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Pirms ķeršanās pie darba mani interesēja, cik daudzi no jums vispār būs 
gatavi lasīt šo sleju un vai man vispār ir vērts ko tādu uzsākt. Tomēr tad mani 
mierināja, ka man tikšot atvēlēta pati pirmā lappusīte. Es apdomājos un 
secināju, ka lai nu kuru lappusīti, bet pirmo noteikti izlasīs pilnīgi visi! 
 
Tad nu novēlu pie pirmās lapaspuses neapstāties un izlasīt pilnīgi visus 
rakstus, savādāk ies kā tam mandarīnam, kuram virtuvē kāds cilvēkbērns 
uzkāpa virsū. Vai esat dzirdējuši to skaņu, kāda rodas uzkāpjot uz mandarīna? 

Katrā ziņā pirms steidzaties to izmēģināt, atcerieties, ka tie ir domāti ēšanai. 
 
Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu, kā arī kravas kasti ar 
piparkūkām, kuras jums būs lemts iekost arī par mani. 
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Ziemassvētku gaidās 

Sniegarūķa pārdomas 

 

 

 

Ziemassvētki 

 
Šodien būtu labi izdarīt kaut ko neikdienišķu. Piemēram, dejot ielās, skatīties acīs 

svešiniekam un runāt par iemīlēšanos no pirmā acu uzmetiena. Ierosināt profesoram ideju, 
kas tam varētu likties smieklīga, bet kam mēs ticam. Nopirkt mūzikas instrumentu, ko vienmēr 

esam gribējuši, bet neesam uzdrīkstējušies spēlēt. 
 

Šodien mēs varētu izraudāt senu rūgtumu, kas joprojām grauž mūsu sirdi. Mēs varētu uzrunāt 
kādu, ar kuru esam zvērējuši nerunāt.  

 
Šī diena lai ir diena, uz kuru neattiecas darbu saraksts, ko mēs rakstām katru rītu. Šodien 

jebkura kļūda tiek atļauta un piedota.  
 

Šodien mēs priecāsimies par dzīvi. 
 
 

 

Advente – gaidīšanas laiks 

 
Reiz, kad Adventes vainagā dega četras sveces un baznīcā bija ļoti, ļoti kluss, varēja dzirdēt, 
kā sveces sarunājas. 
 
Pirmā nopūtās un teica: "Mani sauc MIERS. Mana gaisma gan deg, bet cilvēki aizvien karo. 
Viņi mani pat necenšas ievērot." Šīs sveces liesmiņa kļuva aizvien mazāka, līdz beidzot 
nodzisa. 
 
Otrā svece noplīvoja un teica: "Mani sauc TICĪBA. Arī es jūtos lieka zemes virsū. Cilvēki 
nevēlas zināt par Dievu. Manai liesmai vairs nav nozīmes."  
Pēkšņi baznīcā sāka vilkt caurvējš un nopūta otro sveci. 
 
Klusi un skumīgi sāka runāt trešā: "Mani sauc MĪLESTĪBA. Man trūkst spēka, lai es tālāk 
degtu. Cilvēki, aizrāvušies paši ar sevi, aizmirst par mīlestību".  
Un svece nodzisa. 
 
Pēc brīža baznīcā ienāca bērns. Viņš paskatījās uz nodzisušajām svecēm un teica: "Bet jums 
taču jādeg!" 
 
Tad ierunājās ceturtā svece: " Nebaidies! Tik ilgi, kamēr degšu es, mēs varēsim no jauna 
aizdedzināt pārējās sveces, jo esmu CERĪBA." 
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Ziemassvētku vecītis, Svētais Niklāvs, Svētais Nikolauss, Salatēvs, Pjērs Noels, Santa 
Klauss, Kriss Krinkle, Sinter Klāss, Joulupukki, Babo Natale.... – viņus mēs mēdzam 
saukt dažādi, taču uzdevums tiem visiem ir viens – nest dāvanas, pārsteigumu un 
prieku! Ziemassvētku vecītis ir radies Rietumu kultūrā, kur svētki ir dāvināšanas laiks. 
 
15. gadsimtā Ziemassvētku vecītis bija vairāk tāds kā ziemas Dionīss – izpriecu, uzdzīves un 
vīna pārstāvis ar galveno mērķi – radīt un uzturēt jautrību. Dāvanas bērniem viņš nenesa un 
arī no vīna un uzdzīves arī sāka atteikties tikai vēlāk.  
Tādu Ziemassvētku vecīti, kādu to pazīstam tagad, pasaule ieguva, pateicoties vientiešu 
ilustratoram Tomasam Nastam, kurš tālajā 1862. gadā uzzīmēja vīru ar garu, baltu bārdu 
ziemeļbriežu vilktās kamanās.  
 

 
(1862. gads) 

 
Šis attēls pirmoreiz tika publicēts 1863. gada 3. janvārī uz vientiešu žurnāla Harper’s Weekly 
vāka. Vēlāk šis bārdainais vīrs, jeb Santa Klauss parādījās arī citās Tomasa Nasta ilustrā-
cijās, kuras Ziemassvētku laikā tika publicētas vientiešu žurnālā Harper’s Weekly, bet 1920. 

 

Ziemassvētku vecītis 

Kristāla Pasaka 
 

Cik Ziemassvētkos smaidu tu cilvēkiem 

dāvāsi, tik zirgērgļu nākamā gada laikā 

redzēsi. 
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gadā mākslinieka ilustrēto Ziemassvētku vecīti standartizēja un nu viņš jau bija visur – uz 
apsveikumu atklātnītēm, reklāmas plakātos un pat veikalu skatlogos. 
 
 
 
Pa labi attēlā: (1881. gads) 
 
 
 
Par Ziemassvētku vecīša prototipu tiek uzskatīts 
Svētais Nikolass jeb Mirras bīskaps. Nostāsti par 
viņa nesavtīgo mīlestību pret cilvēkiem un palīdzību 
tika daudzināti tuvu un tālu. Viņš tika uzskatīts gan 
par bērnu, gan jūrnieku aizstāvi. Bērni no šī 
bīskapa vienmēr saņēma kādu dāvanu, tāpat, aiz 
mīlestības – dažreiz tas bija vienkāršs maizes 
rieciens, citreiz apavu pāris. Aizkustinošs ir stāsts 
par trim nabadzīgām māsām, kurām nebija naudas 
pūram. Divas naktis pēc kārtas Svētais Nikolass 
devies uz meiteņu māju, kur uz palodzes monētas 
– pūra naudu divām no māsām. Trešajā naktī, kad 

viņš atnācis ar naudu trešajai māsai, 
durvis bijušas aizslēgtas. Te nu 
Svētais Nikolass veicis akrobāta 
cienīgu triku un uzrāpies uz jumta, no 
kurienes pa skursteni nogādājis 
monētas pie kamīna žāvēties 
pakarinātajās meiteņu zeķītēs. 
 
 
 
Mūsdienās Santa Klauss pie bērniem dodas pajūgā, kuru velk astoņi 
Ziemeļbrieži. Gandrīz ikviens bērns zina viņu vārdus, taču pazīstamākais no 
tiem ir Rūdolfs. Stāsts par Rūdolfu debitēja 1939. gadā. Tas vēsta, ka Rūdolfam 

bijis sarkans un ļoti spīdīgs deguns, par ko citi ziemeļbrieži smējās. Taču reiz pienāca arī 
Rūdolfa zvaigžņu stunda, kad viņš, pateicoties savam degunam, kādā ļoti miglainā 
Ziemassvētku vakarā palīdzēja Ziemassvētku vecītim atrast ceļu pie bērniem. Tādējādi 
Ziemassvētki tika izglābti, bet Rūdolfs kļuva par Ziemassvētku vecīša vadošo ziemeļbriedi. 

 

 

 

 
 

 

 
Ziemassvētku naktī 

vajag dziedāt un riņķī 

staigāt apkārt eglītei, jo 

tad nākamajos 

Ziemassvētkos zem 

eglītes būs palikta tāda 

dāvana, kādu esi jebkad 

vēlējies...! 
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Tas notika pirms daudziem gadiem. Biju vēl 

gatavais bērns. Piecus, varbūt sešus, vai varbūt 

tikai četrus gadus veca. Bija ziema. Aiz loga jau 

vairākas dienas un naktis putināja. Taču mājas 

pagalmā, kopā ar brāli un māsiņām, īsajos 

brīţos, kad putenis pierima, bijām sacēluši 

veselu sniegavīru armiju. Pēc šiem ziemas 

priekiem mēs visi sārtiem vaigiem atgriezāmies 

istabā, kur tumšajos ziemas vakaros pie lielā 

kamīna dzērām māmiņas pagatavoto karsto 

šokolādi un klausījāmies vecmāmiņas un tēta 

stāstītās pasakas.  

 

Kamīnā omulīgi sprēgāja uguns liesmiņas, bet 

viena no tēta pasakām tovakar bija leģenda, par svēto Nikolausu kuru mūsdienās zina 

gandrīz ikviens bērns un pateicoties kurai Svētā Niklausa dienas priekšvakarā, 

Ziemassvētku vai arī Zvaigznes dienas priekšvakarā, atkarībā no tautas tradīcijām, pie 

kamīna karinām zeķītes, kurās nākamajā rītā gandrīz vienmēr atrodam kādu nelielu 

dāvaniņu vai saldumus. Šis stāsts mani tā aizrāva, ka biju gatava gandrīz vai tūdaļ 

noaut savas zeķītes un piekarināt pie kamīna, lai otrā rītā pamodusies atrastu tajās labi 

daudz saldumu. Par laimi tobrīd vecmāmiņa izrādījās gudrāka un ierosināja mums 

visiem pie kamīna kārt nevis tās zeķītes, ko valkājam ikdienā, bet gan tās, kuras,  

ieliekot tajās ne tikai savu darbiņu, bet arī siltumu un mīlestību, būsim 

pagatavojuši paši. Vecmāmiņa bija pārliecināta, ka šādās zeķītēs 

atrastās dāvanas un saldumi nesīs daudz vairāk prieka un 

gandarījuma, nekā parastās zeķēs, kuras valkājam ikdienā. 

  

Nākamajā rītā, mēs visi bērni, 

jau agri bijām augšā un 

nepacietīgi dīcot pēc 

vecmāmiņas palīdzības bijām 

gatavi ne vienam vien 

rokdarbam, lai tikai ātrāk tiktu pie 

Ziemassvētku saldumiem un dāvanām pašu 

gatavotajās zeķēs. Savukārt vecmāmiņa ar savu 

rāmumu lika arī mums kļūt pacietīgākiem, 

nosacīdama, ka tik ātri jau ar pirmo reizi nemaz 

neies, un cēla galdā savu rokdarbu piederumu 

lādīti un groziņu, daudziem jo daudziem, 

raibiem dzijas kamoliņiem un diegu spolītēm. 

Lēnām un pamazītiņām viņa gan man, gan 

māsām, gan arī brālītim iemācīja pareizi turēt 

rokās adāmadatiņas, tamboradatu un šuveklīti. 

 

Skaidrītes bērnības atmiņas par 

Ziemassvētkiem Skaidrīte Vecmuižniece, 

bibliotēkas pārzine 

 
Ja Ziemassvētku 

vakarā nedabū 

vismaz vienu buču 

no mīļotā cilvēka, 

tad visu nākošo 

gadu bikses kritīs 

nost. 
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Pēc tam mēs visi vairākas dienas cītīgi mācījāmies adīt gan labiskos, gan kreiliskos 

valdziņus, gan izšūt krustdūrienā, gan arī tamborēt ne tikai pīnītes, bet pat nelielas 

sniegpārsliņas, ar kurām Ziemassvētku laikā izrotāt ne tikai eglīti, bet arī istabas. Ak, 

tu tētīt, cik dedzīgi mēs bijām. Pat brālītis, kurš tagad, visticamāk, par to visu tagad 

jau ir aizmirsis, bija iemācījies patstāvīgi krustdūrienā izšūt eglīti. 

 

Kad līdz Ziemassvētkiem vairs bija palikusi tikai nedaudz vairāk kā nedēļa, par ko 

liecināja adventes vainadziņā aizdegtā jau trešā svecīte vecmāmiņa beidzot sacīja, ka 

ir laiks un mēs tam beidzot esam gatavi. Protams, arī tagad viņa mūs rosināja 

nesteigties un bija vienmēr gatava mums palīdzēt ar savu padomu, taču tagad mūsu 

dedzībai un fantāzijām par daudzajām dāvanām, ko Ziemassvētku rītā atradīsim pašu 

gatavotajās zeķītēs vairs nebija 

ne gala, ne malas. Mēs bijām 

nobrieduši līdz Ziemassvētkiem 

atlikušajā laikā izgatavot tik 

daudz zeķīšu, lai dāvanu un 

saldumu mums pietiktu ne tikai 

Ziemassvētkiem, bet vismaz līdz 

Lieldienām, kad Ziemassvētku 

vecīša stafeti, atnesot šokolādes 

olas, pārņems Lieldienu zaķis. 

Tā, ik dienas, līdz 

Ziemassvētkiem atlikušajā laikā 

gan es, gan manas māsiņas un 

brālītis nodevāmies rokdarbiem 

adot, tamborējot un izšujot gan 

mazas, gan lielas zeķītes, katrā 

no tām ieliekot ne tikai savu 

dedzību un rūpīgumu, bet arī 

sirds siltumu un mīlestību. 

Turklāt vecmāmiņa bija 

piesacījusi, ka nevīţīgi un uz ātru 

roku gatavotās zeķītēs dāvanu un 

saldumu vietā būs ogles. Arī tētis 

un māmiņa šo vecmāmiņas 

apgalvojumu tikai apstiprināja, 

tādēļ mums, visiem saldumu 

tīkotājiem, nācās pacensties jo 

īpaši. Viegli negāja – dzija mezglojās, uz adatām sadūrās pirkstiņi, reizēm, pamanot 

kaut kur nevietā nomukušu valdziņu, ar asarām acīs nācās visu izārdīt un sākt no gala, 

taču gaidāmais rezultāts bija šo ciešanu vērts un lika mums censties vēl un vēl. 

Brālītis izcēlās jo īpaši. Kamēr es, bieţi vien taujādama vecmāmiņai pēc palīdzības 

pareizā papēdīša adīšanā, vēl adīju savu pirmo zeķīti viņš bija paspējis ne tikai uzadīt, 

bet arī tamborētām pīnītēm un krustdūrienu eglītēm izrotāt jau 

veselas sešas zeķītes. Tiesa tās visas gan bija tik maziņas, ka 

derētu vien manai, tā laika, mīļākajai lellei Luīzei un katrā no tām 

varēja ielikt tikai pa vienai vienīgai vai labākajā gadījumā divām 

konfektēm, taču arī viņš bija centies visu paveikt skaisti un bez 

kļūdām. Tiesa, vēlāk viņš gan stāstīja, ka zem kādas zeķītei 

piešūtās tamborētās lentītes 

patiesībā bijis arī labi 

paslēpts norucis valdziņš, kuru Ziemassvētku 

vecītis tā arī nebija pamanījis. Vecākā māsa 

bija izlēmusi adīt tikai vienu vienīgu zeķīti, 

 
Ja Ziemassvētku 

piparkūkās kāds 

tiešām atrod piparu, 

ar viņu visu gadu 

notiks brīnumi. 

 
Ja Tējas namiņa apmeklējumi manāmi pieaug, 

visticamāk, tuvojas Ziemassvētku balle. 



7. 

taču tādu lielu, lielu un ļoti, ļoti garu zeķīti, un kā manīju viņai veicās ļoti labi. 

  

Vairākas dienas pirms Ziemassvētkiem mēs teju vai visu laiku pavadījām rokdarbos 

un tikai ar grūtībām māmiņai mūs izdevās piedabūt uz pastaigām svaigā gaisā vai uz 

kārtējo kopīgo ēdienreizi ģimenes lokā. Ik vakarus pie kamīna tagad skanēja ne tikai 

pasakas un kūpēja karsta šokolāde, bet arī tika atkārtotas Ziemassvētku dziesmiņas un 

dzejolīši, kurus skaitīt pie eglītes. Ik vakarus pie kamīna neizsīkstoši ņirbēja adatas un 

ritinājās raibu raibie dzijas kamoliņi, bet nelielā groziņā krājās gatavo zeķu kaudzīte. 

