausīm šādus sīkumus.  

Un tavs iekšējais mākslinieks pēkšņi 

atmodīsies, un iekšienē parādīsies 

līdzsvara sajūta, jo būsi ticis galā arī 

ar savu iekšējo pasauli. Mākslinie-

kus dēvē par bohēmistiem tieši 

tāpēc, ka tie ir līdzsvarā ar sevi un 

ārējo pasauli, tādēļ neiespringst 

par sīkumiem. 

 Galvenais dari, viss izdosies, jo 

mēs katrs esam mākslinieks, ja paši 

to vēlamies. Tāpat jau visu dzīvi 

mēs nodarbojamies ar viskreatīvā-

ko lietu, kāda vien var būt- savas 

ikdienas radīšanu. 

Renārs Ronis 

Laika gaitā arī šķietami nevainīgais pa-

sākums „dāvināšana” apaudzis ar da-

žādām tradīcijām un aizspriedumiem, 

kurus mēdzam ievērot gluži kā nerak-

stītus likumus. Kam gan nepatīk saņemt 

dāvanas? Ar dāvināšanu gan nav tik 

vienkārši. Kādam dāvanas meklēšana 

var būt īsti radošs process, kas sagādā 

prieku un gandarījumu, bet citu dāva-

nu iegāde pa galam nogurdina un prā-

tošana – ko, kā un kāpēc – sagādā 

milzu galvassāpes. 

Kompānijas «Data Serviss» veiktais pē-

tījums liecina, ka cilvēki Ziemassvētkos 

vēlas saņemt dārgas un izsmalcinātas 

dāvanas. Lielākā daļa aptaujāto vīriešu 

jeb 24 procenti Ziemassvētkos vēlas 

saņemt audio un video tehniku, dator-

tehniku vai mobilos tālruņus. Savukārt 

lielākā daļa jeb 26 procenti sieviešu 

vēlas saņemt dāvanu karti no kāda 

veikala vai tirdzniecības centra, kas 

liecina, ka sievietes ir praktiskākas, jo 

vēlas pašas izlemt, kas viņām būtu no-

derīgāks. Arī vīrieši neatteiktos no dā-

vanu kartes - tās izvēlas 19 procenti 

vīriešu. 25 procenti sieviešu priecātos 

par kosmētiku, skaistumkopšanas pre-

cēm un parfimēriju Ziemassvētku dāva-

nu maisā. Salīdzinājumā ar atbildēm 

par vēlamo dāvanu sev šīs atbildes 

atklāj gluži pretējo. Cilvēki citiem dāvi-

nātu kaut ko pašu gatavotu vai sirsnī-

gu, piemēram, pašu adītu džemperi, 

īpašu galda servēšanu, paša gatavotu 

rokdarbu, grāmatas, suvenīrus vai biļe-

tes uz teātra izrādēm.  

Cilvēki citiem neizvēlas dāvināt tik dār-

gas dāvanas, kā vēlētos saņemt paši. 

Tas nav saistīts ar rakstura īpašībām - 

skopumu vai skaudību, bet gan ar pa-

saules ekonomisko situāciju. 

Atcerēsimies to, ka Ziemassvētki ir ne-

vis dāvanu pirkšanas laiks, bet kopā 

būšanas laiks - mierīgs, nesteidzīgs un 

sirsnīgs. Dāvināt var ne tikai materiālas 

lietas, bet arī prieku, piedzīvojumu un 

sirsnīgas emocijas! 

Zenta Mauriņa saka, ka „par patiesu 

dāvanu var tikai tur runāt, kur dāvinā-

tājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, 

kur robeža starp došanu un ņemšanu 

izdzēsta”.  

Elīna Prokopenko 

Tā kā Ziemassvētki vairs nav aiz kal-

niem, ir jāsāk noskaidrot, ko tad mēs 

no tiem sagaidām. Tā nu tika lemts, 

ka, lai to uzzinātu, būs vien jāintervē 

mūsu ģimnāzijas skolēni. Intervējām 

vairākus desmitus 7. - 9. klases skolē-

nus, 10. - 12. - jau mazliet pieaugušā-

kos bērneļus, kā arī dažus skolotājus, 

kuri tika uzrunāti starpbrīžos, ejot pa 

skolas gaiteni. 

