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10 ĪPAŠAS ZIEMASSVĒTKU TRADĪCIJAS, KAS RADĪS ĪSTU 

SVĒTKU SAJŪTU VISAI ĢIMENEI 

        IESPĒJAMS, MŪSDIENU STEIGĀ IR PAT GRŪTI NOTICĒT, KA 

KĀDREIZ ŠO ĢIMENISKO SVĒTKU SVINĒŠANA BIJA KAS DAUDZ VAIRĀK 

NEKĀ TIKAI DĀVANAS ZEM EGLĪTES. ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANA 

RADA PATIEŠĀM LIELU ROSĪBU UN BURZMU. TURKLĀT ŠAJĀ LAIKĀ 

MĒS AIZMIRSTAM VELTĪT LAIKU TIEM, KO NO SIRDS MĪLAM. ŠOGAD 

PADOMĀJIET PAR KĀDU NO ŠĪM ZIEMASSVĒTKU TRADĪCIJĀM, LAI ARĪ 

TURPMĀKĀ GADA LAIKĀ VISI TAVI MĪĻIE ATCERĒTOS ŠĪS SKAISTĀS UN 

MĪĻĀS SVĒTKU SAJŪTAS.  

1. Skaitiet dienas līdz Ziemassvētkiem Adventes kalendārā!  

         Pats pirmais Adventes kalendārs tapa 1900. gadā, un kopš tā brīža tā ir bijusi viena no 

aktuālākajām Ziemassvētku tradīcijām kā maziem, tā lieliem. Pat tad, ja līdz šim neesi izmantojusi 

Adventes kalendārus, tad pamēģini šogad to pārvērst par neaizmirstamu Ziemassvētku piedzīvojumu 

visai ģimenei. Neskatoties uz to, ka Ziemassvētki ir jau pēc pāris dienām, tu vēl vari paspēt sagatavot 4. 

adventes kalendāru, lai katrs no ģimenes locekļiem saņemtu kādu īpašu gardumu vai dāvaniņu.  

 2. Klausieties klasisku Ziemassvētku mūziku! 

 Mūsdienu mūzikas straumēšanas iespējas ļauj klausīties visiem zināmu krāšņu un skanīgu mūziku. 

Lai radītu īstu svētku atmosfēru ģimenes lokā, izvēlies kādu no mūziķu Binga Krosbija, Frenka Sinatras 

un Dīna Martina skanīgākajiem Ziemassvētku hītiem. Ticiet, šīm dziesmām dziedās līdzi pat bērni.  



 3. Pārsteidziet ar gardiem cepumiem! 

 Ziemassvētki ir dāvināšanas un piedošanas laiks. Šis ir arī brīnumu laiks, kad viens otra sejā varam 

radīt smaidu. Turklāt, kas gan spēj radīt vēl platāku smaidu, kā tikko no krāsns nākuši silti un gardi 

svētku cepumi. Pārsteidz savus kaimiņus un uzcienā viņus ar paša ceptiem gardiem cepumiem. Pasaki 

paldies par tām reizēm, kad kaimiņš pieskatījis tavu mājokli vai aizdevis glāzi cukura. Kopā cepiet 

cepumus, tā būs ne vien jautra nodarbe un sātīga izēšanās, bet aromātiskos cepumus varēsiet izmantot 

kā Ziemassvētku eglītes dekoru.  

 4. Ieprieciniet ar pašdarinātām dāvanām! 

 Diemžēl Ziemassvētki ir kļuvuši tik komerciāli, ka esam aizmirsuši svētku patieso būtību. Šis ir 

laiks, kad veltīt mirkli radošu ideju realizācijai un padomāt par kaut ko īpaši oriģinālu katram 

ģimenes loceklim. Sāc kaut ar īpašu dāvanas iesaiņojumu un ar roku uzrakstītu kartiņu. Tas dāvanai 

piešķirs īpašu vērtību.  

 5. Kopā ar ģimeni skatieties Ziemassvētku filmas! 

         Visticamāk, bērni labprāt vēlētos doties uz kinoteātri, lai noskatītos jaunāko Grinča filmu. Bet, 

pirms dodies uz kino, visa ģimene kopā noskatieties kādu no klasiskajām Ziemassvētku filmām, 

piemēram, „Brīnišķā dzīve“, „Brīnums 34. Ielā“,“Ziemassvētku jampadracis“ vai kādu citu no 

daudzajām ģimenes svētku filmām. 
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 6. Nosūtiet Ziemassvētku pastkartes! 

 Neskatoties uz to, ka ikvienam no mums ir telefoni un datori, nosūti kā tuviem, tā tāliem draugiem 

un radiem ar roku rakstītas Ziemassvētku pastkartes. Šī ir vienīgā klasiskā Ziemassvētku tradīcija, kas 

saglabājusies līdz pat mūsdienām Turklāt šī ir vienīgā reize gadā, kad sūtām un pa pastu saņemam tik 

daudz laba vēlējumus. Šīs pastkartes iedvesmo, rada smaidu un prieku. 