Māmiņa gan smējās, ka Ziemassvētku vecītim, varbūt nemaz tik daudz naudiņas 

nebūs lai piepildītu visas mūsu pagatavotās zeķītes ar saldumiem un dāvanām, taču 

mēs bijām pārāk neatlaidīgi lai tam noticētu un attraukuši māmiņai, ka Ziemassvētku 

vecītim patiesībā ir neizsmeļami dāvanu un saldumu krājumi, dungojot Ziemassvētku 

dziesmiņas turpinājām savu iesākto darbiņu.  

 

 
 

Beidzot kādā vakarā, kad pat māsas lielā garā zeķe bija pabeigta un kad adventes 

vainagā jau daţas dienas bija degušas visas četras svecītes, mēs kopā ar tēti gājām uz 

meţu lai pārnestu mājās eglīti. Tovakar māja smarţoja pēc māmiņas ceptajām 

piparkūkām un arī mēs, bērni, drīkstējām palīdzēt virtuvē ar formiņām izspieţot 

piparkūku mīklā figūriņas, kā arī jau gatavajām piparkūku sirsniņām, zirdziņiem, 

vīriņiem un sieviņām uzklāt glazūru. Neliela, bet kupla eglīte gozējās pie kamīna un 

mums bērniem bija atļauts to izrotāt ar rotājumiem, kurus mūsu ģimene ir saglabājusi 

paaudţu paaudzēs un ar kuriem šogad eglīti rotās arī mani mazbērni. Tā kā eglīšu 

rotājumi tajos laikos bija ļoti dārgs prieks, tad lielākā daļa no tiem arī bija mūsu pašu 

roku darbs, protams, neaizmirstot par svecītēm, 

piparkūkām, nelieliem sārtvaidzīšiem – ābolīšiem un 

valriekstiem, kuri lieliski papildināja niecīgo 

rotājumu sortimentu.  

 

Tomēr arī pēc rotāšanas eglīte joprojām īsti grezna 

nelikās un brālītis, smagu sirsniņu, ierosināja 

tukšajos eglītes zaros iekarināt viņa adītās mazās 

zeķītes, lai tā izskatītos skaistāka. Mēs ar māsām ar prieku piekritām, turklāt par šo  

 

Ja Ziemassvētku vakarā nevari atrast 

savu šokolādes varţu kartiņu kolekciju - 

visticamāk Ziemassvētkos saņemsi ne 

tikai salāpītu savu Ziemassvētku zeķīti 

no mājas elfiem, bet arī jaunu kartiņu 

papildināšanas iespēju ar uzviju. 



8. 

cēlo soli, kā mazu mierinājumu, apsolījām brālītim pusi no savās zeķītēs 

sakrātajiem saldumiem un dāvanām. Tovakar, tēta mudināti, sakarinājām 

arī savas sūri grūti tapušās ziemassvētku zeķītes pie kamīna un atstājuši 

uz galdiņa Ziemassvētku vecītim glāzi piena un skaistāko no piparkūku 

sirdīm agri devāmies pie miera. Skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

bija noslēdzies un Ziemassvētku rīts bija tepat aiz durvīm. 

 

Nākamajā rītā jau agri bijām augšā un pirmais ko darījām – skrējām 

lūkot kā klājas mūsu zeķītēm un eglītei, zem kuras, kā ierasts, Ziemassvētku vecītis 

bija atstājis arī dāvaniņas visai ģimenei. Liels bija prieks un pārsteigums, ka atradām 

saldumus ne tikai zeķītēs pie kamīna, bet arī tajās, kas bija iekārtas eglītē. 

Vispriecīgākais par šo  

bija brālītis. Sajūsmināti par šo faktu steidzāmies modināt vecākus, lai vēl pirms 

brokastīm tiktu pie kopīgās dāvanu izsaiņošanas un varētu dalīties kārumos arī ar 

vecākiem.  

 

Tie bija priecīgākie un spilgtākie manas bērnības Ziemassvētki, turklāt togad 

adventes laikā iegūtās prasmes nekur nav pazudušas arī līdz šim. Tieši otrādāk – kopš 

šiem Ziemassvētkiem mana interese par rokdarbiem ir tikai augusi augumā, tāpat kā 

apziņa, ka ieliekot savā darbiņā ne tikai centību, bet arī savu sirds siltumu un 

mīlestību prieks par rezultātu ir jo lielāks. Arī tagad, neskatoties uz sirmo vecumu, ik 

gadu joprojām Ziemassvētku priekšvakarā pie kamīna karinu tikai pašas adītās zeķītes 

un vienmēr Ziemassvētku rītā atrodu tās pilnas ar mīļām dāvaniņām vai gardiem 

našķiem, kas ielīksmo tieši tikpat spēcīgi kā toreiz, kad pie kamīna pakarināju savu 

pirmo, pašas noadīto, zeķīti. 
 

Radošu Ziemassvētku gaidīšanas laiku,  
kā arī priecīgus Ziemassvētkus, 

ikvienam no jums novēlot, 
 

Skaidrīte Vecmuižniece 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Ziemassvētkos 

Anastasija 

Romānova būs 

nejauka, 

nākamais gads 

būs vienmuļš. 

 

Ne jau svētku pudiņš ir tas svarīgākais, bet gan 

satrauktās gaidas, gausi ritošo dienu skaitīšana pirms 

tam. Viss Ziemassvētku jaukums saplūst kopā vienā 

lielā spožumā kā atmiņas par agrās bērnības 

saulainajām vasarām – tu gan zini, ka tās bijušas 

brīnumainas, bet spožums vairs neļauj neko skaidri 

saskatīt; un Ziemassvētku spulga vēlreiz atsauc ziemā 

atpakaļ vasaru. 

 

VILJAMS SANSONS 
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Man bija tā laime uzaugt Skotijas kalnu ciematā 

– vietā, kurā Ziemassvētkos vienmēr bijis sniegs. 

Maniem vecākajiem brāļiem gan sniegotie rīti 

šķita īsta sodība. Tomēr, kad atkal varēja ķerties 

pie sniega kariem, viņi aizmirsa neciešamo sniega 

tīrīšanas pienākumu, kas bija uzlikts viņiem. 

 

Sevišķi skaidri es atceros Ziemassvētkus gadu 

pirms tam, kad es sāku savas gaitas Cūkkārpā. 

Divi vecākie no maniem brāļiem, Braiens un 

Kristofers, togad strādāja un studēja koledţā Edinburgā – Braiens pēdējā, bet 

Kristofers – pirmajā kursā. 

 

Torīt viņi piezvanīja, lai pasacītu, ka nepagūs ierasties tik ātri, kā solījuši, un mēs ar 

vecākiem un pārējiem brāļiem, Dţonatanu un Endrū, devāmies uz baznīcu vieni. 

Baznīcas apmeklējums, kā likums, nozīmēja, ka ir kāda īpaša diena, un nekas tā 

neradīja svētku sajūtu pat bērnos, kam par baznīcas nozīmi bija maza saprašana. Pie 

baznīcas durvīm kāds vīrs cauru ziemu tirgoja grauzdētas mandeles, un mēs ar 

brāļiem jau no adventes sākuma krājām naudu, lai Ziemassvētkos nopirktu pa 

mandeļu tūtai visai ģimenei. Tā bija mūsu, „mazo bērnu”, Ziemassvētku dāvana. 

 

Kad mēs togad atgriezāmies mājās, mūs gaidīja pārsteigums – vecākie brāļi bija jau 

tur. Acīmredzot viņi bija tikai vēlējušies, lai mēs nebūtu mājās, jo bija sagatavojuši 

mums pārsteigumu – pirmo reizi mūsu mājās bija svētku eglīte (parasti uz galda 

stāvēja vāze ar kadiķu zariem). Togad, šķiet, pat pudiņš un vienkāršās, bet visu kopīgi 

gatavotās vakariņas garšoja vairāk pēc svētkiem, bet mēs, bērni, nespējām neko ieēst, 

gaidot lielo brāļu dāvanu atvēršanu. Parasti mēs saņēmām tēta gatavotas koka 

rotaļlietas vai māmiņas adījumus, bet brāļi mums bija atveduši īstu rotaļu vilcienu no 

pašas Edinburgas. 

 

Tomēr, lai gan šo gadu, kad pirmo reizi sastapos ar to bagāto un aizraujošo, kas ar 

Ziemassvētkiem saistās daudziem, es atceros visskaidrāk tieši šo neparasto brīţu dēļ, 

es tos arī vērtēju visaugstāk tāpēc, ka tie bija pēdējie Ziemassvētki, ko mēs visi 

sagaidījām kopā. 

 
Regīna Rītausma 

 

 

 

 
Attēls: akta-akta.deviantart.com 

 

 

Regīnas stāsts par viņas bērnības 

Ziemassvētkiem 

Regīna Rītausma, Cūkkārpas ciemiņš 
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Ziemassvētki Makkalovu ģimenē, manuprāt, allaţ bijuši visai iespaidīgi, jo, ja ne es, 

tad brālis sastrādājām kādas nelietības, par kurām vēl līdz jaunajam gadam tikām 

sodīti. Manam brālim allaţ patika piepildīt māju ar karstvīna saldo smarţu, tēvam 

vislabāk patika miers un klusums, māte allaţ cepa piparkūkas vīriņus ar riekstu 

gabaliņiem acu vietā un ar pūkainām pārsliņu konfektēm pogu vietā, bet man allaţ 

patika aizklīst un ļaut ģimenei izsaukt policiju, lai mani sameklētu. Ārprāc, tās ir tik 

vecas atmiņas, man liekas, ka man tad vēl nebija pat 6 gadi, lai gan es jau tajā vecumā 

zināju, kas ir un kas nav Santa Klauss, lai gan man liekas, ka brālis to vēl šobaltdien 

nezina, bet es jau nu netaisos būt tas, kurš tiek iepļaukāts par to, ka pateiks viņam 

taisnību. 

 

Mūsu egle parasti bija īsta, lai gan māte ik gadu solījās pirkt 

mākslīgo, jo es mēdzu parasti egli aizsvilināt, lai pārbaudītu, 

cik liesmu laimes laumiņu ienestas mūsu mājās, diemţēl 

brālim allaţ bija jācenšas izglābt zem egles esošās dāvanas, jo 

es parasti aizmirsu to izdarīt. Tādas īpašas tradīcijas gan 

mums nebija, cik atceros, ja neskaita to, ka kaimiņu Trevors 

allaţ izdomāja kādu iemeslu kāpēc bieţāk apciemot māti, lai 

nobučotu viņu par kaut kādiem svētkiem. Viņš allaţ smarţoja 

pēc ķiršu cigarellām, tiesa gan tolaik es nezināju vēl, kas tā ir 

par smarţu. Neko vairāk par ģimenes svētkiem neatceros, tā 

kā es skolas laikā šos svētkus svinēju Vegasā, tad drīzāk 

vieglāk ir pastāstīt par tiem. 

 

Vegasā viss notika vienkārši, kāds pasaka, ka pie viņa šogad 

tiks rīkota Ziemassvētku balle, visi izvelk no cepures ar tā 

cilvēka vārdu, kuram jāpasniedz dāvana un ar kuru tajā vakarā 

jābūt kopā un viss. Attiecīgajā vakarā un laikā esi īstajā vietā, 

atrodi savu vakara partneri, apsēdies pie milzīga vakariņu galda, kurā varēja atrast 

visu, ko vien sirds kāroja, uzsauc pāris tostus, novēli labākajiem draugiem labas lietas 

un viss. Pēc vakariņām visi dejojām, dziedājām karaokes un spēlējām daţādas spēles, 

 

Sema bērnības piedzīvojumi Ziemassvētkos 

Semanuels Makkalovs, pareģošanas 

profesors 

 

Kas liecina, ka ziema būs gara 

un balta? 

 Ja trīctārpi gausi lien pēc 

salātiem, būs auksts un 

mitrs laiks, sākoties 

adventēm. 

 Ja trīctārpi ātri lien pēc 

salātiem, būs silts, bet 

sniega pilns advendes 

laiks. 

 Ja trīctārpi atsakās ēst 

salātus, bet ēd 

mandarīnus, tad 

Ziemassvētki būs tieši 

tādi, kādus vēlies. 
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pusnaktī apdāvinājām viens otru un turpinājām ballēties, kamēr visi nebija aizgājuši 

gulēt. Šie svētki allaţ likās patīkami, jo tev nav jāsatraucas par to, ar ko iesi kopā, 

nebija jāpērk visiem dāvanas un, ja tavu vārdu neizvilka no cepures kā organizatoru, 

nebija nekas jāorganizē. Man nepatīk sareţģīt lietas, jo vienkāršāk viss ir pasniegts, jo 

labāk. 

 

Vismīļākās dāvanas man allaţ bijušas tās, kuras var gardi notiesāt un iepakojumu 

atstāt piemiņai, jo īss baudas mirklis spēj sniegt ilgi paliekošas atmiņas.  

 

 
Semanuels Makkalovs 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ģimenes Ziemassvētki sākas pirms rītausmas. 

Atskan grīdas dēļu krakšķi, švīkoņa, čaukstoņa – un 

tad apslāpēti pārsteiguma saucieni, kas saplūst 

sajūsmas kliedzienā. Pa gaiteni dip soļi. Gulta 

pēkšņi pilna ar elkoņiem un ceļgaliem, ar ietinamo 

papīru un rotaļlietu cietajām malām. „Ziemassvētku 

vecītis! Viņš tomēr atnācis!” Un svētki rit pilnā 

sparā. 

 

MĒRIONA GARETI 

 

 

Ziemassvētku vakarā 

jāieslēdz visas slotas skapī, 

tad radinieki vakarā 

neizdomās demonstrēt 

vientiešiem jaunāko modeļu 

iespējas. 
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Spānijā dāvanas nes Papa Noels, Krievijā – Salatēvs, Francijā – Pjērs Noels, Čehijā 
Tēvs Mikulašs, Rumānijā – Mošs Džerilē, bet Uzbekistānā – Karbobo, kura svītrainais 
apģērbs nedaudz atgādina halātu... 
 
 
 Amerikā un Austrālijā Santa Klauss pie bērniem ierodas briežu pajūgā. 
 
 Beļģijā un Polijā pie bērniem nāk Svētais Nikolajs. Viņš ir tērpies baltā bīskapa 

mantijā un atjāj zirga mugurā. Viņam palīdz Melnais Pēteris, kurš nes dāvanu maisu 
paklausīgiem bērniem un žagarus palaidņiem. 

 
 Dānijā Ziemassvētkos tiek vārīta rīsu putra ar cukuru un kanēli. Putrā tiek iejaukta 

viena mandele. Kurš mandeli atrod savā šķīvī, tam atliek tikai kaut ko vēlēties un tas 
piepildīsies. 

 
 Francijā Ziemassvētkos dedzina lielu, kantainu koka gabalu, lai būtu laba raža. Pēc 

tam visi dodas mājās un ēd saldo koka gabalu, kas sastāv no šokolādes, olām, 
cukura un putukrējuma. 

 
 Grieķijā, kur vairākums vientiešu ir ļoti ticīgi Ziemassvētku eglītes vietā mājā tiek 

pakārta bļoda ar svētītu ūdeni un koka krucifiksu, kas aptīts ar baziliku. Reizi dienā 
kāds no ģimenes izņem krucifiksu un svētījot izsmidzina ūdeni pa istabu. 

 
 Itālijā Ziemassvētkos tiek gaidīts Babo Natal. Viņa kolēģe ir labā feja Befana, kas 

apdāvina labus bērnus. Ja bērns bijis nerātns un uzvedies slikti, tad feja viņam atnes 
tikai ogli. 

 
 Somijā visi bērni pazīst Joulupukki, kas tulkojumā nozīmē Ziemassvētku āzis. Tas 

tādēļ, ka agrāk Ziemassvētku vecītis nēsāja āža ādas apģērbu un atjāja ar āzi. Tagad 
arī viņam, tāpat, kā pārējiem Ziemassvētku vecīšiem, mugurā ir sarkanais 
Ziemassvētku vecīšu formas tērps. 

 
 Spānijā Ziemassvētku nakts tiek dēvēta par labo nakti, kad ne viena vien ticīga 

vientiešu ģimene dodas uz Ziemassvētku misi. Pēc tam visi bauda mielastu, kur 
galvenais ēdiens ir grilēts jērs, kā arī jūras veltes. 

