
Adventa – mīlestības  laiks 

Laiks, kad ir iespēja ieskatīties 
sevī, ieklausīties un sadzirdēt ko sa-
ka sirdsapziņa. Tā grib būt mīlēta un 
grib mīlēt. 

“Kā iemācīt mīlēt mazam bērnam? 
Rādot labu piemēru. 
Kā iemācīt mīlēt aukstu sirdi? 
Dodot siltas jūtas. 
Kā iemācīt mīlēt pašam sevi? 
Mācēt labo redzēt citos.” 

Tā saka Zane Kozlova. 
Mēs mācāmies mīlēt, citiem do-

dot, darot labus darbus.  
Ir pirmā mācību pusgada noslē-

gums. Prieks katram pašam par pa-
veikto. Viss pārejais ir ārpasaules 
radīts – pārdzīvojumi, nepatikšanas, 
kas atspogoļojas mūsu noskaņojumā 
un attiecībās. Tagad varam droši sev 
pateikt – cik daudz no izdarītā ir pa-
šu vēlme, cik daudz mūs kāds ir pie-
spiedis, ārēji motivējis kaut vai ar 
apsolītu vērtējumu?  

Paldies par veikumu. Par esejām, 
par jūsu smaidu un padomu. Jūs 
esat radījuši drošības sajūtu – skolā 
var iegūt daudz noderīgu zināšanu 
un prasmju. 

Samīļojiet savus ģimenes cilvē-
kus! Pasakiet viņiem paldies par 

smaidu agrajā rīta stunda, kad jāce-
ļas, bet nāk miegs. Pasakiet paldies 
par siltajām vakariņām, kad vēders 
čokurā sarāvies pēc garajām nodar-
bību stundām skolā. 

Klusu, mīlestības pilnu šo Ziemas-
svētku laiku! 

Lai nākošais gads Jums ir sevis 
iepazīšanas gads! 

Direktore Aina 
 

Kā atšķiras Ziemassvētku tradīcijas 
Eiropā?  

Ziemassvētkus svin visā pasaulē, 
tomēr tradīcijas daudzviet tik tiešām 
atšķiras. Tāpēc nedaudz papētīsim, 
kā Ziemassvētkus svin citviet Eiropā.  

Spānijā bērni ļoti labi uzvedas 
tieši decembrī, jo Ziemassvētku vecī-
tis ir ļoti vērīgs. Ja izrādīsies, ka 
bērns slikti uzvedies, dāvanas vietā 
zeķē viņš var saņemt tikai vienu kar-
tupelīti... 

Dānijā bērnus Ziemassvētkos iz-
klaidē rūķītis Jūlenise ar saviem ne-
gantajiem jociņiem, tāpēc viņam 
iepriekšējā naktī tiek atstāts pudiņš, 
lai viņš nebūtu tik dzēlīgs. Tad Jūleni-
se izjoko tikai pieaugušos, bet bēr-
niem atstāj dāvaniņas.  

Itālijā dāvanas tiek gaidītas tikai 
6. janvārī, un tās nes ragana Befana, 
kas lido uz slotas kāta. Bērni pie ka-
mīna atstāj savas kurpes, un ragana 
tās piepilda ar dāvaniņām un saldu-
miem.  

Lietuvā Ziemassvētku jeb Kaledu 
vecītis ar saviem palīgiem nāk svētku 
rītā. Lai saņemtu dāvani-
ņu, bērniem ir jāuzdejo 
vai jānodzied dziesmiņa.  

Polijā Ziemassvētku 
vakarā bērni sagaida pir-
mo zvaigzni debesīs - tās 
parādīšanās nozīmē svēt-
ku vakariņu sākumu. Zem 
galdauta liek salmus, lai 
atgādinātu, ka Jēzus pie-
dzima kūtī. Šajā vakarā 
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bērni pārģērbjas par ķēniņiem, vel-
niem un eņģeļiem un apstaigā kaimi-
ņu mājas, lūdzot naudu vai cienastu.  