 7. Dekorējiet Ziemassvētku eglīti! 

 Ne vienmēr Ziemassvētku eglīte jārotā atbilstoši jaunākajām modes tendencēm, izvēloties eglīšu 

mantiņas sezonai atbilstošās krāsās. Lai rotātu eglīti, iespējams izmantot dabas elementus, jau iepriekš 

minētos cepumus un piparkūkas, mandarīnus, fotogrāfijas, čiekurus un vēl ļoti daudz un dažādus 

elementus. Galvenais, esiet radoši un atceraties, ka Ziemassvētki ir ģimenes kopā būšanas laiks, kad, 

kopīgi rotājot eglīti, jūs varat vēlēt veiksmi cits citam un ievēlēties vēlēšanos paši sev. 
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 8. Pavadiet laiku kopā 

          Tieši laiks kopā ir tas, ko ikviens no ģimenes atcerēsies visu turpmāko gadu, nevis kādas dāvanas 

jūs dāvinājāt vai saņēmāt. Cepiet kopā cepumus, plānojat spēļu vai atrakciju vakaru, apmeklējiet svētku 

Dievkalpojumu, dodieties pārgājienā, dariniet svētku rotājumus un noorganizējiet vienu emocijām 

piesātinātu Jaungada ballīti. Svētku būtība slēpjas mirkļos, ko pavadāt kopā ar draugiem un ģimeni.  

 9. Izvēlieties svētku apģērbu! 

 Apskatot vecāku un vecvecāku fotogrāfijas, kurās viņi sagaida Ziemassvētkus, varam redzēt, ka viņi ir 

patiešām grezni saposušies. Protams, Ziemassvētku rīts sāksies kopā ar bērniem ērtās pidžamās. Diemžēl 

lielai daļai ģimeņu šie svētki ir kļuvuši ļoti ikdienišķi, iespējams, tāpēc šī svētku sajūta arī vairs nepārņem. 

Uzvelc savu skaistāko svētku kleitu vai kreklu, tas piešķirs ģimeniskajiem svētkiem krāšņumu un īpašu 

gaisotni.  

 10. Dalieties ar atmiņām! 

          Pajautājiet saviem vecākiem un vecvecākiem, kā viņi pirms gadiem pavadījuši Ziemassvētkus, 

kādas dāvanas viņi saņēmuši un dāvinājuši. Noskaidrojiet viņu agrākās svētku tradīcijas un atjaunojiet tās 

tieši šajos Ziemassvētkos. Tas nekas, ja tās šķiet muļķīgas vai mazliet neparastas, tas ir veids, kā visai 

ģimenei kopīgi izsmieties un gūt pozitīvas emocijas. 
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PRASME MĀCĪTIES IR MĀKSLA APZINĀTI APDEDZINĀTIES; SPĒJA 
BŪT PAR PAŠA SKOLOTĀJU, KAS REIZ SNIEGSIES PĒC NEIESPĒJAMĀ. 
KĀ JAU JEBKURAM KOMPLICĒTAM JĒDZIENAM ARĪ ŠIM KATRAM 
NO MUMS IR SAVS SKAIDROJUMS, BET TAS NAV TIK INTERESANTI. 
KAS IR INTERESANTI? ATRAST, TIEŠI KAS IETEKMĒ PRASMI 
MĀCĪTIES, JO SPĒJA IEGŪT UN PIELIETOT ZINĀŠANAS IR AKTUĀLA 
GANDRĪZ VIENMĒR UN MŪSDIENĀS VAIRUMAM CILVĒKU ŠĪ SPĒJA, 
ŠĶIET, NAV DIEZ KO ATTĪSTĪTA. KAS TAD BŪTU JĀMAINA? 

 Mana atbilde ir tikpat izpalīdzīga, cik apgrūtinoša – 

jāmācās sevi izaicināt, bet tā, kā pašam patīk! Protams, pēc 

iespējas saprāta robežās. Viens no maniem mīļākajiem 

mācīšanās veidiem ir eksperimentēšana. Pēc patikas 

eksperimentējot ar pieejas veidiem vien – variējot atļautos 

rīkus, piešķeļot sāncensību vai pamēģinot ko jaunu –, esmu 

daudz vairāk izbaudījis dažādu atbilžu meklēšanu, spēles, 

sportu, kaut vai mācību stundas. Jā, reizēm 

eksperimentēšana ir arī biedējoša un sarūgtinoša, vēl jo 

vairāk, ja veikta svarīgāku un nopietnāku lēmumu vai 

aktivitāšu laikā, bet ar to rēķinos. Savukārt par patīkamu 

norisi un sevis izaicināšanu daudz neuztraucos. Dabiski 

pieļauju abas iespējas. Reizēm tās pat viena otrai traucē, 

bet tas nemaz nav tik slikti, jo patiku raksturo daudz un dažādas vērtības, ne tikai prieks. Diez cik 

īsā laikā varu noskriet kādu konkrētu attālumu? Kas, pie joda, ir adverbiāls iespraudums? Kaut vai 

šo divu jautājumu atbildēšana savā veidā izaicina spēkus un rakņāšanos sīkumainākās valodas 

detaļās, kas, starp citu, reizēm top patīkami kaitinošas. Bet vai varu atbildēt? Nē? Tad jāpamēģina! 

Un vairākkārt, ja ar vienu reizi pieņemamai atbildei nepietiek. 