 
 Vācijā Ziemassvētku mielasta galdā ir populāra Ziemassvētku štolle (kliņģeris ar 

žāvētiem augļiem un kapātiem riekstiem, kas bagātīgi pārkaisīts ar pūdercukuru), 
kurai pēc izskata jāatgādina autiņos ievīstīts bērniņš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētku tradīcijas dažādās valstīs 

Kristāla Pasaka 

 

Ja Čermosfords Ziemsvētku 

rītā ir neparasti smaidīgs un 

laimīgs, tad skaidrs, ka pāris 

ugunsviskija pudeles ir 

nozudušas nebūtībā. 
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Ziemassvētku tradīcijas Norvēģijā 

Freijs Ārsets, Slīdenis, ceturtais kurss 

 

 
picture by oraichu 

 

 
Es pat nezinu, ar ko lai sāk… pieņemot, ka no manis vēlas sagaidīt stāstu par tradicionāliem norvēģu Ziemassvētkiem, 

attapos sēžam pie baltas lapas. Ne tādēļ, ka mūsdienās visu valstu, nacionalitāšu un reliģiju Ziemassvētki ir sajaukušies 

kopā, ne arī tādēļ, ka pats nekad neesmu īstus Ziemassvētkus svinējis - iemesls ir cits. To vienkārši nav iespējams 

aprakstīt. 

 

Decembrī Norvēģijā, atšķirībā no Lielbritānijas, jau sen ir uzsnigusi bieza sniega sega (citi jau slēpo un slido – ziniet joku 

par to, ka katrs norvēģis vispirms iemācās šļūkt lejā no kalna ar slēpēm un tikai tad staigāt?), pilsētu namus un ēkas 

rotā gaismas – krāsainās joprojām nav ne uz pusi tik pieprasītas kā tīrās, baltās, mierīgās. Norvēģi, ziemeļu tauta 

būdama, Ziemassvētkus uztver kā gaismu festivālu – tuvojoties garākajai naktij, gaišākais dienas laiks šķiet kā 

mijkrēslis, bet akla tumsa iestājas jau ap četriem pēcpusdienā, līdz ar to baltās gaismas ir kā solījums, ka Saule 

atgriezīsies, ka paies laiks, kad apkārt bez bēdas skrien troļļi un nissi- elfi, gariņi, blēņdari. Tās ir ne tikai baltās gaismas, 

kas uzmundrina garu – kaut joprojām ģimeniski, Ziemassvētki nekad nav bijis klusuma un miera laiks klasiskajā 

izpratnē. Tas ir laiks, kad visi mazie norvēģi priecājas, spēlē spēles, rotaļājas, un viņu vecāki – tiem līdzi. Reizēm pat 

kaimiņi piepeši sāk ar citiem kaimiņiem sveicināties. 

 

Norvēģi mīl cept, vārīt, šmorēt un vēlāk labi paēst. Galdā tiek liktas jēra ribas, zivis un citi sātīgi ēdieni, bet visvairāk 

cieņā ir saldumi – cepumi, kūkas, pīrāgi. 24. decembra pēcpusdienā tiek ēsta lillejulaften – rīsu biezputra, kurā noslēpj 

mandeli – tas, kurš ēdot mandeli atrod, tiek pie kāda kāruma vai mazas dāvanas, visticamāk marcipāna figūriņas. Šī 

pati putra tiek iznesta laukā nissem, lai tas svētī ģimeni un nedara mājās palaidnības. 

 

Nisse ir meža gars, kas dzīvo turpat aiz kūts – tā stāsta vecās norvēģu pasakās – un viņš ir maza rūķveidīga būtne ar 

sarkanu mici, garu bārdu, adītām zeķēm un biezu kažoku; viņš ir tas jautrais gariņš, kaut var palikt par nejaucēni, ja to 

nepiekukuļo ar to pašu putru. Citur bērni uzaug ticot Santa Klausam vai Salatētim, norvēģi tic nissem. Un nisse nav 

kautrīgs, viņš nelien naktī pa skursteni mājā, lai atstātu dāvanas – viņš nāk iekšā mājā ar savu slaveno jautājumu: „Vai 

šeit ir kāds labs bērns?” 

 

Ziemassvētku eglīte stāv stūrī rotāta ar pašdarinātiem rotājumiem; vai zinājāt, ka Norvēģija katru gadu dāvina 

Lielbritānijai egli, ko izrotā un izstāda Trafalgāra laukumā? 

Lai vai kā, tiek atvērtas dāvanas, dziedātas dziesmas. Kā jau katrai valstij, arī Norvēģijai ir pašai savas dziesmas, 

tautiskas dziesmas; ne „Klusa nakts, svēta nakts”, ne citi klasiskie korāļi nav lielā cieņā. 

Nākošajā rītā norvēģu bērni dodas no mājas uz māju, dziedot dziesmas un lūdzot saldumus, līdzīgi kā Helovīnā – tikai to 

uzdevums nav nobiedēt vai izāzēt, jautājot: „Trick or treat?” Tā tas var turpināties līdz pat Jaunajam Gadam un, patiesi, 

kāpēc lai neturpinātos? Ziemassvētki ir brīnišķīgs laiks Norvēģijā, ja ne visbrīnišķīgākais no visiem, un pat tik 

rietumnieciskā pilsētā kā Oslo var atrast stūrīti, kur valda īstais, baltais Ziemsvētku gars. 

 

~Freijs Ārsets 

http://oraichu.deviantart.com/
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KKĀĀDDAA  IIZZSSKKAATTĪĪSSIIEESS  CCŪŪKKKKĀĀRRPPAA  
ZZIIEEMMAASSSSVVĒĒTTKKOOSS  ŠŠOOGGAADD??  

 

 
 

 
 Kas rotās skolas gaiteņus un klases? 

 Kādas dekorācijas izdaiļos Lielās zāles logus un skolas ieeju? 

 Kā izskatīsies torņa koptelpas svētku vakarā? 

 Cik egles šogad tiks ienestas skolā? 

 Kādus ziemas priekus un pārsteigumus skola sagādās šoreiz? 
 
 
Protams, visu jau uzreiz neatklāsim un lielākos Ziemassvētku pārsteigumus pietaupīsim uz 
pašiem svētkiem, kad būsiet skaisti un glīti saposušies un draudzīgi sanākuši Lielajā zālē 
skatīties, kā elfi sarkanbaltās rūķu cepurēs iedegs svecītes skolas lielākajā Ziemassvētku 
eglē. Jā, arī elfiem Ziemassvētki ir svētki! Taču tas nenozīmē, ka viņi nebūs mums 
pagādājuši visgardāko gada maltīti un viskvalitatīvākās raudzes Ziemassvētku pudiņu un 
karstvīnu uz svētku galda... 
 
 

 

Eglīšu rotājumi īsto vērtību iegūst gadu gaitā, kļūdami 

par veterāniem, jau kuro reizi nonesti no bēniņiem, ar 

katru gadu tie mazliet vairāk nobružājas, bet zaudēto 

mirdzumu atsver atmiņas. 

 

PĪTERS GREJS 

 
 
Vai jūs nojautat, ar kādiem rotājumiem pie mājas durvīm jūsu mīļie vecāki jūs šogad sagaidīs no 
pārbraucot no skolas? Vai profesori jau zina, ko redzēs savā kabinetā glīti iesaiņotu un akurāti noliktu 
uz sava galda? Vai mūsu skolas spoki atceras, kā viņi rotājuši savu māju Ziemassvētkos? Un elfi? Vai arī 
viņu mājas būs izrotātas ar āmuļu zariņiem un iedegtām svecītēm? 

 

Ziemassvētki Cūkkārpā 

Mado Maspēdiņa, pārvērtību profesore 
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* * * 

Rakstot skolas rotājumu sarakstu, es aizdomājos par tiem, kuriem ir mājas, kur atgriezties un satikt 
visus mīļos, priecāties un smieties kopā ar māsām, brāļiem, vecākiem, kas rūpīgi uzmana visu, lai viss 
būtu vislabākajā kārtībā un viņu atvasēm netrūktu nekā. Īstu ģimeni nevar aizstāt nekas, tāpat arī 
draugi un paziņas ir vērtības, ko ar izlikšanos un mānīšanos nepiebursi. Taču mūsu skolā – jo īpaši 
Ziemassvētkos! – ikviens var justies kā īstās mājās.  

 
* * * 

Gaisā peldošas sveces, spuldzīšu virtenes ap logu vitrāžām, piekārtas zeķes pie kamīniem koptelpās, 
rūķīšu cepurēs paslēpušies elfi ar piparkūku paplātēm rokās... Vai tās nav jaukas atmiņas par mūsu 
mājām, mani cienījamie kolēģi un citi darbinieki, kas palikuši skolā, lai svinētu svētkus kopā ar 
audzēkņiem! 

 
Bet tagad drusciņ sīkāk par pašiem rotājumiem, kas vīsies cauri visai mūsu skolai un tās apkārtnei... 
 

 

Kas rotās skolas gaiteņus un klases? 
 
 
Gaismas. 
Katru gadu tās bija krāsainu lampiņu 
virtenes ar pašiedegošām liesmiņām 
vai garas peldošas sveces torņu 
krāsās, taču šogad gaiteņus un klašu 
griestus rotās īsti jāņtārpiņi, kas radīs 
mirdzošu, lēni slīdošu zvaigznīšu 
efektu naksnīgajos griestos. Jā, arī 
paši griesti būs īpaši noburti ar 
tumšzilu un mazliet sudrabaini 
mirgojošu krāsu! 
Uz grīdas visos gaiteņos malās ceļu uz 
klasēm rādīs rindiņā iedegtas svecītes, ko vientieši mīļi sauc par „tējas svecītēm”.  
 
 
Efejas. 
Šogad tās būs ļoti daudz 
un lielā koncentrācijā pie 
griestiem un sienām visos 
gaiteņos un jo sevišķi 
klasēs. Mana vaina... Bet 
kurš gan varētu atturēties 
no vilinošās domas 
pārvērst jāņtārpiņos 
mirgojošās klases un 
gaiteņus par mājīgiem 
meža kambariem, kas 
apauguši ar mūžzaļām 
vīnstīgām un āmuļu 
krūmiņiem? Savam 
draugam un 

padomdevējam Ērikam no 

manas mīļākās mākslinieku 
darbnīcas palūdzu arī 
vairākas keramikas sēnes, 
kas noburtas ar laumiņu 
savāktajiem zelta puteklīšiem.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jāņtārpiņi 

 

Ja tu Ziemassvētku rītā pamosties un blakus 

nav tava rotaļu lācīša, tad zini, ka viņš 

brīvprātīgi ielīdis kādā kastītē zem egles un 

tagad tev būs jāvelta svētku rīts meklējumos 

pa kraukļanagu dāvanām. :) 
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Sniega kupenas 

 
Grīdas. 
Skolas kāpnēs un gaiteņos ar Sibīrijas kalnu elfu palīdzību un caur teleportācijas tīklu tiks uzsūtītas 
īsta sniega kupenas un ledus kristāliņi. Tie būs lielā daudzumā visur, kur vien spersiet kāju, izņemot 
siltās, mājīgās kopistabas torņos... 
 

 
 
 

Kādas dekorācijas izdaiļos Lielās zāles logus un skolas ieeju? 
 
Ledus skulptūras? Jā, kā tad bez tām!  
Tās būs skolas parkā, uz ezera, pie skolas vārtiem un arī pils ieejas, ko katru gadu Ziemassvētku 
vakarā sargā ledū kalti bruņinieki ar lepni mirdzošiem zobeniem rokās un apburoši skaisti eņģeļi ar 
spožām nimbām un plaši izplestiem spārniem. Taču ledus skulptūras nerotās vien skolas durvis un 
parku mūsu ierastajā izpratnē, bet arī Lielās zāles logus un vitrāžas! Kas tās būs un ko tās darīs, lai 
pārsteigtu mūsu mazos un lielos skolas iemītniekus - to gan es neatklāšu, bet pateikt varu tikai to, ka 
man par šo ziemsvētku pārvērtības noslēpumiņu jāuzdāvina manai draudzenei un Bosbatonas 
studentei Džūditai liela šokolādes kūka! 
 
 

 
Efejas 
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Kā izskatīsies torņu koptelpas svētku vakarā? 
 
Griesti. 
Es nevaru paredzēt, kas jūs sagaidīs Ziemassvētku rītā jūsu guļamistabās, taču koptelpās jau 
priekšvakarā, ja atcerēsieties palūkoties augšup, visu noklās caurspīdīgas ledus lāstekas un sniega 
valnīši, kas ar mūsu burvestību profesores Makdornas veiklo roku tiks pieburtas ar apledošanas 
burvestību.  
Lustras... Ziemassvētku vakarā tiks pārvērstas par kristāla ledus lustrām jeb pilīm, kas staros visās 
spektra krāsās un piepildīs torni ar spožu gaismu visas nakts garumā. 
 
Kāpnes. 
Margas un pakāpienus ložņās tumšzaļas efeju vīnstīgas. Atkal es un mana vājībiņa...  
Tiesa, tos pēcāk Ziemassvētku brīvdienās rūpīgi un regulāri apraudzīs mūsu čaklie skolas elfi. Citādāk 
mana senā bērnības vēlēšanās piepildītos un mūsu skola apaugtu ar neiznīdējamiem efeju džungļiem, 
un tad skola būs spiesta sevi pārsaukt par Efeju dārzu skolu... 
 
Kamīns. 
Ar skolas elšpūšu torņa spoku Staburadzi esam izlēmušas, ka vainagu kroņus piekārsim gan pie torņa 
ieejas (virs gleznām vai durvīm), gan noliksim uz kamīnu dzegas. Svecītes katru decembra svētdienas 
vakaru aizdedzinās Staburadze. Taču adventes kalendārs blakus koptelpas ziņojumu dēlim ar maziem 
šokolādes pārsteigumiņiem katru dienu tiks atstāts pašu torņa iemītnieku - audzēkņu ziņā.  
Kamīna malas rotās krāsainas lampiņu virtenes ar ļoti daudzām dāvanu zeķēm, Ziemassvētku lācīšiem, 
piparkūkām un izšūtām pērlīšu zvaigznēm. 
 

 
 

 
 
 

 

Cik egles šogad tiks ienestas skolā? 
 
Pie katras gaiteņa ieejas un klases durvīm tiks uzstādīts mazu kuplu eglīšu pāris. Cik mūsu pilī ir 
gaiteņu un klašu? Matemātika nav mana stiprā puse, tāpēc būs vien jāpajautā pašam mežsargam 
eglīšu nesējam vai skolas direktrisei Anastasijai Romānovai, cik tad īsti mums skolā ir to gaiteņu un 
kambaru... Taču ir aprēķināts, cik eglīšu un egļu tiks ienestas Lielajā zālē  

 viena vidēja lieluma egle pa kompozicionāli sakārtotiem zariņiem pušķos zāles 
durvis; 

 

Ja kaķis 

Ziemassvētku naktī 

noķer peli, tad tajā 

mājā kāds puisis 

nākamā gadā 

apprecēsies. Tas pats 

notiek, ja puisis 

iepriekšējo gadu 

sastop vienradzi. 

(Veltījums Freijam). 

 
Staburadze ar egļu vainagiem 

 

Ja piparkūkām piecep 

klāt laumiņas spārnus, 

būs ģimenes 

pieaugums, bet ja 

pievieno zirnekļu 

kājiņas, būs jātīra 

māja. 
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 otra mazāka rotās profesoru galdu un kalpos par Ziemassvētku pastkastīti tiem, kas 
vēlēsies tajā iekarināt savu novēlējumu kādam citam draugam klasesbiedram vai 
profesoram; 

 un trešā, lielākā no visām, būs visas zāles centrs un Ziemassvētku vakara spožākais 
brīnums. 

 
Tātad pavisam kopā būs trīs! 
 
Protams, neaizmirsīšu arī pavēstīt, ka Ziemassvētku vakarā visā skolā notiks veselīga eglīšu zariņu 
kvēpināšana, ko veiks mūsu mīļie skolas elfi, tērpušies sarkanās rūķu cepurēs un vienīgo reizi gadā 
neslēpdamies no audzēkņu acīm. 
 