Kristofers Valters 
Ziemassvētki Latvijā 

Tie ir ikgadēji svētki, kuros atzīmē 
saulgriežus un Jēzus Kristus dzimša-
nu. 

Četras nedēļas pirms Ziemassvēt-
kiem katrā mājā noteikti vajadzīgs 
adventes vainags ar četrām svecēm. 
Katru svētdienas vakaru visi kopā 
iededzina vienu sveci. 

Viens no jaukākajiem darbiem 
pirms Ziemassvētkiem ir eglītes jeb 
Ziemassvētku koka rotāšana. Šī tra-
dīcija aizsākās jau pirms 16. gadsim-
ta.  

Katru gadu ar nepacietību tiek 
gaidīti šie svētki, jo tie ir saistīti ar  
prieku, dāvanām un laiku, kas pava-
dīts kopā ar mīļajiem. Šos svētkus 
atzīmē no 24. līdz 26. decembrim. 

Agrāk viena no plašāk zināmajām 
tradīcijām bija ķekatās iešana. Ķekat-
nieki, saģērbušies maskās, gāja cie-
mos viens pie otra, lai ienestu tur 
svētību un aizdzītu ļaunos garus. 

Mūsdienās šie svētki tiek svinēti 
ģimenes lokā, pie eglītes ar piparkū-
kām un mandarīniem. Tiek davinātas 
dāvanas un bieži vien, lai tās saņem-
tu, liek skaitīt kādu pantiņu. 

Tāpēc, lai jums visiem jauki, balti 
un priecīgi šie Ziemassvētki! 

Raivita Razgale 
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LĀČPLĒŠA  DIENA 

    2012. gada 9. no-

vembrī, 

nākot uz skolu, 

katrs varēja atnest 

savu ziedoju-

mu Likteņdār-

zam – pelēku 

laukakmeni kā velti no savas dzimtas. Akmeņus 

pēcpusdienā skolas pārstāvji nogādāja Likteņdār-

zā. 

 Klases stundas laikā visi skolēni bija izgājuši 

ārā, lai piedalītos īpašā pasākumā – draudzīgā 

rokasspiedienā un gaismas simbola – sveces no-

došanā.  

Vispirms bija  direktores vietnieces Innas Zeņ-

kēvičas uzruna. Pēc tās visi skolēni sastājās aplī 

apkārt skolai, un no rokas rokas tika padota sve-

ce. Skolēni padeva sveci viens otram un tie, kas 

jau bija padevuši sveci tālāk, nāca līdzi. Kad svece 

bija apgajusi apkārt skolai, visi gāja uz savam kla-

sēm, kur sko-

lēni stastīja 

par savam 

dzimtam, vei-

dojot kartes. 

Sveces gais-

mas ceļš ap 

skolu sasau-

cās ar tām gaismiņām, kas tika iedegtas 11. novembrī, 

Lāčplēša dienā, dažādās Latvijas vietās par piemiņu 

karavīriem, kas cīnījās par Latvijas neatkarību. 

 

Jau par tradīciju kļuvis, ka dienā pirms Latvijas dzimšanas dienas mūsu skolā notiek svētku koncerts. 

Tas sākās ar skolas karoga ienešanu un kopīgu Latvijas Valsts him-

nas nodziedāšanu. Koncertā uzstājās mūsu skolas pašdarbības kolektī-

vi. Dziedāja koris „Gājputni”, dejoja „Dzīpari”, spēlēja ansamblis un 

dziedāja solisti. Interesantu programmu bija sagatavojuši teātra gru-

pas dalībnieki, uzrunājot klausītājus un liekot aizdomāties par mums 

svarīgām vērtībām. Ogres Valsts ģimnāzijas audzēkņus un skolotājus 

uzrunāja arī direktore Aina Bērce, mudinot pārdomāt, ko mums kat-

ram nozīmē Latvija. 