  Uzskatu, ka uz iespējami daudzām situācijām būtu jāreaģē kritiskāk, toties ne 

skaļāk, jo tām visām ir potenciāls sniegt lielu vērtību, bet lieki trokšņi parasti vien 

novērš uzmanību. Tāpēc bieži nenāk par sliktu paskatīties uz varavīksnē 

neiekļautajām krāsām – padomāt, kas nogāja greizi un kāpēc. Bieži arī nenāk par 

sliktu kritizēt skaisto varavīksni un uzgaidīt, līdz tā ir pabeigta, bet to visu ir vieglāk 

pateikt, nevis izdarīt. Atbildei nerūp, vai daudzus rītus un vakarus centies, piemēram, 

atrisināt problēmu, kas veidota vien no dažiem matemātiskiem simboliem, nerūp, kā tas risinājums 

top, proti, ar paša galvu, uz labu laimi minot vai meklējot palīdzību kādā nejaušā interneta lapā, kur 

jau pirms gadiem to pašu vaicājuši vai pavedienu uz tās atrisinājumu vēlējušies citi.  
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 Kas ir interesanti? 

Atrast, tieši kas ietekmē 

prasmi mācīties, jo spēja 

iegūt un pielietot 

zināšanas ir aktuāla 

gandrīz vienmēr un 

mūsdienās vairumam 

cilvēku šī spēja, šķiet, 

nav diez ko attīstīta.  

PRASME VAI NEPRASME MĀCĪTIES – KAS TO 

IETEKMĒ? 



Atbilde negaidīs uz metaforiskām varavīksnēm, ne vienmēr būs jautājumam tikai viena, un ne vienmēr 

tā tērpsies meklētājam patīkamākajās krāsās. Šī atbilžu ietiepīgā uzvedība rada sarežģītību, kas 

vienlaicīgi moka un māca. To visu patīkami un vērts atcerēties, īpaši, ja vairs nezini, vai tas, ko mēģini 

sasniegt, ir patiess un līdz ar to vispār iespējams. 

Nemaz nedomājot, veidojam sev rezultātu standartus, bet, galu 

galā, reiz nāksies vilties. It sevišķi, kad esmu perfekcionistiski noskaņots, 

negribu iesniegt vai atstāt darbu nepabeigtu, jo tad laiks un pūles šķiet 

krietni izšķērdētas, lai gan tā ir reti. Tomēr, tam apvienojoties ar 

neizlēmības, lēna tempa un slinkuma brīžiem, daudzi puspabeigti darbi 

lidinās, jebkurā brīdī gatavi man ieriebt. Vai biju vainīgs? Lielākoties vienmēr. Vai nožēloju? 

„Nožēla” ir skarbs vārds, bet grūti atbildēt. No vienas puses, jā, jo šādi esmu palaidis garām jau kuro 

vienreizējo iespēju iedziļināties kādā sevi interesējošā tēmā vai uzzināt ko jaunu. No otras puses, nē, jo 

ne visas manas izvēles ir vienreizējas, tomēr visas mani definē. Man šķiet, ka kaut vai bez nelielas 

daļas no pagātnes izvēlēm, es vairs nebūtu es. Un, kad nožēloju, pat īsti neapzinos – ko. Ikreiz šķiet, ka 

kādu konkrētu savu izvēli, bet kāpēc? Vai, atkārtoti nokļūstot identiskos apstākļos, bez nākotnes 

miglas izkliedēšanās mana rīcība nebūtu tāda pati? Vai tiešām mazāk nožēlotu visus notikumus, kas, 

dzīves nejaušības sūtīti, potenciāli sekotu šīs nelielās izvēles mainīšanai, vai caur nožēlu tikai sniedzos 

pēc kāda veida mierinājuma? 

Citu cilvēku pieejamība ir abpusgriezīgs zobens. Bez tās 

komunikācijas un sadarbības prasmes nīkst, bet, ja pārāk balstās 

uz citiem, individuālisma ziedlapiņas apkalst. Abas ir sekmīgas 

mācīties prasmes nepieciešami elementi, tāpēc jācenšas attīstīt 

spēju rezultatīvi  strādāt neatkarīgi no apkārtējo skaita. Idejiski 

viss ir skaisti, bet praksē – kā kuru reizi. Klasisks sadzīves 

piemērs – grupu darbi skolā. Tie ir bēdīgi slaveni skolēnu 

garastāvokļa bojātāji, jo no katra dalībnieka vienlaicīgi pieprasa 

spēju sadarboties un patstāvīgi pildīt savu daļu uzdevumu. Viss 

vēl norit kaut cik grupu dalībniekiem pieņemami, līdz kādam 

neienāk prātā nesadarboties vai kāds nav spējīgs kvalitatīvi 

izpildīt to, kas ieplānots. Tad pārējiem jāstrādā vairāk un 

neplānveidīgāk, lai kompensētu cita neizdarīto. No tā var rasties 

jauni šķēršļi, un nereti tādējādi viss šķietami sabrūk.   
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 Prasme mācīties ir 

vienlaicīgi svētība 

un lāsts, kuru, kā 

jau jebkuru prasmi, 

katrs pilnveido tikai 

un vienīgi sevis dēļ.  