 

Kādus ziemas priekus un pārsteigumus skola sagādās šoreiz? 
 
Pagājušo gadu tie bija pikubols un slidošana, un, iespējams, tas viss būs plaši pieprasīts un populārs 
arī šogad, taču – ko vēl šogad skola piedāvās? Vai precīzākiem vārdiem – ko vēl skola šogad domā 
mums iesmērēt?  
 
Ragaviņas!!!  
 
Jā, tos pašus jaukos vientiešu izgudrojumus, ko daži no mūsu vidus, kas dzimuši vientiešu ģimenēs, 
jau pacentušies pierunāt savus vecākus atsūtīt šurp pa pūču pastu, lai varētu no sirds izbaudīt ziemas 
priekus savā skolas apkārtnē... Taču man jāteic, ka viņiem tas vairs nebūs jādara, jo skola mums tos 
ir pagādājusi tik lielā daudzumā, ka mūsu lidošanas profesors Teodors G. sāka sūdzēties par vietas 
trūkumu kalambola laukuma ģērbtuvēs un slotu kambaros... Mums būs īstas ragaviņas ar īstu 
tramplīnu!  
 
Neuztraucieties tie, kas dzimuši tīrasiņu ģimenēs un tādas dīvainas ierīces kā ragavas nekad nav 
redzējuši, jo mūsu sabiedrība tās - tāpat kā jebkurus citus vientiešu izgudrojumus - gluži vienkārši vēl 
nav pamanījusi. Viņiem tiks izsniegta instrukcija ar mūsu patīkamā un pacietīgā bibliotekāra Stīvena 
Grīna dalību, kā arī tiks nodemonstrēts, kā pareizi un droši braukt ar ragaviņām. 

 

 
 
 
 

 

Ziemassvētkiem jānāk ar uguņu plīvu, ar puķu un 

vīna smaržām, ar jaukām sarunām, tīkamām 

atmiņām un atjaunotu pazīšanos. Bet, ja nu tā visa 

pietrūkst, - tad pietiks arī ar mīlestību vien. 

 

DŢ. O’NĪLS 

 

 



19. 

 

Mado Maspēdiņas mazie pārvērtību noslēpumi 

 
 
Eglīšu rotājumiem 
 
Abda – pārvērš parastas eglīšu mantiņas par dienasgaismā neredzamām zvaigznēm, kas mirgo tumsā  
Kukulindus propertium – pārvērš parastus cepumus smaidiņos ar baltām glazūras cepurītēm 
Krustulum – uzbur salmu lellītes un kūlīšus ar folkloriskiem rakstiņiem 
Zazazelle Vigueur – porcelāna leļļu pārvērtība; liek lellei viegli kustēties un dejot uz eglīšu zariem, 
nesalaužot ne zarus, ne citas eglīšu mantiņas 
Laumiņu spārnu pieburšana pie eglīšu zariem – saberž rupjo jūras sāli ar sveķu gabaliņiem pulverī un 
caur kokteiļa salmiņu izpūš to uz visiem egles zariņiem, kur paredzēts piestiprināt laumiņu spārnus, 
kamēr pulvera puteklīši vēl nav nosēdušies un zaudējuši savu iedarbību, ātri iztin laumiņu spārnus un 
izmet tos uz eglītes, ļaujot tiem dabiski nolaisties tur, kur tie visvairāk pieķeras. Pēc kāda laika (apm. 
10 min.) spārniņi sāks kustēties un mirdzēt. 

 
 

 
Svētku galdam 
 
Liesmu strūklaka – terīnē ielej sešas ēdamkarotes 
ugunsviskija (vislabāk 1968.gada), iemet šķipsniņu Lidu 
pulvera un vienu saberztu pūķa zvīņu, pielaiž uguni 
(Degātum) 
Linteum Lotus – pārvērš salvetes glīti salocītos lotosa 
ziedos 
 

 
Dāvanu iesaiņošanai 
 
Bumbum – aplipina dāvanu kastītes ar baltām vilnas 
pūciņām 
Peperi Torqueo – sasprogo lentes 
Sono Litterae – liek apsveikuma kartītei nolasīt tekstu skaļā balsī ar mūziku fonā, kad to atver 
Mico – vizuļu burvestība, kas liek sudrabainam sniedziņam uzmirdzēt un nokrist virs dāvanas saņēmēja 
tieši tajā brīdī, kad viņš saņem dāvanu 

 
 

 
 

Pēc profesijas interjera dekoratore un profesore  
Mado Maspēdiņa. ♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Ziemassvētku rītā 

saņemsi kaucekli, tad 

turpmāko dienu sāpēs 

galva! 

 

Ja eglīti neiznes līdz pat 

vasaras saulgrieţiem, 

nākamajos svētkos 

saņemsi lēnu slotu. 

 

Jo vairāk puišus 

Ridlijas jaunkundze 

nocopēs līdz 

Ziemassvētkiem, jo 

vairāk āmuļu būs 

izkarināti pie skolas 

griestiem. 
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Visvairāk... man patika maza glezniņa papes rāmītī, kas bija izgreznots ar 

krāsainiem zobu bakstāmajiem. „Vai tev patīk?” mazais dāvinātājs 

nogaidoši vaicāja. „Es iztērēju veselu pudeli līmes.” 

Bija vēl citas dāvanas – vienu gadu šķībs drēbju pakaramais, ko rotāja 

spirālē sagriezti papīra kabatlakatiņi, un citu gadu ar mākslīgām pērlēm 

izdaiļota sērkociņu kastīte; un tad mazo, pašdarināto dāvaniņu vairs 

nebija. 

Ziemsvētku dāvanas es saņemu joprojām. Tās ir rūpīgi izraudzītas. Tās ir 

skaisti iesaiņotas. Tās vienmēr ir noderīgas. Bet, ak vai! Kā es ilgojos 

vēlreiz pietupties, lai saņemtu mazas roķeles sniegto kartona un 

papīrlīmes veidojumu... 

 

IRMA BOMBEKA 

 

 

 

 

NNaavv  jjāābbūūtt  pprrooffeessiioonnāālliimm  ppēērrllīīššuu  vvēērrššaannāā,,  llaaii  sseevv  ppaarr  pprriieekkuu  ppaaggaattaavvoottuu  
ddaauuddzz  uunn  ddaažžāāddaass  ssnniieeggppāārrsslliiņņaass,,  kkuurraass  vvaarr  ssaakkāārrtt  eeggllīīttēē  vvaaii  iieekkāārrtt  aauussīīss,,  

vvaaii  ppiieesspprraauusstt  jjeebbkkuurrāā  vviieettāā,,  kkaass  jjuummss  vviissllaabbāākk  ššķķiieett  ppiieemmēērroottaa  ppēērrļļuu  
ssnniieeggppāārrsslliiņņāāmm..  

 
 

 
 
Lai pagatavotu sniegpārsliņu, vajag: 
 

 Pērlīšu šujamo adatu. 
 Vienu lielāka izmēra (ap 3-4mm) pērli, vislabāk šķautņainu un 

spīdīgu. 
 Sīkpērlītes. Pēc paša izvēles. 11 izmēra trīs veidu pērlītes (īstās 

pērles atdarinošās, slīpētās, varavīkšņainās, jebkādas).  
 Pērlīšu veramo diegu vai smalku makšķerauklu. Var arī izturīgu 

sintētisko diegu. 
 Šķērītes. 
 

 

  

 

Cūkkārpas Handmade 

Aludra de Mairāna, Grifidors, pirmais 

kurss 

 

Ja 3 dienas pirms 

Ziemassvētkiem 

raganas un burvji nav 

sagādājuši sev svētku 

eglīti, tad visu atlikušo 

gadu viņi staigās zaļi. 
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1. solis 

 
Nogriežam apmēram metru diega 
vai makšķerauklas. Ieveram diegu 

adatā un uzveram uz diega 6 
pērlītes. 

 
2. solis 

 
 

Atstājam apmēram 15cm diega 
galu neizmantotu. Saliekam 

uzvērtās pērlītes aplītī un 
izveram adatu cauri divām 

pirmajām. 
 

 
3. solis 

 
 

Uzveram uz diega lielāko 
pērli, kas mums būs 

sniegpārsliņas centrs. 
Izlaižam divas mazās 

pērītes un adatu izveram 
caur trešo. Centrs un 

pirmais aplis ir gatavs. 
 
 

 
4. solis 

 
 

Uzveram vienu mazo pērlīti no 
tām, no kurām vēlamies veidot 
nākamo apli ap centru. Izveram 

adatu cauri nākamajai pirmā 
apļa pērlītei. Uzveram otrā apļa 

pērlīti, izveram adatu cauti 
pirmā apļa pērlītei utt., kamēr 

aplis beidzas. Apļa beigās 
adata iet cauri ne tikai pirmā 
apļa pērlītei, bet arī pirmajai 
otrā apļa pērlītei. Varam sākt 

trešo apli. 
 

 
5. solis 

 
 

Izpilda tieši tāpat kā otro 
apli. Var lietot atkal 

citādākas pērlītes, var 
izmantot tādas pašas kā 

otrā aplī. 
 
 

 

Ja Ziemassvētkos 

apskrien apkārt mājai 

piecas reizes pilnībā 

kails, tad tu 

saaukstēsies un dabūsi 

plaušu karsoni. 

 

Ja Ziemassvētku vakarā 

tieši divpadsmitos 

apskriesi 12 reizes 

apkārt mājai kails, tad 

nākošajā gadā būsi 

bagāts un slims! 

 

Ja Ziemassvētku rītā kails, kā no mātes miesām 

nācis, trīs reizes apskriesi apkārt Cūkkārpas 

ezeram, dabūsi savu Zommeru redzēt. 
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6. solis 

 
 

Ejam apli, katru reizi pievienojot 
trīs pērlītes. Apļa beigās izveram 

diegu cauri divām no tikko uzvērtā 
apļa sākuma pirmā trijnieka 

pērlītēm. 
 
 
 

 
7. solis 

 
 

Uzveram trīs viena veida 
pērlītes un trīs cita. Metam 
cilpiņu atpakaļ, verot cauri 
augšējai no pirmajām trim 
pērlītēm (sanāk trīspērlīšu 

cilpiņa). 
 

 
8. solis 

 
 

Pievienojam divas pērles un veram diegu 
caur iepriekšējās kārtas trijnieka vidējo 
pērlīti. Turpinam taisīt mazos stariņus 

visapkārt, kamēr kārta beidzas. 
 
 

 
9. solis 

 
 

Sniegpārsliņa ir pabeigta, atliek 
nostiprināt diega galus, lai nejūk ārā 

un nerēgojas. To panāk, sasienot 
mezglu starp pērlītēm un galu 
izverot atpakaļ cauri vairākām 

pērlītēm. Ar otru galu izdara tāpat. 
Var arī diega galu izvērt tā, lai tas 

nonāk vienā smailajā galiņā, un tur 
tam piešūt auskaru āķīti vai metāla 

aplīti, pēc vēlēšanās. 
 

 

Ja Efija pa skolu 

staigā ar ķemmi, 

kāds dabūs pīt bizes. 
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Mans papildinājums šai pamatinstrukcijai ir 7. solī, kur es starp abiem dažādo 
pērlīšu trijniekiem vēl ieveru stikla salmiņu, lai smailie galiņi būtu tālāk no 
sniegpārsliņas centra. Tad atpakaļ šujot sanāk vērt cauri salmiņam un tikai tad 
augšējai no trijām pirmajām pērlītēm. 
 
Avots: 
http://www.squidoo.com/Beaded-Snowflakes 
 
Pamatinstrukcijas autore: Dr. Anne Helmenstine 

 
 

Pielikumā Skaidrīte Vecmuižniece mūsu lasītājiem atvēlējusi savas 
fotogrāfijas ar adījumiem kā idejām par eglīšu rotājumiem. 
 

      
 

http://www.squidoo.com/Beaded-Snowflakes
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Taču cītīgākiem rotājumu gatavotājiem un īstiem rokdarbu zeļļiem 
piedāvājam citus neparastākus un interesantākus risinājumus, kas no 
pirmā acu uzmetiena varbūt šķiet sarežģīti un neiespējami, taču nebūt 
nav grūtāki par Ziemassvētku piparkūku apgleznošanu... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja Ziemassvētkos 

dāvanas uzbur ar 

maģijas palīdzību - 

būs trollis 

burvestībās. 
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Ja ieraugi Freiju Ārsetu 

Ziemasvētku vakarā 

slapstāmies zem eglēm, 

tad zini, ka jāskrien tūlīt 

pat uz Lielo zāli [ja tu 

tobrīd vēl tur neatrodies], 

jānostājas vidū un jāsāk 

griezties no visa spēka un 

cik ilgi var - tad no rīta ir 

gaidāms kāds liels 

notikums, kas liks 

Cūkkārpiešu galvām 

griezties no pārsteiguma. 
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27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Ziemassvētku vakarā 

izdodas nolekt no trepju 

septītā pakāpiena neko 

neizmeţģījot, tad 

nākamais gads būs ļoti 

laimīgs. 

Materiālus sagatavoja: 
Aludra de Mairāna, 

Skaidrīte Vecmuižniece un Mado Maspēdiņa 
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PPaaddoommii  aaddvveenntteess  vvaaiinnaaggaa  vveeiiddooššaannaaii 

 

 
 
Ir pienācis ilgi gaidītais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Paši skaistākie no svētkiem ir 
gaidīšanas svētki, kad katra diena mūs arvien vairāk pietuvina kādam priecīgam 
notikumam, kura gaidās tiek dekorēta māja, prātā nāk labas un gaišas domas un rodas 
vēlme vienam otru apdāvināt. 
  
Tulkojot no latīņu valodas Advente nozīmē atnākšanu. Adventes vainags, tāpat kā 
aplis, simbolizē dzīvību: dzimšanu, dzīvi, aiziešanu un mūžīgo dzīvi. Tradicionāli 
adventes vainags ir zaļā krāsā, kas simbolizē dzīvību un attīstību. Savukārt četras 
sveces simbolizē cerību, mīlestību, prieku un mieru. Dažās kultūrās adventes vainagā 
ir arī piektā svece, kura vienmēr ir balta, atrodas vainaga viducī un, simbolizējot 
Ziemassvētkus, tiek iedegta tikai Ziemassvētku vakarā. 
 
Tradīcijas aicina ik svētdienu pirms Ziemassvētkiem aizdedzināt vienu adventes 
vainaga svecīti. Pirmajā svētdienā tā būs cerību svece, otrajā mīlestības, trešajā prieka 
svece, bet ceturtajā svētdienā tā simbolizēs mieru. Pinot savu adventes vainagu, ieliec 
tajā ne tikai četras sveces un košus rotājumus, bet arī savu siltumu, sapņus un 
cerības, kas tik ļoti piestāv Ziemassvētkiem. 

 

 

Kā uzpīt savu adventes vainagu? 
 

Vispirms jāsāk ar nepieciešamo materiālu sagatavošanu un viens no 
veidiem ir pašam doties uz aizliegto mežu (redakcijas piezīme: ievērojot 

piesardzību) un salasīt visu, kas šķiet vainagam noderīgs un patīk: sūnas, 
ķērpjus, dažādu skujkoku – egļu, priežu, kadiķu – zarus, čiekurus un citus 

materiālus. 
 

Par vainaga pamatu izmanto apaļu sagatavi, kuru var viegli izgatavot 
dažnedažādiem materiāliem – klūgām, salmiem vai pat vecajiem Dienas Pareģa numuriem, 

sastiprinot visu konstrukciju ar stiepli vai kādu no nostiprināšanas burvestībām. 

 

Ziemassvētku gaidīšanas prieks adventes 

vainagā  

Sniegarūķis 

 

Ziemassvētku vakarā 

basām kājām uz slotas 

trīsreiz jāaplido 

kalambola laukumam 

apkārt, lai āmurgalvas 

nākošajā gadā trāpa tikai 

garām. 
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Lai vainags veidotos kuplāks un tam cauri nespīdētu sagatave, tā jāaptin ar sūnām. Sūnas citu 
pie citas kārtojot pa mazam gabaliņam un fiksējot ar stiepli. 
Ja esi nolēmis veidot skuju vainagu, tad jāatceras, ka skujas jāliek pulksteņrādītāja virzienā, 
nelieliem saišķīšiem pietinot pie vainaga pamatnes ar metāla stiepli veidojot vienmērīgu 
vainaga formu un kuplumu. 
 