Lūk, interviju apkopojums: 

Mani jaunākie skolasbiedri (7. –9.kl.), 

kā jau bija paredzams, laiku domāša-

nai gluži netērēja un spēra ārā visas 

savas vēlmes, t.i., - jauns dators, trak-

tors, hammers un kāda meitene pat 

vēlējās ziemā, jau laicīgi vasarai gata-

vojoties, saņemt krokšus. Gadījās arī 

puisis, kurš Ziemassvētkos vēlējās mie-

ru Ukrainā, kā arī bariņš jauniešu, kuri 

vēlējās, lai aukstums skolas gaiteņos 

mazinātos.  

10. - 12. klašu skolēni vēlējās garīgā-

kas vērtības, kā mieru un klusumu 

visapkārt, siltumu un mīlestību. Daži 

izteica vēlmi pēc tā saucamā 

" Z i e m a s s v ē t k u  b r ī n u m a " .  

My english teacher told me, that all 

she needs for christmas is good rest, 

calmness and joy. Citi skolotāji vien-

kārši grib dāvanas, bet skolotāja Dorša 

uz jautājumu -"Ko Jūs sagaidāt no 

Ziemassvētkiem?" - izteicās tā: "Kaut 

tie nenāktu, jo katri Ziemassvētki tuvi-

na kārtējā gada beigas." Kopumā va-

ram secināt, ka mūsu vēlmes dažādos 

vecumos atšķiras. Bet tas, kas bija ko-

pīgs visiem, bija vēlme pēc piparkū-

kām un mandarīniem! Priecīgus Zie-

massvētkus!  

Justs Kurvins 
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2015. gadā Auns iesāks ļoti daudz aizraujošas lietas, projek-

tus, darbus. Radošs, enerģijas un iedvesmas pilns gads, kurā 

idejām bagātais Auns skries kā aizsvilies. Notikumu virpulis, 

ko Auns iegriezīs gada sākumā, turpinās griezt pašu un 

tuviniekus visu gadu. Par to, vai iesāktās lietas un darbi pie-

dzīvos laimīgu rezultātu, grūti spriest. Ja Auns aizrausies ar to, ko dara un 

sajutīs vēl sabiedrības atbalstu, tad panākumi un atzinība garantēti. Un, ja 

Auns redz, ka viņam gavilēs, tad arī viss izdosies. Auns šogad veiksminieks, 

gada otrajā pusē pienāks brīdis, kad var nākties saķert galvu un izdvest: ”Cik 

daudz neizmantotu un nerealizētu iespēju.”  

2015. gada sākums jau tā mājas mīlošos Vēršus vēl vairāk 

pievērsīs mājas dzīvei. Gribēsies gulšņāt un baudīt saules 

starus, taču apstākļi, notikumi un cilvēki tam nedaudz stāvēs 

pretim. Cilvēki prasīs padarītus darbus, rūpes par ģimeni. 

Gada noslēgumā Vēršiem jāizvēdina galva, jāķeras klāt kādai 

sen kārotai idejai, jāļauj vaļu jūtām mīlestībā un radošajās izpausmēs. Laid, 

lai iet! 

Līdzīgi kā pašu Dvīņu daba, šis gads tāds būs pašiem Dvī-

ņiem. Gads sāksies ar enerģijas pieplūdumu. Sākumā Dvīņi 

jutīsies kā savā ādā un īstajā vietā. Jaunas iepazīšanās, jaunas 

vairāk un mazāk nopietnas satikšanās, daudz kontaktu un 

jauna informācija. Labākais, ko ar to visu darīt – ņemt sev 

vērtīgo, netērēt laiku tur, kur nav pievienotās vērtības, kur nav intelektuālā 

ieguvuma. Jauniegūtās zināšanas jāvirza savā profesionālajā izaugsmē. Jauni 

cilvēki var nākt ar jaunām iespējām karjeras lauciņā.  