Tomēr tie paši grupu darbi kalpo kā motivētāji un riebīgi, bet  jauki atgādinājumi, cik ļoti vajadzētu 

mums piestrādāt pie kādām mākām, piemēram, plānošanas un sagatavotības, un cik mēs veiksmīgi šīs 

prasmes neesam attīstījuši gadu pēc sasodīta gada. Toties citu klātbūtne ir arī ļoti noderīga pašsaprotamu 

iemeslu dēļ. Atrodot pareizos biedrus, daudzi darbi top ātrāk un mācības tiek apgūtas kvalitatīvāk. Citu 

klātbūtnes trūkums ir arī iemesls, kāpēc pandēmijai bijusi tik negatīva ietekme uz daudzu labsajūtu un 

līdz ar to viņu prasmi mācīties. Jā, tam bijuši arī citi faktori, bet šai tēmā labāk neiedziļināsimies. 

  Prasme kvalitatīvi mācīties nav īpaši izplatīta. Bet tā tikai šķiet. Vērtīgai 

apguvei ir daudz šķēršļu, tās nozīmīgākie raksturlielumi ir spēks un laiks.  Bez 

situāciju svarīguma novērtēšanas visi sevi ātri izsmeltu, un tas nekādu labumu 

nevienam nedotu. Arī klasisks sadzīves piemērs – skola un skolēni. Jā, jā, kopējā 

skolas efektivitāte palīdzēt pilnveidot prasmi mācīties, nevis, piemēram, tā vietā 

censties sasniegt augstus rezultātus, ir ļoti diskutējama, bet ne šeit un tagad. Lai nu 

kā, gan pedagogi, gan skolēni nereti ir neapmierināti ar skolēnu un pedagogu, attieksmi vai veikumu. 

Skaidrs kāpēc – tā nelielā daļa personu sagādā kāda veida neērtības, bet domāju, ka pārlieku tajā nav 

vērts iedziļināties, ja šī problēma nav konkrētajām personām plaši izplatīta. Salīdzinoši sliktākas 

attiecības tikai ar dažām no daudzajām jomām, proti, mācību priekšmetiem, tādām dzīves vērtībām kā 

pašizaugsmei, sadarbībai vai kultūrai,  manuprāt, ir pat veselīga. Bieži, jo prasmīgāks kādā nozarē esi, jo 

sarežģītāk ir iztēloties šādu prasmju neesamību un nevajadzību savā dzīvē. Līdzīgi paši radām subjektīvu 

viedokli, ka daudziem periodiski gandrīz vai nepiemīt prasme mācīties, jo mums pazīstamākās jomās viņi 

nešķiet īpaši spējīgi. 

 Prasme mācīties ir vienlaicīgi svētība un lāsts, kuru, kā jau jebkuru prasmi, katrs pilnveido tikai un 

vienīgi sevis dēļ. Cilvēka ķermenis un prāts ir ļoti sarežģīts un pārsteidzoši spējīgs, tāpēc iespējams ir 

daudz vairāk nekā var sākotnēji šķist, bet reizēm arī mazāk nekā intuitīvi jūtam. Vienīgais veids, kā 

neprast mācīties it nemaz, ir neveltīt ne kripatiņu laika vai spēka mācībām, bet, ja kaut ko patīk darīt, 

pieredze un līdz ar to spēja mācīties nāks lēni, bet dabiski.  

(Markuss Laizāns 12.i) 
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SAVUS BĒRNĪBAS UN JAUNĪBAS GADUS ESMU PAVADĪJIS SKOLAS 
SOLĀ, UN TIE NAV BIJUŠI NE VIEGLĀKIE, NE JAUTRĀKIE, TAČU VĒLOS 
JŪS IEPAZĪSTINĀT AR SAVU PIEREDZI, KURU ESMU GUVIS UN IELĀGOJIS 
MĀCĪBU PERIODĀ.  

Skola ir plašs jēdziens, jo šī ir iestāde, kur es apgūstu daudz ko jaunu, kā arī pilnveidoju savu “es”. 

Šeit mums ne tikai māca, cik ir 2+2, bet arī tādas īpašības kā punktualitāte (ierašanās skolā laikā ), kā 

pārvarēt sev nepatīkamos momentus (mājas darbu iekavēšana), komunikācijas prasmes (prezentējot 

darbu klases priekšā) un vēl daudz dzīvei noderīga, ko es agrāk nemaz neuzskatīju par tik vajadzīgu un 

noderīgu, bet ar laiku, dzīves gaitās ejot, šīs īpašības, ne tikai palīdzēs, bet arī uzlabos iespējas būt 

potenciāli labi atalgotam kādas firmas menedžerim vai vēl kāda augstāka amata cilvēkam.  

 Lai tiktu sasniegti augsti dzīves mērķi, nedrīkst nolaist rokas, 

jo skola ir vieta, kur mums tiek dota iespēja labot savas pieļautās 

kļūdas, kas ne vienmēr būs iespējams tālākajā dzīvē. Skolotājas 

mums būtībā ”skrien pakaļ”, lai atgādinātu, ka jānodod darbi, kuri 

ir iekavēti. Tas teorētiski nav viņu pienākums, bet mums būtu 

jāsaprot - tas viss ir tikai un vienīgi mūsu labā. Katrs mēdz kādreiz 

noslinkot un neaizpildīt kādu mājasdarbu, bet no personīgās 

pieredzes varu apgalvot, ka darbi ir jācenšas nodot laicīgi, jo vēlāk 

parādu daudzums tikai augs, kas var novest pie ne visai patīkamām 

beigām. 