 
Jāatceras, ka arī no apakšas vainagam jābūt glītam, līdzenam, bet pats 
galvenais stabilam. 
Ja vēlies pagarināt sava adventes vainaga dzīvi, novieto to uz šķīvja un ik 
pa laikam apsmidzini ar ūdeni. 
Savukārt, ja vēlies vainadziņu, kas kalpos ne tikai šī gada, bet arī citās 
adventēs, tad skuju un sūnu vietā izmanto čiekurus, ķērpjus, kastaņus 
un sausos ziedus, tos pielīmējot pie pamatnes vai arī piesaistot pie tās ar kādu no piesaistes 
vai līmes burvestībām. 

 

 

 

Kā izrotāt savu adventes vainagu? 
 

 

 
Iesācējiem kā pirmās vainagā ieteiktu likt 
sveces. Lai drošāk, zem tām varētu būt arī 

svečturīši vai paliktnīši, kas pie vainaga 
pamatnes piesaistīti ar metāla stieplītēm, 

taču bez tiem var arī iztikt. Lai sveci 
nostiprinātu vainagā, uz sveces liesmiņas var 
sakarsēt metāla stieplītes un iedurt tās sveces 

apakšā.  
Vislabāk vienā svecītē šādi iestrādāt četras 

stieplītes. Pēc tam stieplītes var noklāt ar līmi 
un iedurt vainaga pamatnē. 

 
 
 
 
 

 

Ja Ziemassvētkos būs 

daudz sniega, skolā 

mums būs labas 

atzīmes!! 
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Vainaga rotāšanai var izmantot visdažādākos materiālus. Čiekurus, sausos ziedus, 
dažnedažādus eglīšu bumbulīšus un rotājumus, lentītes un eņģeļmatus, 
zvaniņus, dažādu materiālu zvaigznītes un mākslīgo sniedziņu... Vainagā var 
iestrādāt arī dažādas ēdamas lietas, kā arī dažādus smaržojošus elementus, piemēram, 
valriekstus, lazdu riekstus un sīkas piparkūciņas, kanēļkoka mizas rullīšus un krustnagliņas, 
anīsa zvaigznītes un kaltētas citrusaugļu šķēlītes, sīkus ābolīšus un īpaši sagatavotas odziņas... 
Šāds vainags ne tikai liecinās par Ziemassvētku tuvumu, bet arī piepildīs telpu ar kārdinošu 
Ziemassvētku našķu aromātu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemassvētki nav nekādi svētki, ja 

tajos nepriecājamies kā bērni – ar 

aušībām un pārēšanos, un 

pārsteigumiem. 

 

PĪTERS GREJS 
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Sniegbaltītes ierosinājumi 2009. gada cūkkārpietes un 

cūkkārpieša Ziemassvētku vakara tērpam.  
 

 

ZZiieemmaassssvvēēttkkuu  nnaakkttss  mmiissttēērriijjaass 

 

 
Marija Antuanete (1755. – 1793.) 

~~~~~~~~~~ 

Rišas, volāniņi, cirtas, bieza pūdera kārta, kurpes ar dārgakmeņiem... Viss, kas izsmalcināts 

un pompozs, krāšņs un ekspresīvs, ir modē tagad! Ļaujies princeses galma kaislībām! Īpaši 

iesaku īstām modes dāmām savā svētku tērpā ieviest sudrabainu pērļu aksesuārus un 

perlamutra krāsas audumu – vai tās būtu somiņas, auskari, rokassprādzes, cimdi vai jebkas 

cits – pērļu pelēkais mirdzums un balti toņi šogad ir galvenā aktualitāte! * 
 

 

 

Cūkkārpas stils un mode 

Sniegbaltītes padomi  

Ja egli rotāsi ar nejauši 

izkritušiem vienradţa 

astriem, nebrīnies, ka 

Ziemassvētku rītā pie 

loga pienācis Vienradzis. 
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Ja pirms 

Ziemassvētku 

laika iemīlējies 

pāris nevar 

sadalīt 

piparkūku, tad 

noteikti 

nākotnē viens 

no viņiem 

staigās bez 

zobiem. 
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Ja Ziemassvētku vakarā 

pūces nelido ārpus 

mājas, tad nākamajā rītā 

nav gaidāms pasts. 

 

Ja profesors 

Ziemassvētku vakarā 

atrod šķīvī trīctārpu, 

Dţibrīls Azmodejs 

tuvākajā laikā dabūs pa 

ausīm. 
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Ja Trollfordam 

Ziemassvētku 

vakarā būs 

sarkanas zeķes 

ar 

sniegpārsliņām, 

tad 

Ziemassvētku 

rītā būs sniegs. 
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Karaliene Viktorija (1819. – 1901.) 

~~~~~~~~~~ 

Mūsu sabiedrībā īpaši iecienītais viktorijas laikmeta stils negrasās pamest modes pasauli arī 

šogad. Viktoriāņu stils – klasika un vērtība! Īpaši iecienīts izsmalcinātu jaunkundžu un 

jaunkungu vidū. * 
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Slēp savu šokolādi 