Vēzis gada pirmo pusi baudīs kā no pārpilnības kausa. Vēzis 

pats, viņa būtība, pašsajūta, pašrealizācija būs tēma numur 

viens, kas nesīs gan baudāmus panākumus, gan aizkulisēs 

griezīs pogas. Un tas var notikt pavisam nemanāmi. Ģimenes 

tēma kā izteiksmīga ēna skaistā, saulainā dienā nāks līdzi visu 

2015. gadu. Būs šķirbiņa sirds apvidū jāatver, lai saprastu, ka, jā, tas ir īstais, 

uz ko tik centīgi ir iets. Ielāgojiet katru vārdu! Iespējams, ka neesi pamanījis, 

cik vientuļi jūtas cilvēki blakus.  

Zvaigžņu un panākumu laiks mirdzošajam un košajam horo-

skopa pārstāvim – Lauvai. Lauvas panākumi būs sajūsmas 

vērti, par tiem runās, rakstīs un gavilēs. Tie, kas vēl ir ceļā uz 

saviem panākumiem – jāļauj vaļa idejām un fantāzijām, jāiet 

plašākā sabiedrībā, savs veikums jādara zināms, redzams un 

taustāms. Lauvai ļoti izteiksmīgs laiks ceļā uz personiskajām ambīcijām. Viss, 

ko būsi iecerējis un saplānojis, saņems zaļo gaismu komplektā ar personīgo 

iedvesmu. Neko nevajag atlikt no tā, kas Lauvu  var darīt vēl mirdzošāku. 

Gada pirmā puse būs ar nosaukumu „sagatavošanās, no-

briešana”. Pavisam iespējams, ka pienācis laiks lielajām pār-

maiņām, kas Jaunavu zemapziņā rosījušās jau labu laiku. Ja 

nu notiek, tad notiek daudz un pamatīgi. Te var būt nozīmīgi 

notikumi mīlestībā, pašsajūtā, personībā. Gada pirmā puse 

jāvelta iekšējai pasaulei, savai personībai, savu vēlmju apzināšanai. Laiks un 

uzmanība jāvelta sarunās un apspriedēs ar sevi pašu, jāsāk pārkārtot dzīve 

un domas. Sapņu un vēlmju piepildījums, tuvinieku atbalsts, jaunu emociju 

vāli piepildīs gada otro pusi. Tad nāks klāt jaunas iespējas, ceļš atvērsies, 

ambīcijas augs, iedvesma pavadīs. 

Vienus no košākajiem lauriem 2015. gadā saņems Svari. Tik 

daudz rūpju, uzmanības un mīlestības dots, lūk, pienācis 

laiks, kad Svari varēs to visu saņemt atpakaļ. Baudīs tuvinieku, 

radinieku, pašu tuvāko cilvēku siltumu, tāpat riņķos sabiedrī-

bas un draugu uzmanības centrā. Gada pirmajā pusē Sva-

riem būs nepieciešams izkāpt no ērtajām mājas čībām un doties sabiedrībā. 

Gada nogalē Svari norimsies un pievērsīsies sev, savu sajūtu ligzdiņai. Te 

mīļajiem jāturas pavisam tuvu, jo citu nevienu šajā laikā ne redzēt, ne dzirdēt 

Svariem negribēsies. Domu un sajūtu takās jāvērpj plāni un jāiestaigā ceļi jau 

nākamajam gadam.   

Triumfa un panākumu laiks. Skorpioni, kas veikuši garu un 

grūtu ceļu, ejot pretim saviem sapņiem, 2015. gadā ar tiem 

satiksies aci pret aci. Svarīgi ielāgot, ka spīdošo kausu, kas 

būs pildīts ar novērtējumu un atzinību, savās rokās varēs 

turēt vien tie, kas tiešām zina, kā tas izskatās, kā to sasniegt, 

kā pie tā tikt. Gadam griežoties uz otru pusi, Skorpions ar saviem panāku-

miem būs apžilbinājis lielākas ļaužu masas. Apbrīnojams veikums profesi-

onālajā jomā, personīgi panākumi un sabiedrības atzinība.  