Visā mācību periodā, manuprāt, ir daudz un dažādas mācību vielas, kuras 

netiks izmantotas tālākajās dzīves gaitās, ko, manuprāt, saprot katrs no 

mums. Bet, ja aizdomājas un iedziļinās, tad var secināt, ka šīs mācību 

tēmas uzlabo mūsu loģisko domāšanu un nākotnē ļaus izprast svešo un 

neizprotamo ātrāk nekā tiem, kas atsakās mācīties un iedziļināties. 

Mācoties un apgūstot ko jaunu, mēs pilnveidojamies un radām savu 

nākotnes tēlu. Tādēļ iesaku tagad aizdomāties, kas jūs vēlaties būt pēc 5, 10, 15 gadiem. Apzinoties savu 

iespējamo dzīves ceļu, skolā jūs varat attīstīt tam nepieciešamas īpašības un zināšanas, kas būtu ļoti liela 

privilēģija nākotnē, jo jūs būtu soli priekšā tiem, kas vēl nebūtu skaidrībā par nākotnes plāniem. 

Personīgi neesmu ticis skaidrībā, kas es būšu nākotnē, bet tagad, 12. klases beigās, pirms dodos gulēt, 

apdomāju savas priekšrocības un cenšos izanalizēt, kas man būtu tīkams un atbilstošs  darbs.  

         Secināt varu to, ka skolotāji un galvenokārt sevi ir jāciena, jāizprot savas labās un sliktās 

īpašības un lēnām jāsāk pieņemt nopietni lēmumi par nākotni. Visi mēs pieaugam, tikai katrs ir sava 

laika noteicējs. Esiet tie, kas pārvar savu kripatiņu vai kalnu slinkuma!  

(Ēriks Miķelsons 12. i klase)  

KAS ES ESMU, UN KAS ES BŪŠU?  

Mācoties un 

apgūstot ko jaunu, 

mēs pilnveidojamies 

un radām savu 

nākotnes tēlu.  



IESPĒJAMS, BŪSIET PAMANĪJUŠI PILSĒTĀ IZVIETOTOS REKLĀMU 
STENDUS, KAS NES SVARĪGU VĒSTI: “NEAPĒD ZEMESLODI!” PIRMS 
APTUVENI PUSOTRA GADA KĀDAS PAZIŅAS SOCIĀLĀ TĪKLA IERAKSTĀ 
REDZĒJU ŠĀDU PAŠU REKLĀMU. TO ATVEROT, ATRADU INFORMĀCIJU 
PAR INTERESANTU JANVĀRA IZAICINĀJUMU – MĒNESI SAMAZINĀT 
DZĪVNIEKU VALSTS PRODUKTU (GAĻU, PIENU, OLAS UTT.) PATĒRIŅU 
SAVĀ UZTURĀ, LAI PALĪDZĒTU CĪNĪTIES PRET KAITĒŠANU ZEMEI.  

Patiesībā mani kā cilvēku, kas regulāri gatavo 
ēst, vairāk ieinteresēja fakts, ka katru izaicinājuma 
mēneša dienu e -pastā tiek atsūtītas divas līdz četras 
dažādu sarežģītību receptes (bez maksas). Tās visas 
balstītas uz augu valsts uzturu, bet pats izaicinājums 
pildāms trīs grūtības pakāpēs: neēst gaļu pāris reizes 
nedēļā, ēst veģetāri vai ēst vegāniski (nelietot jebkādus 
dzīvnieku valsts produktus). Papildus receptēm tika 
pievienota izglītojoša informācija, ar virtuvi vai 
ekoloģiju saistīts padoms un kādas slavenības citāts 
iedvesmai. 

Mēnesi samazinot gaļas patēriņu uzturā, man 
uzlabojās pašsajūta, pēc maltītēm nebija smaguma 
sajūtas, kāda parasti bija pēc gaļas ēdieniem. Tagad es un mana ģimene cenšamies pēc iespējas vairāk 
atteikties no jebkādiem dzīvnieku valsts produktiem gan pārtikā, gan skaistumkopšanā un higiēnā; biju 
nepatīkami pārsteigta, cik daudz ikdienā lietotājās precēs ir izmantoti no dzīvniekiem gūti produkti (aitu 
vilnas tauki, karmīns, želatīns, bišu vasks, glicerīns) un cik vienkārši tie ir aizstājami ar produktiem, kas 
gūti no augiem, (eļļām, bietēm, sārtaļģēm, augu vasku)! 

Vai zinājāt, ka industriālā lopkopība rada vairāk siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju nekā 
visa transporta nozare kopā (ieskaitot visas lidmašīnas, mašīnas un kuģus)? Un vai zinājāt, ka 46% no visa 
plastmasas piesārņojuma okeānos ir pamesti zvejas tīkli? Un ka liellopa gaļas saražošana vienai 
ēdienreizei iztērē ≈1600 l ūdens? Katrs trešais rūpniecībā izmantotais saldūdens litrs tiek izmantots 
lopkopībā, tikmēr katram desmitajam planētas iedzīvotājam nav pieejas kvalitatīvam dzeramajam ūdenim.  