kur gribi - istabas 

biedri atradīs! 
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Ja pirms 

Ziemassvētkiem 

kraukļanagiem 

daudz punktu, 

tad pavasarī 

viņiem atkal būs 

kauss. 
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Džanni Versače (1946. – 1997.) 

~~~~~~~~~~ 

Elegantām dāmām, kas savā gada nozīmīgākajā balles vakarā nevēlas izcelties ar pārlieku 

klaju spožumu un greznību, bet tai pašā laikā būt noslēpumaini pievilcīgai un mazliet, mazliet 

pārākai par savām kompanjonēm princesēm, varu piedāvāt jaunākos modes dizaineru 

vakartērpus ar klasisku piegriezumu. Šogad dizaineri pacentušies savas balles tērpu kolekcijas 

piemērot modes kaprīzēm – rišas un volāni. Krāsu lakoniskums un gaumīga vienkāršība. * 
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Ja Cūkmiestiņā visi veikali ir tukši, tas nozīmē - ir 

Ziemassvētki. 

 

Ja zirgērgļi lido uz 

dienvidiem, nākamajā 

gadā MBK nenotiks. 
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~~~~~~~~~~ 

Jaunkundzēm un jaunkungiem, kas vēlas pasūtīt sev īpašus, neatkārtojamus tērpus 
Ziemassvētku vakaram: 

Šūšanas salons  
„Salons Sarma – tērpi īpašiem gadījumiem īpašiem jauniešiem”  
7. avēnijā Baltajā namā,  
Diagonalejā.  
 

 
 

Jaukus un gaišus, sirsnīgiem vārdiem un burvīgiem mirkļiem bagātus Ziemassvētkus 
Cūkkārpas audzēkņiem un profesoriem  vēlot 

 – Sniegbaltīte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ziemassvētkiem mēs gaidām 

pārlieku daudz.  

Tiem jābūt brīnumam.  

Tiem jānoris bez sīkākās kļūmes. 

Ar svētku mielastu. Ar jautrību.  

Ar vispiemērotākajām dāvanām.  

To visu gribam sagaidīt.  

Tas ir pārspīlēti.  

Galvenais – mīlestība.  

Viss pārējais ir tikai vizuļi. 

 

PEMA BRAUNA 
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Ziemassvētku aptaujas rezultāti 

Hildegarde, BK redaktore 

Lote Vilksa, Kraukļanags, piektais 

kurss 
 

AAppttaauujjāā  ppiieeddaallīījjāāss  5500  sskkoollaass  iieemmīīttnniieekkii,, no 

kuriem 40 bija sievietes, bet 10 vīrieši. Respondentu vidējais vecums, 17.1 
gadi norāda, ka starp aptaujātajiem bijuši gan audzēkņi, gan skolas 
darbinieki. 
 

20%

80%

Vīrieši

Sievietes

 
 

Tad nu ielūkosimies aptaujas rezultātos visi kopā, lai uzzinātu, ko par 
Ziemassvētkiem domā skolas iemītnieki, kā arī, vai Ziemassvētku sajūtas 

mūs jau ir pārņēmušas savā varā, pirms tie ir pienākuši. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pirmkārt, mēs noskaidrojām to, vai jūs ticat Ziemassvētku brīnumam. Diemžēl mūsu skolā 
ir vismaz 3 cilvēki, kas Ziemassvētku brīnumam netic. Savukārt, mums ir patiess prieks, ka 
veseli 27 cilvēki Ziemassvētku brīnumam tic. Toties 20 Cūkkārpas patstāvīgie iemītnieki ir tik 
iedomīgi, ka par Ziemassvētku brīnumu uzskata paši sevi! Varbūt viņiem ir laiks padalīties ar 
trīs neticīgajiem savā iedomībā? 
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Tomēr tā kā aptaujāto vidū ir tikai 3 cilvēki, kas brīnumiem netic, mēs atviegloti nopūtāmies, 
lai uzdotu nākamo jautājumu: Kas vajadzīgs, lai būtu Ziemassvētku sajūta?  
 
Šeit tika piedāvātas visdažādākās lietas, kā piemēram, sniegs, eglīte, svecītes, dziesmiņas, 
mandarīni, piparkūkas, piparkūku smarža, mīļi cilvēki līdzās un pat dāvanas.  
 
50 skolas iemītnieku vidū visvairāk 
izvēlētā atbilde ir "viss kopā". Tātad 
ikviena no šīm Ziemassvētku lietām 
savā ziņā ir svarīga. Jāpiezīmē, ka 
vismazāk izvēlētā skolas iemītnieku 
atbilde ir "dāvanas". Vēl vairāk 
pārsteidz, ka šo atbildi nav izvēlējies 
neviens no mums. Tas priecē un liek 
secināt, ka dāvanas svētkos nav pašas 
būtiskākās noskaņas radīšanai. 
Tostarp 2 aptaujas dalībniekiem 
Ziemassvētku sajūtai nepieciešami 
tikai sniegs, eglīte, svecītes un 
dziesmiņas. Deviņiem dalībniekiem 
pietiks ar piparkūku smaržu un mīļiem cilvēkiem līdzās, bet četriem no mums būs 
nepieciešami mandarīni un piparkūkas.  
 
 
Protams, daudziem aptaujātajiem bija arī pašiem savas lietas, kas sniedz Ziemassvētku 
sajūtas.  
 
Lūk, dažas no interesantākajām atbildēm: 
 
 

 
 Ģimene, kura tevi mīl; 

 Sniegs un patīkama sabiedrība; 

 Speķpīrādziņi ar visādām garšām, un, protams, vēlreiz speķpīrāgi; 

 Miers un klusums; 

 Nīke, zvaigznīšu piparkūciņas, cimdiņi un mazi, plīša zirgērglīši eglītē; 

 Šokolādes cepumi, viena liela balta svece, ģimene; 

 Konors, kamīna liesmiņas, sniegs, mandarīni, karstvīns, divvientulība; 

 Ar miltiem nosmērēta seja, eglītes un mandarīnu smarža, viegla zvaniņu skaņa fonā 

un draugi, ģimene apkārt. Kā arī labākā Ziemassvētku pasaku izlase pirms 

gulētiešanas; 

 Tas ir ārkārtīgi komplicēts jautājums. Ziemassvētku sajūtu rada vairākas 

komponentes, neviena no tām nav aizstājama. Pastāv dažādu veidu un kārtu 

Ziemassvētku sajūtas, un katra no tām prasa ko citu. Dažas no tām prasa mājas 

un ģimeni, bet šogad, piemēram, es atkal taisos piedzīvot Ziemassvētku sajūtu, 

kas valda tikai Cūkkārpā;  

 Ģimene. 

 

 

 

 
 

 

54%

6%

40%

Tic

Ziemassvētku

brīnumam

Netic

Ziemassvētku

brīnumam

Paši ir īsti

Ziemassvētku

brīnumi
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Vēl vairāk iedrošināti mēs apvaicājāmies par to, kādi ir tie trīs vārdi, ar kuriem jums 

asociējas Ziemassvētki. Lūk, kādas atbildes mēs saņēmām: 
 
 

1) Siltums, sniegs, piparkūkas; 

2) Brīvdienas, siltums, mīlestība; 

3) Dāvanas, egle, MANDARĪĪĪĪĪNI; 

4) Māsa, sniegs, mirdzums; 

5) Sniegs, egle, pēc piparkūkām 

smarţojoša muiţa; 

6) Smarţa, smiekli, jā un sapņi, dzīvi, 

patiesi... Dāvināšana un laimīgā mirkļa 

baudīšana; 

7) Piparkūkas, sniegpārsliņas, eglīte; 

8) Miers, prieks, ģimene; 

9) Dāvanas, piparkūkas un brīvlaiks; 

10) Mandarīni, brālis, eglīte; 

11) Karstvīns, piparkūkas, dziesmiņas; 

12) Eglīte, ģimene, dāvanas; 

13) Piparkūkas, daudz spīguļu eglē un 

sniegs; 

14) Mandarīni, asaras, tētis; 

15) Pīrāgi, eglīšu lampiņas un Salavecis; 

16) Sveces, eglīte ar mantiņām, pelēkie 

zirņi ar speķa mērci; 

17) Miers, Mīlestība, Labdarība; 

18) Jautri, izklaide, prieks; 

19) Piparkūkas, eglīte, Hildegarde; 

20) Sniegs, tumša-istaba-sveces-deg, 

bumbuļi (eglei); 

21) Dekorācijas, kūka, smarţa; 

22) Mirdzums, Brīnumsvecītes, Dāvanas; 

23) Piparkūkas, dāvināšana, dziesmas; 

24) Mandarīni, kanēlis, karstvīns, āmuļi, 

mūzika; 

25) Speķpīrāgi, slota, kurai uzplaukuši 

ziedi un speķpīrāgi, Mandarīni; 

26) Sniegs, mandarīni un apkārtējo 

cilvēku izstarotais mīļums; 

27) Dāvanas, ģimene un egle; 

28) Pipar-asumiņš, krustnagliņas, līksme; 

29) Mandarīni, sniegs, sveces; 

30) Salavecītis, baigā ēšana, 

klusums/miers; 

31) Zvaigznīšu un saulīšu piparkūkas, 

Cirks un Nīke, sniegs; 

32) Balts, zeķes, kamīns; 

33) Dāvanas, piparkūkas, sniegs... 

34) Mandarīni, piparkūkas un svecīšu 

smarţa; 

35) Eglīte ,sniegs ,dāvanas; 

36) Sniegs, Dievs, ģimene; 

37) Eglīte, ģimene, sveces; 

38) Ziemassvētku vecītis, Z-vecīša elfi, 

Dāvanas; 

39) Karstā šokolāde, Konors, egļu 

smarţa; 

40) Mandarīni, ģimene, apsveikumi; 

41) Mandarīni, ģimene, eglītes; 

42) Smaids, mandeles, sniegs; 

43) Piparkūkas, ģimene un eglīte; 

44) Svecītes, eglīte un pasakas; 

45) Kanēlis, sarkans, pārsteigums; 

46) Pikubols, balle, mīļums; 

47) Eglīte, Jaunais gads, sniegputenis; 

48) Īpaša diena visiem; 

49) Mamma, tētis, eglīte; 

50) Egles, sniegs, Hildegarde ( jo balts 

tērpiņš). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
No šī secinām, ka divas pašas 
svarīgākās lietas jums šajos 
Ziemassvētkos būs eglīte un piparkūkas. 
Un kādēļ lai šogad tā nebūtu tieši ar 
piparkūkām izrotāta eglīte? 
 

 
 

 

 

Kas nemazgājas 

Ziemassvētkos, tam 

Ziemassvētku vecītis 

atnesīs 100 galeonus! 
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Tā kā nemateriālās lietas bija noskaidrotas, radās ziņkārība, kur jūs pavadīsiet 
Ziemassvētku brīvdienas?  
 
15 no jums būšot kopā ar savu ģimeni. Četri dosies apciemot savus radus un draugus, 17 
paliks skolā, tomēr, iespējams, pie skolā palicējiem var pieskaitīt arī tos 5, kas nodarbošoties 

ar slinkošanu. Tomēr ir arī tādi, kam ir pašiem sava galva uz pleciem un tie saka: 

 

 Palikšu skolā UN izmācīšos; 

 Būšu kopā ar ģimeni un radiem. Un paķeršu līdzi draugus; 

 Laikam vēl nezinu; 

 Vēl nezinu... 

 Ja būs sniegs, slēpošu DAUDZ; 

 Slinkošu un ēdīšu speķpīrāgus; 

 Izbaudīšu dāvāšanas prieku; 

 Cerams, ka pavadīšu tos ar savu līgavu; 

 Būšu kopā ar Konoru. 

 

 
Tā kā tik daudz skolēnu, profesoru, mājas elfu, spoku un citu darbinieku tomēr paliks skolā, 
centāmies sastādīt sarakstu ar lietām, kuras nekādā gadījumā nevajadzētu dāvināt saviem 
draugiem, ja vien nevēlaties viņus nepatīkami pārsteigt. 
 
Dāvanas, kuras jūsu draugi nevēlētos saņemt Ziemassvētkos: 
 

1) Vēl vienu ţagaru; 

2) Dāvanas, kas sūtītas ar ļaunu nolūku; 

3) Grāmatu – „Kā kļūt pūkainam”; 

4) Sliktas ziņas; 

5) Tanti Oktupāniju ciemos un 

mājasdarbu kaudzi; 

6) Nezinu. Noteikti negribētu saņemt kaut 

ko sliktu; 

7) Ţagariņu un lietainu laiku. Lusianna 

grib iet pikoties; 

8) Atstumtību, jo Z-svētki ir tak 

labdarības un mīļuma laiks; 

9) Mācību plānotāju; 

10) Vēl vienu mājdzīvnieku; 

11) Sliktas ziņas; 

12) Grūti pateikt. Visādus Ziemassvētku 

suvenīrus, piemēram, lietiņas, kas tāpat 

tiks noliktas plauktā. Sākumā skaisti 

izskatās, bet ar laiku tiek aizmirsts. Es ar 

to domāju salavecīšus, eglītes utml. 

nieciņus; 

13) Asaras un trīctārpus; 

14) Trīctārpus; 

15) Dzejoļu krājumus; 

16) Netīkamus cilvēkus blakus, 

nedraudzīgus, ļaunus, ieriebt gribošus; 

17) Skumjas; 

18) Tādu dāvanu, kuru vēlētos ikviens 

bērns; 

19) Ogles; 

20) Lietu, vēju vai salu -30; 

27) Disku ar Ramšteinu un degošu kaku 

maisiņu; 

28) Asaras; 

29) Nav tādas lietas; 

30) Kaut ko sūdiem līdzīgu, nepūkainu, 

tādu, kas ir dzīvs; 

31) Skumjas un asaras, kaut ko 

nesmaidošu; 

32) Mazo brālīti, kurš izskatās un 

uzvedās tieši tāpat kā vecākais brālis; 

33) Zobu birstīti; 

34) Sliktu dāvanu; 

35) Bārbiju māju; 

36) Zeķes; 

37) Ţagarus; 

38) Nemūţam nevēlētos saņemt ţagaru 

(ha-ha).. vai pelnu čupu, par kādu sliktu 

nedarbu; 

39) Slotu; 

40) Visu, ko es vēlos; 

41) Labāko dāvanu mūţā; 

42) Vientulību; 

43) Turku saldumus; 

44) Lielu riekstu maisu, kuru varētu 

skrubināt līdz pat nākamajiem 

Ziemassvētkiem un jaunu sarkanbalto 

rūķa tērpu; 

45) Salkanus apsveikumus bez tajos 

ieliktas sirsnības. Apsveikums nav spiesta 

lieta, ja to dara - tas jādara no sirds; 

46) Pamācību "kā būt normālam 
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21) Henrietas tantes kniebienu vaigā; 

22) Ţagarus! Un Čermosfordu 

Ziemassvētku vecīša tērpā; 

23) Sliktus vārdus; 

24) Skumjas; 

25) Tumši zilas zeķes; 

26) Laikam jau zeķes. Es zinu, ka citiem 

tādas bieţi dāvina un es negribu, lai man 

arī uzdāvina tādas; 

 

pusaudzim"; 

47) Ţagarus; 

48) Vecākus; 

49) Ţagarus; 

50) Apnicīgus jautājumus. 

 

 

 
Kā gan pie dāvanām tiks 
tie, kam draugi dāvaniņas 
šogad nedāvinās? Nu, 
protams – Ziemassvētku 
vecītis. Tad nu nolēmām 
noskaidrot arī atbildi uz 
šādu jautājums: Vai tu tici 
Ziemassvētku vecītim? 
Aptaujāto 50 Cūkkārpas 
iemītnieku vidū visvairāk 
izvēlētās atbildes bija "Jā, 
vienmēr" un „Tad, ja to 
sastopu ar dāvanu maisu”. 
Šīs atbildes izvēlējušies pa 
16 respondentiem katru. 
Tostarp Ziemassvētku 
vecītim tikai svētku laikā 
tic 8 skolas iemītnieki. Diemžēl starp mums ir arī septiņi skeptiķi, kas Ziemassvētku vecītim 
netic. Tomēr situāciju izglābj fakts, ka mūsu vidū ir, vai arī nākotnē par tādiem kļūs, veseli trīs 
Ziemassvētku vecīši. 
 
 

 
 
 
Tā kā daudzi no 
mums ir atzinuši, ka 
šos Ziemassvētkus 
pavadīs tepat skolā, 
tad nolēmām 
noskaidrot arī to, vai 
mēs šos svētkus 
spētu svinēt bez 

Ziemassvētku 
dziesmām un 
eglītes, gadījumam 
ja nu atkal kādu 
savādu notikumu 
iespaidā skolā tiek 
aizliegts dziedāt un 
rotāt koptelpas ar 
skujkokiem.  
No 50 aptaujātajiem 

respondentiem 26 atzina, ka spētu bez šīm lietām iztikt, savukārt 23 skolas iemītniekiem 
svētki bez egles un dziesmām nav iedomājami. Un ir tikai viens vienīgs respondents, kas šajā 
jautājumā atzīst, ka galvenais lai Ziemassvētkos būtu dāvanas, bet pārējie nieki viņu šajos 
svētkos nespētu iedvesmot. Dīvaini, ka šis viens respondents šo savu izvēli neuzrādīja jau 
jautājumā par to, kas ir vajadzīgs, lai būtu Ziemassvētku sajūta.  

 

32%

32%

16%

14%

6%

Vienmēr tic Ziemassvētku vecītim

Ziemassvētku vecītim tic tikai tad, ja to sastotp ar dāvanu maisu

Tikai svētku laikā tic Ziemassvētku vecītim

Uzskata, ka Ziemassvētku vecīša nemaz nav

Paši jau ir (vai nākotnē būs) Ziemassvētku vecīši

52%46%

2%

Spēj Ziemassvētkus svinēt bez Ziemassvētku dziesmām un eglītes

Nespēj Ziemassvētkus svinēt bez Ziemassvētku dziesmām un eglītes

Uzskata, ka svarīgākās Ziemassvētkos ir dāvanas
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Vēl BK draudzīgais kolektīvs vēlējās noskaidrot kā skolas iemītnieki gatavojas 
Ziemassvētkiem. Šajā jautājumā domas dalās visvairāk: 

 

 
 

 
Septiņas citas atbildes uz šo jautājumu bija šādas: 
 
 Pa bišķiņam no visa. 

 Nekā īpaši, viss tiek sagatavots manā vietā. 

 Cepu mājasdarbus un speķpīrāgus. 

 Rakstu apveikumus un izrotāju telpas, kurās uzturos atbilstoši Ziemassvētkiem 

 Cenšos no draugiem noslēpt jau pirms skolas nopirktās dāvanas. 

 Noteikti gatavoju pašrocīgās dāvaniņas, apsveikumus un sāku dungot pazīstamās 

svētku melodijas. Kā arī sāku apdomāt iespēju doties atrast eglīti un slepeni ienest 

istabiņā, bet par to nevienam nav jāzina. 

 Pagaidām svētkiem vēl negatavojos, bet veicu korespondenci ar SLIMu organizācijas 

komiteju un gatavoju īpašu obligātu pasākumu piektā un sestā gada audzēkņiem - 

pavisam mazu, varbūt pat ne tik nepatīkamu sīkumu, kas sagaida viņus pirms 

brīvdienām. 
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Ziemassvētkus vienkārši gaidu

Man šis ir pārdomu laiks

Daudz staigāju pa Cūkmiestiņa veikaliem, gādājot

dāvanas

Pašrocīgi gatavoju nelielas dāvaniņas

Rakstu apsveikumus

Negausīgi izēdu šokolādes Adventes kalendāru

Sēžu koptelpā, jo man šis laiks nepatīk: dienas tik

īsas!

Gaidu sniegu, jo tad pasaule kļūst gaišāka

Vai tad Ziemsvētki tiešām būs?

Bet es gaidu Valentīna dienu!

Citas atbildes
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Un visbeidzot mēs vēlējāmies noskaidrot, cik daudzus no mums Ziemassvētku 