Strēlnieki 2015. gadā baudīs pilna spektra sajūtas – no galvu 

reibinošām iespējām personības attīstībā, līdz spēku izsīku-

mam un nopietniem pārbaudījumiem savas dzīves plānoša-

nā. Nepārprotami, šis gads nesīs gan pārsteigumus, gan virzīs 

tuvāk Strēlniekus izvirzītajiem mērķiem. Tos Strēlniekus, kas 

turpinās skraidīt pa pasauli bez skaidra mērķa, sagaidīs tādi pārsteigumi, 

kādiem īsti nav bijuši gatavi. Savai dzīvei un ceļam jānosaka skaidrākas apri-

ses, jāuzņemas lielāka atbildība par savu rīcību un dzīvi. Šī gada mērķis sa-

prast, ar ko barot savu miesu un garu. Tas būs nozīmīgs pavērsiens Strēlnie-

ku dzīvē. Virziet to sev tīkamā virzienā! 

Ne vienu reizi vien Mežāži šogad tiks apstādināti, lai nopietni 

domātu. Viņiem plāns ir bijis skaidrs vienmēr, taču te var 

gadīties tā, ka zina, kur iet, zina, ka jāiet, tomēr nav pieticis 

drosmes apskatīt, vai nav kāds jauns ceļš - ērtāks un veiksmī-

gāks. Mežāži var attapties pie jautājuma – kur tas īsti mani 

ved, ko es īsti ar to iesākšu? Un lieliski, ja jautājums nenāks nedaudz par 

vēlu. Domājiet, domājiet un domājiet! Vajag saprast, ko un cik esi veicis, kas 

no tā vērtīgs un vajadzīgs, kas ved tālāk. Laiks rīkoties neparasti un brīvi, laiks 

smaidīt, laiks baudīt dzīvi. 

Ūdensvīrs 2015. gadā jutīsies un uzvedīsies sev varbūt pat 

nedaudz neraksturīgi. Šis būs laiks, kad acīs un sirdī iekritīs 

liktenīgā mīla. Tiem, kas jau aizrunāti, radīsies vēlme uzlabot, 

pietuvināt, satuvināt un nostiprināt esošo savienību. Daudz 

laika pavadīsi kopā ar cilvēkiem, veidosies jauni un vērtīgi 

kontakti. Lielākā daļa Tavu panākumu, veiksmes un prieka būs atkarīgi no 

tiem cilvēkiem, ar kuriem iepazīsies gada pirmajā pusē vai uzturēsi ļoti ciešu 

kontaktu. Gada noslēgumā Ūdensvīrs cīnīsies par atzinību sev vērtīgo cilvēku 

acīs. Tā vien šķiet, ka pienācis pārbaudīt – esi vai neesi gandarīts par savu 

līdzšinējo veikumu. Novērtē to, kas Tev ir, un lūkojies soli tālāk tajā, kas vēl 

sasniedzams! 

Zivis 2015.gadā sagaidīs nozīmīgus pavērsienus. Būs vēlme 

mainīt savu ikdienas dzīvi, atbrīvoties no rutīnas. Ja  jūti kaut 

nelielu spiedienu – ir jārīkojas. Šis gads Zivīm būs raksturīgs 

ar to, ka jāmācās pieņemt lēmumus patstāvīgi, nāksies sa-

prast, izlemt un rīkoties, vien balstoties tikai uz sevi un savām 

sajūtam. Un drīz pēc lēmumu pieņemšanas izrādīsies, ka tas bijis gana vien-

kārši. Zivtiņas saņemas un neļaujas plūdumam apstākļu straumē, bet sāk 

gatavoties dzīvei pēc sava scenārija. Jārīkojas. 
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