Izaicinājumā “Neapēd zemeslodi” piedalījās 10 tūkst. cilvēku, kas kopā viena mēneša laikā 
ietaupīja tik daudz CO2 izmešu, cik rastos, ar vieglo automašīnu 736 reizes apbraucot apkārt Latvijas 
robežai, bet, dalībniekiem turpinot izaicinājumu visu gadu, tiktu ietaupīts tik CO2 izmešu, cik iztērēts, 
200 reižu apbraucot ap ekvatoru. Neapēdot vienu burgeru, mēs katrs ietaupām tikpat daudz ūdens, cik 
nemazgājoties divus mēnešus. Samazinot dzīvnieku valsts patēriņu uzturā kaut pāris reizes nedēļā un 
iegādājoties ikdienas preces, kas marķētas kā vegāniskas, mēs cīnāmies par zaļāku vidi – viss sākas ar 
maziem soļiem! 

Tieši tā, maziem soļiem, nokļuvu biedrības "Dzīvnieku brīvība" ("Neapēd zemeslodi" veidotāji) 
sastāvā. Pirmās darbības bija saistītas ar “End the Cage Age” iniciatīvu Eiropas Savienībā aizliegt audzēt 
vistas sprostos. Mans uzdevums galvenokārt bija parādīt, ka man ir svarīgi, ka aizliegums tiek izpildīts. 
Rakstīju vēstules gan pārtikas un ēdināšanas uzņēmumiem, gan deputātiem. Protams, "Dzīvnieku brīvība" 
palīdzēja tam sagatavoties, sniedzot ieteikumus un pat rīkojot tādu kā meistarklasi, kurā katrs rakstījām 
savu vēstuli politiķiem. Šī gada vasarā Eiropas Savienība pieņēma lēmumu, ka līdz 2027. gadam tiks 
izbeigta vistu audzēšana sprostos! Vēl gan nekas nav galā — ir jāturpina pierādīt, ka mums rūp, lai 
aizliegums patiesi tiktu izpildīts. Tāpēc nebaidieties sazināties ar pārtikas uzņēmumiem, lai viņus 
mudinātu atteikties no sprostos dētām olām! 
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VAI TAS IR GRŪTI – NEĒST GAĻU? 
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    Paralēli cīņai par (vismaz daļēju) brīvību vistām iesaistījos arī 
darbībā sakarā ar "Dzīvnieku brīvības" pavasarī veikto pētījumu ūdeļu 
fermā SIA "Baltic Devon Mink”, kas tika pārraidīts dažādos sociālajos 
tīklos un raidījumā "Aizliegtais paņēmiens". Šis bija “Dzīvnieku brīvības” 
ceturtais pētījums par kažokzvēru audzēšanu Latvijā. Mans galvenais 
uzdevums bija un ir izplatīt informāciju par jaunāko pētījumu un izglītot 
citus, ieskaitot deputātus (www.uzrakstideputatiem.lv), par zvēraudzēšanas 
ietekmi uz visu apkārtējo. 

Šī industrija veicina vides piesārņojumu ar zvēru izkārnījumiem un kažoku apstrādē 
izmantotajām toksiskajām vielām. Svarīgs fakts ir arī apstākļi, kādos tiek turēti audzētie dzīvnieki; 
galvenokārt tiek audzētas ūdeles, šinšillas un lapsas – savvaļas dzīvnieki –, taču tie tiek turēti sprostos, 
sisti ar jebko, kas pie rokas, vai vienkārši pret būra restēm, lai atbrīvotos no viņu kodumiem, un pāroti, 
pat ja tēviņi šausmīgo apstākļu dēļ gūtajā agresijā izkropļo vai pat nogalina mātītes. Pēc tam ūdeles tiek 
nosmacētas gāzes kamerās (ūdelēm piemīt īpašība spēt ilgi aizturēt elpu, līdz ar to nāve ir ilgstoša) vai 
nosistas, ja izdzīvo pēc atrašanās gāzes kamerā, savukārt lapsas, ja tām netiek novilkta āda dzīvām esot, 
tiek nosistas ar elektrību, vienu vadu ievietojot mutē, bet otru — anālajā atverē. Bez jau iepriekš 
nosauktā, zvēraudzēšana atstāj negatīvu ietekmi arī uz darbiniekiem, kas gūst gan fizisku, gan psihisku 
kaitējumu, strādājot tādos apstākļos, un tiek pakļauti lielākam riskam inficēties ar Covid-19, audzētajiem 
dzīvniekiem esot šī vīrusa starpsaimniekiem. 

Lai veicinātu zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā, šī gada septembrī norisinājās akcija "Mēnesis 
sprostā", kur es, mani draugi un daudzi citi brīvprātīgie piedalījās 8 stundu garās dienas un nakts maiņās 
pie Saeimas ēkas. Es biju vienā no dienas maiņām; mēs uzrunājām garāmgājējus, vācām parakstus 
petīcijai un, kā galvenā akcijas daļa, — sēdējām sprostā. Tajā nebija iespējams stāvēt kājās; ja būra 
apakša nebūtu noklāta ar kartonu un plediem, arī nosēdēt būtu sarežģīti. Ir skumji un tracinoši, ka tā ir 
tikai pavisam neliela daļa no tā, ko piedzīvo kažokzvēri, visu mūžu nodzīvojot sprostā, kas mazāks par 
A1 lapu; viņiem nav iespēju izkāpt no tā ārā, lai atpūstos vai apmierinātu savas pamatvajadzības kā 
savvaļas dzīvniekem. 