noskaņa jau ir pārņēmusi.  
 
No 50 aptaujātajiem skolas iemītniekiem 22 aptaujātie atbildējuši ar „jā”. 21 skolas 
iemītnieku šī noskaņa vēl nav pārņēmusi, bet viņi gribētu šo noskaņu, to arī viņiem 

novēlam. Vēl trīs respondenti atzīst, ka nemaz šādu noskaņu nevēlas, bet 
četri no mums ir tik aizņemti ar ikdienas rūpēm, ka viņiem nemaz nav 
laika un vēlēšanās domāt par Ziemassvētkiem. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Ziemassvētkos 

neēdīsi 

speķpīrāgus, tad 

tu vairs nepatiksi 

testrāliem. 

 

KAS IR ZIEMASSVĒTKI? 

 

Tā ir noskriešana no ziemas sliedēm, tā ir 

neprātība pašā ziemas vidū, tie ir noslēpumi un 

apskāvieni, negaidīti ciemiņi un vēstules no 

sen neredzētiem draugiem.  

Tas ir laiks, kad cilvēciskas būtnes aizmirst 

nepieciešamību būt saprātīgām un savaldīgām 

un ievērot diētu.  

Tā ir atgriešanās sencilvēka alā. Ēdiens un 

uguns, smiekli un savieši. 

Es labprāt paņemšu vēl šķēli pudiņa. 

Putukrējumu? Protams. Un vēl drusciņ saldās 

mērces. 

 

PEMA BRAUNA 
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Raksts ir domāts tiem, kas nav laicīgi padomājuši par Ziemassvētku dāvanām 
saviem mīļajiem, draugiem un skolas biedriem. Cits mācību darbos ieracies, cits 
vienkārši aizmirsis, citam naudas zutnis pavisam iztukšots, gādājot sev 

šokovardes. Piedāvāju burvīgu, vienkāršu, radošu, ne-dārgu, mīļu, interesantu un 
visādi citādi lielisku dāvanu ideju sarakstu! Varbūt kādam noderēs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meitenēm varētu uzdāvināt: 
 
 abonementu populārākajam burvju pasaules žurnālam "Burvīgā raganiņa" (Tas 

izmaksās tikai 3 galeonus un 11 sirpus); 

 kalendāru nākamajam gadam ar vienradžu attēliem (21 sirps, nopērkams Cūkmiestiņa 

pūču pasta nodaļā); 

 dažādu krāsu cukurspalvas (1 sirps gabalā) - būs salda mājas darbu pildīšana; 

 jaunāko grāmatu hītu "Mijkrēslis" (par jaunas burvju meitenes maniakālo apsēstību ar 

vampīru, cena - 6 galeoni); 

 pūkainas zeķes, ausaiņus, šallīti (nu, sapratāt) meitenes iemīļotajā krāsā (Cūkmiestiņa 

veikalā "Marlēnas Štātes" sākot no 15 sirpiem); 

 pašsildošo tējkanniņu un 

dungaļas tēju (tējas 

efekts - mīļāko 

dziesmiņu individuāla 

dzirdēšana; komplekts 

maksā 11 sirpus); 

 
Laumputekļu trifeles, tās 

tiek gatavotas tikai uz 

Ziemassvētkiem (12 

sirpi, kārbiņā 4 

gardumiņi).
 

 

 

Ziemassvētku dāvanu padomi 

Toms Lunaro, Kraukļanags, piektais 

kurss 

 

Ko tev novēlēt Ziemassvētkos? 

Kas tev vislabāk patiktu? 

Mīļš spēļu zilonēns, lepna automašīna  

vai varbūt šimpanze,  

vai varbūt tev gribētos saglabāt šo noskaņu,  

lai Ziemassvētku laiks ir visu gadu? 

 

DŢILA VARBERTONA 
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Puišiem nebūtu iebildumi pret: 
 
 slotas kopšanas piederumiem (aptuveni 6 galeoni, atkarībā 

no kvalitātes); 

 žurnāla "Zibšņa Ziņas" abonomentu (3 galeoni, 11 sirpi); 

 pašlabojošo rakstāmspalvu (4 sirpi gabalā) - vismaz vienā 

jomā jutīsies droši; 

 noderīgo padomu grāmatu "Meiteņopēdija" (Kā neapmulst, 

sastopot meiteni? Ko viņas ēd? Ko patiesībā domā? 

Pielikumā - jūtu un izjūtu klasifikācijas katalogs; 5 

galeoni); 

 pašatvēsinošo sporta zeķu pāri (2-6 galeoni, atkarībā no izmēra un pēdu svīdības); 

 lielo Šķebišokolādes tāfeli (līdz Ziemassvētkiem "Medusdūrēs" akcija: 1 galeons un 2 

sirpi); 

 
krājkasīti ar īpaši drošo aizdari (parasti aprīkota ar zobiem, piesūcekņiem vai 

dzelkšņiem, kas reaģē, ja kāds mēģina izņemt noglabātos dārgumus; "Klūgbodē" sākot 

no 8 sirpiem, "Skrīviņspala spalvaskātos" 1 galeons). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Ziemassvētku vakarā pie 

Čermosforda kabineta durvīm 

noliek trīs pašceptas 

piparkūkas viņa galvas formā, 

otrajā semestrī iespējams 

nedabūt T. 

 

Ja pamostoties pie 

gultas atrodi mazu 

dāvaniņu, zālē gaidīs 

lielās... 

 

Reti gadās saņemt dāvanu,  

kas darināta no mīlas  

un uzupurēšanās, izraudzīta  

ar lielāko rūpību un iesaiņota ar 

dāvinātāja aizrautību. Tādas dāvanas 

nav lemts saņemt bieži, tāpēc  

lolojiet tās kā sevišķu dārgumu. 

 

IRMA BOMBEKA 

 

 

Ja Ziemassvētku rītā 

ieraudzīsi Lodzibeni, 

tad zini, bez lidošanas 

tev neiztikt. 
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Dāvanas, kas jums pašiem neizmaksātu neko, tik vien kā ieguldīto darbu 
un laiku: 
 

 
 dziedoša paša zīmēta kartiņa (visvieglāk pieburamie meldiņi: "Ak, svētīti tie 

Zirgērgļi!", "Kad āmuļi balto" un jautro "Sniegs-ūsās!"); 

 ar saldēšanas burvestību noburts miniatūrs sniegavīrs; 

 paša meistarota Ziemassvētku stikla bumba ar īstām sniegpārslām; 

 uzblīdināta piparkūkas sirds (vēlams ar skaistu glazūras rakstu. Piparkūkas var 

palūgt pie mūsu elfiem skolas virtuvē); 

 kopīgo bilžu atmiņas albums; 

 drauga vietā izpildīts mājas darbs (tikai tā, lai profesori neatšifrē!); 

 ogu kaklarota, kas apslacīta ar nesen atklāto spārklošanas mikstūru (padomu 

jautāt mūsu mikstūru profesorei Mikai Andresonei); 

 
noburt spoguli ar Komplimentaris burvestību, lai draugs svētku laikā saņem 

neskaitāmus uzmundrinājumus (burvestība parasti ilgst pāris dienas).
 

 

 
Vēl, protams, jauka izturēšanās un uzmanības veltīšana, kopīga darbošanās un 

patīkamas sarunas...  
Bet tas neskaitās, jo mēs visi taču gribam dāvanas!!!  
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Dāvanu horoskopi 

Hildegarde, Kraukļanaga nama spoks 

 

 

 
Izrādās, ka astroloģija var ieteikt, ko dāvināt katrai Zodiaka 

zīmei, lai viņu no sirds iepriecinātu!  
Izlasi šo dāvanu horoskopu un izmanto tā padomus, jau saiņojot 

Ziemassvētku dāvaniņas. 
 

 
 
Auns 
Dāvana Aunam? Pirmais un galvenais – ietin to sarkanā papīrā! Kas būs iekšā, tas nav tik 
svarīgi! Ideālas dāvanas – svari, samuraja zobens, bungu vālītes. Vai arī, kāpēc 
neuzdāvināt Aunam dienasgrāmatu ar skaistu uzrakstu: «Ko es gribu izdarīt tūlīt…» 
 
Vērsis 
Iepriecināt Vērsi nav grūti! Paņem kādu sīkumu, piemēram, 

šokolādi, un ietin to lielā naudas banknotē. Un ja šis Vērsis 
tev daudz nozīmē, uzdāvini viņam mājas elfu. Vēršiem 
vienmēr patīk skaistas, tomēr praktiskas lietas, tādas, 

kuras var pataustīt, pasmaržot. Lūk, ideāla dāvana – ēdami 
flaneļa palagi! 
 

Dvīņi 
Uzmanību! Dāvini viņam visu ko – daudzas mazas 
dāvaniņas. Ja neesi Jaunava, tad sajuksi vai prātā, 
iesaiņojot šos visus sīkumus. Sīkumi – tas ir pats galvenais! Dāvini Dvīņiem visādus niekus 
– grāmatas, šķiltavas, lai tikai viss ir krāsains, skaļš. Dvīņiem nav grūti izpatikt. 
 
Vēzis 

Jā, uzreiz grūti izdomāt, kā vēl nav viņa krājumā. Viss vecais, antikvārais droši vien varētu 
iepriecināt – tad Vēzis iemīlēs dāvinātāju uz visiem laikiem. Bet šis gardēdis mīl arī ēdamas 
lietas, tāpēc vari doties ciemos ar torti rokā – vislabāk, ja tā būs pašcepta. Ideāla dāvana 
Vēzim – antīka kariete, kas nebrauc, bet ir pilna ar dažādiem tā laika atribūtiem. Vēzis vai 
kusīs no laimes! 

 
Lauva 

Svarīgi nav tas, ko dāvināt Lauvai, bet gan tas, kā to dari. Vari viņam pasniegt polietilēna 
maisiņu, pilnu ar papīra atgriezumiem, bet ietītu spilgtā papīrā un aprakstītu ar Lauvas 
vārdu lieliem burtiem, un zini, ka viss būs kārtībā. Lauva mīl izcelties, mīl, ka tam glaimo, 
un, ja to izdarīsi, dziedot slavas dziesmu viņa dzirdīgajām ausīm, tad zini, ka būsi ciemiņš 
numur viens. Ja esi naudīgāks, dāvini krēslu, kurš līdzīgs tronim, – arī tad trāpīsi 
desmitniekā! 

 
Jaunava 
Galvenais, ietin dāvanu kārtīgi, citādi Jaunava jau 
uzreiz būs neapmierināta ar saturu, pat nezinot, 
kas tur iekšā. Ja gribi izjokot Jaunavu, atstāj klāt 
cenu. Viņa būs samulsusi un sāks murmināt 
neapmierinātībā, kāpēc neesi to noņēmis. Jaunavai 

patiks tāda dāvana, kas liks justies pašai savās 
acīs pārliecinātai. Tomēr… mēs parasti dāvinām 
Jaunavai visu ko – kalendārīšus, kārbiņas 
sīkumiem, bet nekad neko vērtīgu. Nu tad varbūt 
šogad uzdāvināsim Jaunavai patiesi labu dāvanu! 
 

 

Jo mazāki būs skolēnu 

mājasdarbi, jo vairāk 

laika atliks dāvanu 

darināšanai - 

profesoriem. 

 

Vienmēr var uzminēt, vai paveicies 

atrast īsto dāvanu. Tad tu dzirdi 

nevis „ai, paldies, mīļā – taisni tas, 

ko gribēju”, bet „oho, o, oho! Oho, 

oho, ohohooo!” 

 

MĒRIONA GARETI 



54. 

 
Svari 
Saldumi un ziedi – tas ir labs sākums. Turpinājumā aizved viņu uz karnevālu, bet 
atpakaļceļā – uz savu dzīvokli, kas ir stāvgrūdām pilns ar dāvanām. Saki viņiem visu, kas 

vien romantisks tev ienāk galvā. Svari vienkārši kusīs aiz svētlaimes. Un labākā dāvana, 
kādu vien varētu pasniegt Svariem, ir palīdzēt viņiem nolemt, ko dāvināt pārējiem. Tā tu 
ietaupīsi Svariem daudz laika. 
 
 
Skorpions 
Skorpioni dievina dāvanas, kuras var paņemt 

un izsaiņot mājās, lai neviens nezinātu, kas 
viņiem uzdāvināts. Ja uzdāvināsi Skorpionam 
saulesbrilles, tad varētu uzskatīt, ka esi 
iemantojis mūžīgu pateicību. Viņi mīl 
dāvanas, kas cilvēkam piešķir spēku un varu, 
piemēram, akcijas, ieročus. Vai tagad saproti, 

kāpēc esi pret viņu tik uzmanīgs? 

 
 
Strēlnieks 
Ideālas dāvanas Strēlniekam var atrast Austrumu tirgū vai tūrisma aģentūrā. Ar biļeti uz 
vienu pusi, vienalga, uz kurieni, padarīsi viņu simtprocentīgi laimīgu. Viņš mīl mūsdienu 
lietas – teleskopu, grāmatas… Kas interesanti – ja Strēlniekam dāvana nepatiks, tu to 

uzreiz sapratīsi. Viņš vienkārši skaļi paziņos: «Man jau tāda lietiņa ir, un es tikko no tās 
tiku vaļā.» 

 
 
Meţāzis 
Viņam vajadzētu dāvināt kaut ko tādu, kas izskatītos ļoti vērtīgs. Kā 
būtu, ja tu viņam pasniegtu rakstāmpiederumu komplektu no 

riekstkoka, uz kura zelta burtiem iegravēts viņa vārds? Tomēr ir diezgan 
grūti uzzināt, vai Mežāzim patiks šī dāvana. Uzskati par lielu 

pagodinājumu, ja viņš pateiks, ka tā viņam noderēs dzīvē. Starp citu, 
Mežāži arī mīl saulesbrilles! 
 

 

Ūdensvīrs 
Sameklē jocīgāko veikaliņu un nopērc tajā visneparastāko lietu. Ietin to violetā papīriņā, 
un vari pat pārāk necensties to darīt kārtīgi. Ūdensvīram nebūs nekādu pretenziju, jo viņš 
laimīgs saņems vienalga ko, galvenais, lai to varētu parādīt un tūlīt sadalīt ar draugiem. 
Ūdensvīri mīl cepures, īpaši mīkstas. Un vēl kas, varbūt uzdāvini viņiem kādu astroloģisko 
žurnālu. 
 

 
Zivis 
Tu varētu paņemt viņas līdzi uz veikalu un palūgt, lai Zivis pašas izvēlas sev dāvanu. Zivis 
mīl visu, kas rosina iztēli, – kino, mūziku, gleznas. Pacenties savai mīļajai Zivtiņai dabūt 

kaut ko, saistītu ar mākslu – varbūt fotoaparātu vai balles kleitu. Tāpat Zivis iepriecinās arī 
vakariņas divatā – sveču gaismā un ar klasisko mūziku fonā, ja iespējams. 

 

 

 

 

Ziemassvētku rītā 

Slīdeņa galdam jābūt 

vispilnākajam, savādāk 

vārdā neminamais 

nopostīs skolu. 
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Pirmās liecības par nelielām garšvielu un medus kūkām saglabājušās jau 
kopš tālā 350. gada pirms mūsu ēras. Arheologi atklājuši, ka Ēģiptes 

faraonu kapenēs līdzās citiem dārgumiem atradušies arī ar medu 
saldināti garšvielu cepumi. Taču tikai viduslaikos mūki sāka 
gatavot tādas piparkūkas, kādas mēs tās pazīstam tagad.  
 
 
 

Tolaik gan Beļģijas, gan Francijas, gan arī Vācijas klosteros nereti mēdza nonākt dažādi aizjūras labumi, 

tostarp arī daudzas garšvielas un Austrumu saldumi – visas šīs piedevas tika liktas lietā, cepot 

piparkūkas. Sākotnēji tās klosteru viesiem tika pasniegtas kā piedevas alum. Gluži kā ķiploku grauzdiņi 

mūsdienās. Tieši klosteros arī aizsākās piparkūku uzvaras gājiens. 14. gadsimtā par piparkūkām runāja 

vai visa Eiropa. Īpaši slavenas tolaik bija Vācijas pilsētas Nirnbergas vīriešu klostera piparkūkas. 

Interesanti, ka par Ziemassvētku našķi uzskatītos cepumus klosterī dažkārt izmantoja nevis lai našķētos, 

bet lai sagatavotu rezerves bada laikiem, jo piparkūkas, tajās iekļauto garšvielu dēļ, kas darbojas arī kā 

dabīgais konservants, iespējams ilgi uzglabāt. 

 

Jau klosteros piparkūkām tika 

piedēvēta ne tikai spēja ilgi 

uzglabāties nesabojājoties, bet 

arī dziednieciskas īpašības. 

Uzskatīja, ka tās palīdzot pret 

saaukstēšanos, grūtsirdību un 

daudzām citām kaitēm. Un 

jāsaka, ka mūkiem bija taisnība 

– ne tikai piparkūkas sniegtās 

pozitīvās emocijas, bet arī 

ingvera, kardamona, piparu, 

kanēļa, krustnagliņu, 

muskatrieksta, anīsa un citu 

garšvielu buķete spēj cīnīties ar 

dažādiem slimību izraisītājiem. 

 

Pamazām piparkūkas no klosteriem pārcēlās uz lielākām ražotnēm. Vācijas Hanzas pilsētās - Ķelnē, 

Nirnbergā un Bāzelē parādījās piparkūku ražotnes. Nav brīnums, ka piparkūku bizness visplašāk 

attīstījās tieši ostas pilsētās, jo piparkūku galvenā sastāvdaļa bija garšvielas, kuras ieveda no tālām 

zemēm. Dažādas piparkūku figūriņas jau tolaik bija ļoti pieprasīta prece daudzos gada tirgos. 

Vispopulārākās bija sirds formas piparkūkas, iesietas lentītē. Brāļu Grimmu pasaka par Ansīti un 

Grietiņu piparkūku cepējus iedvesmoja jauniem izaicinājumiem. Tā tapa pirmā piparkūku mājiņa, kuru 

papildus glazūrai piparkūku meistari izrotāja ar saldumiem. 

Mīkstas, cietas, glazētas, ar medu vai bez tā, ar mandelēm vai riekstiem – piparkūku meistari centās 

pārspēt cits citu, kā vien spēdami. Piparkūkas kļuva par savdabīgiem pilsētu simboliem. Piparkūkas ar 

sukādēm un mandelēm bija raksturīgas Nirnbergai, bet sirsniņas ar krāsaino cukuru Minhenei. 

 

Pirmās piparkūkas Amerikas Savienotajās Valstīs nonāca tikai 1854. gadā, kad tur, Indiānas štatā, kādā 

klosterī savām vajadzībām sāka cept Šveices katoļu mūki. 

Tikai vēlāk dažādās piparkūku receptes un cepšanas tradīcijas nonāca gandrīz ikvienā mājā. Amerikāņi 

savas piparkūkas bieži vien saldina ar melasi savukārt Lielbritānijā piparkūku saldināšanai izmanto 

sīrupu vai brūno cukuru. Vācieši piparkūkas tradicionāli saldina ar medu, kā to senatnē darīja 

Nirnbergas piparkūku cepēji. Tāpat arī ar garšvielām - katrā receptē savādāk, kamēr ingvers un kanēlis 

ir vispopulārākās, kuras iekļautas gandrīz ikvienā piparkūku receptē. 

 

Piparkūku vēsture 

Kristāla Pasaka 
 

Ja Ziemassvētku vakarā 

zagsi drauga 

piparkūkas, trīctārpi pa 

nakti nograuzīs ausis. 
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Ziemassvētki mums sniedz daudz sajūtu, kuras nevar ne sataustīt, ne 
pārdot, ne nopirkt - sajūtas un emocijas. Tomēr gudri būs tie, kas teiks, 
visiem zināmo patiesību, - „mīlestība iet caur vēderu”, jo Ziemassvētkos 