"Dzīvnieku brīvības" petīcija līdz šim ir savākusi vairāk 
nekā 41 tūkst. parakstu. Tagad Latvijas Saeima ir piekritusi 
izskatīt likumprojektu par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu 
Latvijā. Nesen starptautiskā dzīvnieku aizstāvības organizāciju 
koalīcija “Fur Free Alliance” Itālijas G20 delegācijai iesniedza 
vairāk nekā 880 tūkst. parakstu par minētās industrijas 
aizliegšanu. 

Palīdzi dzīvniekiem un videi! Samazini dzīvnieku valsts produktu izmantošanu ikdienā, izglīto 
savus apkārtējos, noskaties un dalies ar pētījumu "Dzimis zvēraudzētavā", kas pieejams "Dzīvnieku 
brīvības" mājaslapā (www.dzivniekubriviba.lv) – tur uzzināsi arī par citām šīs organizācijas darbībām un 
veidiem, kā vari palīdzēt.  

(Karīna Sīle 12.i) 

"Dzīvnieku brīvības" 

petīcija līdz šim ir 

savākusi vairāk nekā 41 

tūkst. parakstu. Tagad 

Latvijas Saeima ir 

piekritusi izskatīt 

likumprojektu par 

kažokzvēru audzēšanas 

aizliegumu Latvijā.  

http://www.dzivniekubriviba.lv/
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                Ja nevarat vien sagaidīt Ziemassvētku noskaņu ar lampiņām, 

sniegu un svētku krāsiņām vai tās radīšanai vajadzīgs pamudinājums, 

ir īstā grāmata šim nolūkam! Zviedru žurnālistes un rakstnieces 

Jennijas Fāgelundas (Jenny Fagerlund) romāns "24 labie darbi" (24 

goda gärningar) liks jums pagatavot tasīti pēc kanēļa, apelsīniem un 

krustnagliņām smaržojoša dzēriena un vajadzīgo atmosfēru radīs. Uz 

grāmatas pēdējā vāka rakstīts, ka autore raksta labsajūtas romānus, un 

tāds šis darbs patiesi ir - ieritinoties segā ar krūzi tējas, jūti 

Ziemassvētkus tuvojamies. Tiesa romāna galvenajai varonei Emmai 

Ziemassvētki nav diez ko priecīgs laiks, jo uzjundī sāpīgas atmiņas un 

vainas sajūtu. 

            Nebojāsim lasīšanas prieku, atklājot atsauksmē, kas sāpīgs noticis Emmas dzīvē, bet pateiksim, 

ka lasītājs to uzzinās samērā drīz un nianses atklāsies mazās devās līdz pašām romāna beigām. Jaunās 

sievietes māsa Magda kaitinoši cenšas nokārtot Emmas dzīvi, mudinot vairāk pievērsties sava veikala 

apgrozījuma uzlabošanai, kā arī piedāvājot uzņemties dažādus muļķīgus hobijus. Patiesībā katrs Emmas 

radinieks uzskata par savu pienākumu savas izpratnes robežās palīdzēt viņai. Un tas patiesībā, protams, 

nemaz nav slikti, jo liek viņai spuroties pretī, nevis pārklāties ar nevarības plīvuru un lēnām iet bojā. Un 

nav bijis ne mirklis, kad galvenā varone lasītāju būtu kaitinājusi ar kādu īpaši stulbu izdarību, kā tas 

nereti mēdz gadīties šādās grāmatās. Viņa pieļauj dažas cilvēcīgas kļūdas, tās labo, mokās arī ar šaubām 

un "ārstējas", kā nu prot. Kā jau labsajūtas romānam pienākas - beigas ir laimīgas. 

           Liels paldies izdevniecībai par šo grāmatu, kas tika atsūtīta kā pārsteigums, jo tas izdevās ļoti 

patīkams. Kad to saņēmu, biju mazliet skeptiska par ziemīgo un nedaudz banālo vāka noformējumu un 

noliku grāmatu plauktiņā līdz decembrim. Taču izlasījusi Svena Kuzmina trako "Dizažio" un 

enciklopēdijai līdzīgo pērkamās mīlas vēsturi, meklēju šo rokā kā smadzenēm vieglāku un pārguruma 

pilniem vakariem draudzīgāku lasāmvielu. Un trāpīju īstajā punktā! Savā žanrā lieliska grāmata. 

GRĀMATA ZIEMASSVĒTKU DĀVANAI 

/JENNIJA FĀGELUNDA "24 LABIE DARBI" / 
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PAVISAM NEVARAM PIEKRIST, KA SKOLTĀJI IR DRŪMA UN 
PĀRNOPIETNA TAUTA. TAM KĀ LIETIŠĶS PIERĀDĪJUMS IR 12.I 
KLASES SKOLNIECES ALISES GATIŅAS RŪPĪGAIS UN UZMANĪGAIS 
DARBS STUNDĀS (VIŅA NEPALAIŽ GARĀM NEKO NO MĀCĪBU 
VIELAS), KAD VĒRĪGI TIEK SAKLAUSĪTS UN PIERAKSTĪTS KATRS 
SKOLTĀJA INTERESANTS, JAUTRS VAI ASPRĀTĪGS TEICIENS. ŠIS IR 
JAU TREŠAIS METIENS, BET BŪS VĒL TURPINĀJUMS. IZVĒRTĒJIET, 
KURŠ IR INTERESANTĀKS! VARBŪT PAZĪSTAT KĀDU SAVU 
SKOLOTĀJU? 

1. Projektors nestrādā. Būs jāatgriežas pie pārbaudītas klasiskas: dzīva vārda, krīta un 

lupatas. 

2. Drīz jums būs smadzeņu vietā viens diedziņš, kuru nogriezīs un nokritīs ausis! 

3. Attālinātais process ir laba štuka – aizsūtīji skolēniem darbu un liecies atpakaļ gultā! 

4. Attālināti bija jauki – piestūmi ledusskapi un datoru pie gultas, čipsi klēpī un gatavs! 

5. Ja esi cerējis visur [eksāmenā] salikt c variantu, figaro tev! Ir jau jābeidz tas 5% 

pasākums! 

6. Ar skolēniem ir kā ar bitēm – nekad nevar zināt! 

7. Ko darīt, ja deguns niez, bet lupata [maska] priekšā? 

8. Veca tante drīkst atļauties vidusskolēnus saukt par bērniem. 

9. Kādi jūs man mīļi esat! 

10. Darbiņos bija ziepes un putra vienā katlā. 

11. Jūs paši savā solā vārāties un darbiņos ir čau! 

12. Man darbiņos raksta zili zaļus brīnumus! 

13. Es to divus pļuckus gribu redzēt priekšā [pirmā solā]! 

14. Rociņas visu laiku nevajadzētu turēt uz telefona! 

15. Grafiku pabeidziet, tad var desot prom! 

16. Te būs tāds ķīselis, kā tik turies! 

17. Dievs, apžēlojies, ceturtās pakāpes x! 

18. Tūlīt sīkaļas velsies iekšā… 34 gabali! 

19. Piecas minūtes un sīkaļas jūs iznesīs laukā! 

20. Tagad cilvēki uztraucas nevis par testiem, bet par rezultātu. 

21. Tagad ir labi organizēts bardaks. 

22. Uzcepam vienu teikumu! 

23. Tas ir jāiepotē sev galviņā! 

24. File stāv mistiskā error stadijā. 

25. Rīt literatūrā zoomosimies! 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU ZELTA 
IZTEICIENI (NOVEMBRIS-DECEMBRIS) 



26. Labāk, lai jūs nezinat, nevis nesaprotat. 

27. Tas būtu smieklīgi, ja es nezinātu formulu! 

28. Risinam uzdevumu bez klounādas [smiešanās]! 

29. Man patīk mainīt [zīmuļa] krāsas, lai dzīvotu krāsaini! 

30. Es nevaru visu laiku veltīt skolai, kaut kad ir jādzīvo! 

31. Jūs man traumu nodarāt, nezinot 9. klases vielu! 

32. Es neesmu telefons, lai zinātu, kad esi gatava prezentēt! 

33. Skolēni pārkāpa noteikumus, bet man [skolotājam] kauns par to. 

34. Citi brēc, ka baiga nauda iztērēta, bet cik nu cilvēks tērē visādām muļķībām. 

35. Ja mēs sāktu klonēt Hitleru, būtu liela armija ar maziem Hitlerīšiem! 

36. IT jomā mēs neatceramiem informāciju, mēs to meklējam internetā! 

37. Mēs tagad izmantojam datora smadzenes, mūsējas ir maz vajadzīgas! 

38. Ja redzat sarežģītu piemēru, neķeriet kreņķi, bet paskatieties, vai to var aprēķināt ar substitūcijas 

metodi! 

39. Eksāmenā ir vienkāršas, skaistas atbildes, tāpēc, ja sanāk kaut kāds murgs, meklējiet kļūdu! 

40. Ja ģeometrijā sanāk negatīvs skaitlis, tad [uzdevums] jāuzraksta otrādi. 

41. Pils pagalmā notiek Brauna kustība – haotiska un neparedzama -, kuras rezultātā rodas enerģija. 

42. Man ir svarīgi, kāda ir jauna paaudze! Skolotāji audzina kulturālu, gudru, centīgu, apzinīgu 

jaunu paaudzi, lai nodotu tālāk stafeti. 

43. Prezentēšanas laikā auditorijā atrodas nevis betona bloki, bet cilvēki!  

44. Definīciju [eksāmenā] jums neviens neprasīs noskaitīt no galvas! 

45. Ieslēdzam kameras, citādi es uzskatu, ka jūs nav. 

46. Mans radio atkal vārās, kāds tur vēl ņaud pa vidu. 

47. Kamēr mēs nesaprotam, ka mēs esam kungi, mums nebūs demokrātiskas valsts. 

48. Lai deputāti, tautas kalpi, ar saviem mersedesiem un luksusiem paraujas malā, kad brauc kungs 

ar savu ričuku vai mazu opelīti! 

49. Jums jau viss ir pie lampočkām. Lampiņas būt Ziemassvētkos! 

50. Es jau nopirku Ziemassvētku eglīti - nevar zināt, kad prezidents izdomās apsveikt! 

(Alise Gatiņa 12.i) 
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APSVEIKUMS 
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