nu nekādi neiztikt bez skaisti un bagātīgi klāta galda... 
 

 

 
Par neatņemamu Ziemassvētku 

ēdienu galda sastāvdaļu uzskata 
cūkas smeceri, pupas, zirņus, 

putraimu desas, kā arī pīrāgus 
un kādu siltu dzērienu, kas tā 

vien vilktu uz deju placi. 
 
 

Ikkatram saldumu cienītājam, 
īstu maltīšu atbalstītājam šie 

svētki paliks atmiņā kā visu laiku 
daudzveidīgākie ēdienu ziņā. 

 
 
 
 
Jauki, kad paaudžu paaudzēs tiek nodotas svētku ēdienu receptes, kuras pagatavojot var 
uzklausīt pozitīvas atsauksmes no ciemiņiem. Taču jūs vienmēr varat pagatavot kaut ko jaunu 
un interesantu, likt to Ziemassvētku galdā un sadzirdēt tieši jums veltītus atzinīgus vārdus. 
 

 

Ziemassvētku receptes 

Piparrausītis 

 

No svētkiem gandrīz vēl ne miņas, 

Un pirmā tos piesaka smarža; 

Kafijdzirnaviņās maļas krustnagliņas, 

Kardamons un ingvers jaucas, 

Kanēlis pa vidu spraucas. 

Vai jūs zināt, kā tas saucas? 

Piparkūku cepšana! 

Drusciņ tā kā buršanās. 

Un Ziemassvētkiem ir piparkūku garša. 

Smaržīgi mākoņi lido pa virtuvi, 

Bļodā medus līst un sīrups. 

Vēl jāpiemet šķipsniņa brīnuma tīra 

Un katram pa sirdij jāizcep. 

 

AMANDA AIZPURIETE 
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Ziemassvētku trifeles 
 
 

 300 g saldā krējuma (35%), 

 225 g rīvētas tumšās šokolādes 

 2 ēdamkarotes brendija 
 

Pagatavošana 
Mazā katliņā uzsilda saldo krējumu, tad noņem no uguns un pievieno šokolādi un brendiju, 
samaisa, līdz masa kļūst viendabīga un spīdīga. Ieliek uz neilgu laiku ledusskapī, lai nedaudz 
atdziest. Saviļā mazas bumbiņas, ko atkal liek ledusskapī, lai sacietē. Trifeles var apviļāt ar 
kokosriekstu skaidiņām, kapātām mandelēm vai sacukurotām apelsīnu miziņām. 
 
 

 

Zirņu pikas 

 

 100g pelēko zirņu 

 100g kartupeļu 

 150g žāvēta speķa 

 sīpols 

 50g sviesta(der arī kaņepju), 

 sāls pēc garšas 
 
Pagatavošana  
Atsevišķi novāra zirņus un kartupeļus. Nokāš un samaļ, iegūtajai 
masai pievieno sagrieztu žāvētu speķi, kas apcepts kopā ar sīpoliem, pieliek sviestu, sāli un 
pamatīgi izmīca. Veido apaļas bumbiņas – zirņu pikas. (Var gatavot tikai no zirņiem bez 
kartupeļiem.) Ēd ar rūgušpienu, kefīru vai paniņām. 
 
 

 

Ledus šokolāde 
 
 

 50 g baltās šokolādes 

 25 g kokosriekstu tauku 

 5 ml glazūras 
pūdercukura ar zemeņu 
garšu 

 
 
Pagatavošana 
Salauz šokolādi gabaliņos, sajauc 
tos bļodā ar taukiem un glazūras 
pūdercukuru un kausē ūdens 
peldē. Kārtīgi izmaisītu masu salej 
mazās kēksa formiņās. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ziemassvētku rītā jāguļ 

pēc iespējas ilgāk, lai 

beidzot atgulētu 

iepriekšējās naktīs sev 

nozagtās miega 

stundas. 

 

Ja tu redzi rozā kaķi 

pārskrienam pār ceļu, un tu 

paspēj nolaistīt pārējos ar 

ūdeni, tu Ziemassvētku 

vakarā redzēsi īstu salatēti! 
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Mandeļu piparkūku rauši 
 

 2 olas 

 125g cukurs 

 250g milti 

 1TK cepama pulvera 

 200g mandeles(samaltas) 

 50 g apelsīna un citronu sukāžu 

 1TK kanēlis(malts) 

 Šķipsniņa krustnagliņas(maltas) 

 Rīvēts muskatrieksts 

 Smaržīgie pipari 
 

 
 
Pagatavošana 
Olas ar cukuru saputo. Miltus sajauc ar cepamo pulveri un iesijā bļodā. 
Pievieno mandeles, sukādes, garšvielas, ar cukuru saputotās olas un visu sajauc mīklā. No 
mīklas izveido kukulīti ,to ietin folijā un uz 2 stundām ieliek ledusskapī. Mīklu izveltnē 1 cm 
biezu, un ar glāzi izspiež apaļus raušus. Pārklāj ar olas dzeltenumu(saputotu) Cep 20 min. 
180-200ºC 
 

 
Ziemassvētku burkānu konfektes 

 

 100g burkāni 

 100g cukurs 

 citrona miziņa 

 vaniļas cukurs 

 augļu vai ogu sīrups 

 pūdercukurs vai sarīvēti cepumi 
 
Pagatavošana 
Burkānus sarīvē uz smalkās rīves, pievieno cukuru.Uz lēnas uguns vāra, līdz masa kļūst 
viendabīga. Atdzesē, pievieno sarīvētu citrona miziņu, vaniļas cukuru, dažas pilītes sīrupa un 
kārtīgi sajauc. No šīs mīklas veido bumbiņas, apviļā tās pūdercukurā vai sadrupinātos 
cepumos. 
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Pareģojumi 

Bendžamins Grinčs 

 

NNāākkoottnneess  zzīīllēēššaannaa  ZZiieemmaassssvvēēttkkooss  
******  

Ziemassvētki ir visnotaļ maģisks un brīnumiem pilns laiks. Šos maģiskos svētkus var izmantot, 

lai attīstītu arī savu Iekšējo Aci un ieskatītos nākotnē.  
Ir daudz un dažādi veidi, kā uzzināt, kas jūs sagaida tuvākā vai tālākā nākotnē... 

 

 

 
 
 

Šeit būs daži piemēri 
 

 Apēdiet Ziemassvētku vakarā 12 ķiršus. Aizveriet acis un trīs reizes apgriezieties uz papēža. 
Tad spļaujiet kauliņus ārā. Ja trāpīsiet profesoram Čermosfordam, jūs nekad neprecēsieties.  
 

 Ziemassvētku vakarā uzaiciniet profesoru, no kura eksāmena jums visvairāk bail, uz glāzi 
karstvīna Austrumu tornī. Ja pa ceļam sastopat pasniedzēju Pumei Su, trīsreiz pārspļaujiet pār 
plecu. Ja profesors, kuru esat uzaicinājis uz karstvīnu, ir Pumei Su, spļaušanu pār plecu 
aizstājiet ar Vecākās Futarkas pirmās etas nolasīšanu. Neuzkrītoši mēģiniet iemest sauju 
krustnagliņu profesoram acīs un skaļi saucot: „Noķer mani, vecais velns” skrieniet lejā pa 
kāpnēm. Ja profesors pa ceļam nojaucās uz sejas, jums eksāmens nebūs jāliek. 

 
 Ja iepriekšējā gada beigās Lielajā Zālē vai kādā saliņā uz ezera esat satikuši vilkaci, tad 

nākošajā gadā APTZ profesors būs vīrietis. Ja jūs esat redzējuši divus vilkačus, tad APTZ 
profesors būs sieviete. Ja vilkači bijuši daudz, tad profesore Mika Andresone ir iesmērējusi jums 
bojātu mikstūru. 
 

 Ziemassvētku rītā pirmais cilvēks, kuru jūs sastapsiet, būs Klumpurs. 
 

 Ja jums gadās iedzert par daudz Ziemassvētku vakarā, tad visi mirušie dzīvnieki atgriežas. Pie 
jums. 
 

 Ja jūs Ziemassvētku rītā pamostaties ne savā istabā, svešā gultā, zem svešas segas, tad 
uzjautājiet savam kaimiņam: „Vai es esmu savā istabā?” Ja viņš atbild, ka jūs neesat savā 
istabā, tad jūs neesat savā istabā.  
 

 Ziemassvētku rītā basām kājām izejiet Aizliegtā meža malā 
un uzburiet Aizstāvi. Ja Aizstāvis nav mainījies, tad 
paskatieties pa labi. Ja Aizstāvis ir mainījies, tad 
paskatieties pa kreisi. Ja jūs neprotat uzburt Aizstāvi, tad 
ejiet atpakaļ.  
 

 

Ja lietainā laikā esat aizmirsis 

lietussargu, jūs noteikti 

samirksiet. 
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 Ja Ziemassvētku rītā uz ezera pie pils ir migla, tad beidzot būsim tikuši vaļā no Cūkkārpas 
spokiem. 
 

 Ziemassvētku vakarā kariet sarkanus lukturus Vālējošā vītola zaros. Ja zaros palicis pāra 
skaitlis, tad nākamajā gadā sanāks kārtot eksāmenu aritmantikā. 
 

 Ja Ziemassvētku rītā Mandragoras daiļi dzied, tad skolā būs jauns medbrālītis.  
 

 Ziemassvētku naktī, pilnīgā tumsā, dodies uz Bibliotēkas Slēgto nodaļu un velciet ar pirkstu gar 
grāmatu muguriņām. Ja izejot no Slēgtās nodaļas pirksts vēl ir klāt, tad es nezinu, kur jūs esat 
bijuši. 
 

 Ziemassvētku rītā uzkāp uz Cūkkārpas vārtiem un skaiti audzēkņus, ja pirmie nāk 
pirmziemnieki, tad viņu ir visvairāk. (Un nākošgad būs vēl.) 
 

 Ziemassvētkos zem spilvena palieciet divas vara knutas, ja tās no rīta ir samainītas pret jūsu 
izsistajiem zobiem, tad jūs kādam bijāt parādā. 
 

 Ja Ziemassvētku naktī sapņos jūs nobučo Dens Korneijs, jūs būsiet bagāts. 

 
 Ziemassvētku vakarā visi met zižļus Šķirmicē, pēc tam nosauc savu vārdu, ja Šķirmice atklepo 

jūsu zizli, tad Pārvērtībās būs laba atzīme. 
 

 Ziemassvētku vakarā izejiet pils pagalmā un soļojiet atpakaļgaitā. Ja snīpis atdurās zvaigznēs 
atradīsiet zelta galeonu, ja sniegā, vecu zābaku. 

 
 Ja vēlies, lai tavs mīļotais paliek tev mūžīgi uzticīgs, pārvērtiet profesori Maspēdiņu 

par alumīnija krājkasīti – cūciņu un pakariet to virs durvīm, pa kurām ies jūsu 
mīļotais. Ja krājkasīte uzkrīt mīļotajam uz galvas, tad viņam nav variantu.  
 

 Ja Ziemassvētku rītā redzi tīģercūkas ar kailām ķepām līpam pie koptelpas 
griestiem, tad nākamajā gadā kļūsi par prefektu. 
 

 Ziemassvētku naktī nosmērē seju ar sodrējiem un ej meklēt skolas spoku, ja spoks 
ir vīrs, tad sāksi runāt svešā mēlē, ja spoks ir Hildegarde, gaidāmas kāzas. 

 
 Trīs dienas pirms Ziemassvētkiem nosper profesoram Makkalovam kristāla lodi. Lai viņš lieki 

nesatraucās, atstājiet zīmīti: „Šeit biju es” un dodies uz direktores kabinetu, nostājies ar 
muguru pret logu, atvēzējies un met lodi pār plecu, klusi pie sevis skaitot: „kauliņš pie kauliņa, 
spalviņa pie spalviņas, gribu jaunu pūci.” Cik daļās saplīsīs profesora Makkalova kristāla lode, 
pēc tik dienām dabūsi jaunu pūci.  
 

 Ziemassvētku rītā laid trīctārpus staigāt pa profesoru galdu Lielajā zālē, ja tie sastājas eglītei 
līdzīgā formā, tad viņi vēlas dāvanas.  
 

 Ja tur nāk pār laukiem droši  
Direktore Romānova, 
Tad ar svētku eglēm košām 

Atnācis ir Jaunais Gads. 

 

 
 

 

Ja no rīta 

pirmo satiec 

Hildegardi, būs 

balti 

Ziemassvētki. 
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Vēstules Salavecītim 

Cūkkārpas iemītnieki raksta 

 

 

 

Mīļais Ziemassvētku vecīti, 

Es nevēlos dārgas dāvanas, svētku galdu pilnu ar ēdienu vai aizraujošas 

izpriecas un draugu klātbūtni, siltu vilnas segu, mīļu, mazu, pūkainu 

mājdzīvnieku, arī skolas nodegšanu ne. 

 

Tomēr manu sirdi šogad māc ļoti neparasta vēlēšanās - Hildegarde. Vai tu 

viņu zini? Trakoti neparasta spocene, kura man šķiet ļoti jauka, taču runājusi 

ar šo mistisko radījumu es vēl neesmu saņēmusi drosmi.  

Ja šo būtni varētu nofotografēt un ielikt skaistā rāmītī, nolikt uz naktsgaldiņa 

un katru vakaru novēlēt saldu dusu, es tā arī darītu. Bet neesmu pārliecināta, 

ka tādējādi manas alkas pēc viņas būs mirušas. Vai Tu varētu uzdāvināt de la 

Peijeterī jaunkundzes pukstošo sirdi? Jā tā vēl pulsētu un sildītu asinsvadus, 

bet tā nav. Tāpēc es gribētu satikt Hildegardi pašā Ziemassvētku naktī, 

vienatnē, lai mēs varētu parunāt un es varētu pateikt viņai, ko saka mana 

sirds, ko saka mans prāts, kad es viņu ieraugu.  

Es dāvanā gribu saņemt dāvanu, kuru varētu dāvināt kādam citam, skaistam, 

bezrūpīgam, apburošam, vienreizējam spokam, kurš piesavinājies manu 

dzīvības spēku un nekādi nedod atpakaļ. 

 

Mazā Ohē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai vasarā 

neslimotu, 

plikam ap skolu 

jājoţ. 

 
Mīļo Ziemassvētku vecīt, ja Tu 
man šogad neatnesīsi Lodzibeni, 
tad pagaidi, tu pagāns tāds... 
 
Kalambolists 

 

 
Sveiks ziemassvētku vecīti! 
Es tev neticu, bet ceru, ka man piedosi. Es 
tev teikšu tikai vienu. Dod lai man veiksme 
paspīd un kļūstu skolā populārāka, 
ievērojamāka. Arī puišu vidē!  Lūdzu, izpildi 
manu velmi. Es tev pat sarakstīju dzejoli. 
Es tev neticu 
Tu man piedosi 
Tā ir pareizi 
Un jāmīl visi mums 
Puišiem patikšu 
Ja nelga nebūsi 
Un izpalīdzēsi 
Lai laimi skārtu es 
Vēlos draugus sev 
Vairāk nekā vienu 
Man tie retie nav tik labi.. 
.. lai būtu vienīgie.  
Ja nelīdzēsi man. 
Tad atriebšos es tev. 
Un rūķiem sitīšu, 
līdz tie man palīdzēs.  
 
Ar nepatiesu mīlestību Natālija Abarānova 
Slīdeņu PAŠPĀRLIECINĀTĀ pirmziemniece. 

 

 
Mīļo ziemassvētku vecīt, 

atgriez, lūdzu, Anastasijai 

viņas ēnu, citādi, kamēr viņa 

staigā bez ēnas man no viņas 

ir vairāk bail nekā no 

Hildegardes 

 

Anonīms 
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Rakas Joulupukki! 
Vaikka et todellakaan ole, sanoisin näitä juhlia, on kuitenkin mies, joka 
Sito sanotaan, että: 
• Ole hyvä, ota opettaa professori Makdornai muutosta ensimmäisen 
kurssin aineen hänen nemācēja pārburt minun pinekļus toisella värillä. 
• hyvä pārbur hiukseni musta. 
• hyvä, kiltti, kiltti, ainakin yksi Amy Bitin valitettavasti päivä menossa 
silmistäni. 
• hyvä, anna minulle koira, se olisi paljon parempi, kuten-zeltspalvaino 
noutaja. 
• hyvä, Anna minulle laikgriezi. 
• Please, Please, Please, Please, Please, Please, Please, antakaa minulle 
Lodzibeni, joten en voi tulla ensi vuonna kalambola tiimissä erinomainen 
hakija ja säilyttää hänen kunniakseen Kraukļnaga tornissa. 
 
Guy Dryadi Rivendella Mūna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istabas vidū jaukākā egle ar septiņām 

mirdzošām zvaigznēm! Sienas un kakti 

liekas būt pazuduši, izkusuši, mīkstā, melnā 

sūnā iegrimuši. Tikai egle vien, augšup 

augdama, nakts krēslas zaros zeltu un 

sudrabu atsizdama. Annele skatās vaicājoši 

smaidošajās sejās, valgi mirdzošās acīs. Ak 

tad tā tas bij! Brāļa lūkiem nosietā nasta, 

māsas daudzie krāsainos papīros satīstītie, 

noslēpumainie aizsainīši. Viss priekš viņas! 

Un priekš viņas pirmās, burvīgās egles! 

 

ANNA BRIGADERE 
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Apsveikumi un novēlējumi 

 

 

 

     VISIEM SKOLAS IEMĪTNIEKIEM 

Cel man priekšā kārumu, 

Sāksim laipnu sarunu. 

Liksi galdā mielastu, 

Laime nāks par cienastu. 

 

Šis dzejolis jums noteikti kaut cik saistās ar jauko 

Ziemassvētku laiku… Vismaz man. 

LIELS SVECIENS visiem skolas iemītniekiem. 

Lai jums jauki Ziemassvētki, kas nāk ar lielu steigu. 

Ja jums vēl nav Ziemassvētku noskaņa, tad ar 

lieliem sveicieniem novēlu jums to iegūt. 

 
Markuss Mardino        
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Atkal svecīšu liesmas 

Adventa vainagā plīvo, 

Un Ziemassvētku dziesmas 

Mūsu lūpās dzīvo. 

Četras gaišas dvēselītes 

Ar mums sarunājas, 

Četras baltas dvēselītes 

Jautā- kā mums klājas? 

Vai patiesā ticībā esam, 

Ziemassvētkus gaidot, 

Vai mīlu sev sirdīs nesam, 

Tuvāko neatraidot, 

Vai varam tiešām no sirds 

Lūgt Dievam piedot grēkus, 

Vai acīs mums mīļums mirdz, 

Uzveicot tumšos spēkus? 

Četras gaišas dvēselītes 

Silda mūs putenī bargā, 

Četras baltas dvēselītes 

Mūsu cerības sargā.  

 

Viss mīļākai un jaukākai draudzenei pasaulē. 

Mado Maspēdiņai  

No 

Ilzes Eiras.   
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Ziemassvētku speciālizlaidumu veidoja: 

 
BK galvenā redaktore - Hildegarde Evelīna Žozefīne Marcianna Makneila de la 

Peijeterī 

Koriģētāji - Amēlija Mēness un Bendžamins Vaits 

Mākslinieciskā noformētāja - Mado Maspēdiņa 

Lielais tehniskais balsts - Aludra de Mairāna 

 

 

Rakstu autori - Sniegarūķis, Kristāla Pasaka, Skaidrīte Vecmuižniece, Regīna 

Rītausma, Semanuels Makkalovs, Freijs Ārsets, Mado Maspēdiņa, Aludra de 

Mairāna, Toms Lunaro, Hildegarde Evelīna Žozefīne Marcianna Makneila de la 

Peijeterī, Lote Vilksa, Piparrausītis, Bendžamins Vaits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