Kristofers Valters 

LATVIJAS  DZIMŠANAS DIENA 
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       14. novembrī mūsu skolā norisinājās kāds ļoti interesants 
pasākums - vēsturiskā orientēšanās par godu mūsu valsts 
svētkiem.  No katras klases vajadzēja piedalīties pieciem pui-
šiem un piecām meitenēm, kas veidoja klases komandu. Šis 
pasākums gan veicināja patriotismu, gan arī saliedēja klases 
kolektīvu. Organizatori bija pacentušies, un pasākums nebija 
tikai orientēšanās pa skolu. Bija arī individuālās sacensības 
puišiem, kur noteicām mūsu stiprāko Lāčplēsi.  
        Individuālajās sacensībās žūrija vērtēja, gan spēku, gan 

puišu atjautību. Tur uzvarēja Rinalds Onckulis no 9.b klases, savukārt godpilno otro vietu ieguva 
Matīss Sīviņš no 8.b klases.  

Kā jau kārtīgā konkursā, bija arī skatītāju simpātiju balva, ko šogad ieguva 
Jānis Silts no 8.a klases. Jāpiebilst, ka konkurss norisinājās starp 7- 9. klašu sko-
lēniem. Bet klašu starpā uzvarēja 9.a klase, aiz sevis atstājot 9.d klases koman-
du. Komandu sacensībās organizatori vērtēja ātrumu un precizitāti, un, starp 
citu, kaut kas līdzīgs šim pasākumam norisinājās arī pagājušogad, tikai šogad 
varēja manīt, ka gan uzdevumi ir pārdomātāki un aizraujošāki, gan klases izrādī-
ja lielāku aktivitāti piedaloties orientēšanās sacensībās. 

VĒSTURISKĀ ORIENTĒŠANĀS 

     Mūsu skolas 11. d klase piedalījās aizraujošā spēlē „Rīgas sargi”, koman-
da izcīnīja tiesības piedalīties finālspēlē. Komandas pārstāvji pastāstīja par 
pieredzēto. 
      Pašā sakumā  Dobelē no Ogres Valsts ģimnāzijas piedalijās divas koman-
das no  11. un  10.b.  Katrā komandā seši cilvēki, 3 meitenes un 3 zēni, 11. d 
klases komandas nosaukums „Bosiki.” Pasākuma vadītāji bija ļoti stingri un 
katru reizi par smiekliem lika veikt fiziskus uzdevumus, piemēram, pumpē-
ties vai pietupties. 
       Kopējās mācības noritēja 50 minūtes, katram grupas dalībniekam bija 
sava nozare, kurā mācīties, piemēram, ekipējums, medicīna, soļošana. Pavi-

sam kopā bija 6 dažādi uzdevumi, kuri bija jāveic uz laiku un precizitāti. 
Noslēgumā 11. klase ieguva 2. vietu un tika finālā, bet 10.b klase diemžēl  neiekļuva finālā, iespējams nebija saliedē-

ta komanda, tāpēc arī tāds rezultāts. 
Fināls notika Cēsīs, tas bija ļoti interesanti, jo ar visu ekipējumu (tas 

svēra aptuveni  40 kg) bija jārāpo pa dubļiem. Pasākuma vadītāji  bijuši vēl 
stingrāki, „prasīgāki.” Neskatoties uz visu, emocijas ir lieliskas, viennozīmī-
gi ir arī pieredze un arī pavisam citādāks skatījums uz karavīriem, viņu dzīvi 
un pašu Latviju. Noteikti to visu vēlētos atkārtot un nākamgad arī piedalī-
simies, ja būs tāda iespēja. Neskatoties uz dažām neveiksmēm, finālā 
„Bosiki” bija 6. vietā. Vēlreiz sveiksim ar godam nopelnīto 6. vietu! 

Sabīne Svece       

RĪGAS SARGI 



2012. gada 14. novembrī Ogres 

Valsts ģimnāzijā  notika vēstures kon-

kurss Ogres novada skolu  

7. – 9. klašu skolēniem „Iepazīsti 

Latviju”, šogad konkurss bija veltīts 

Zemgalei. Konkursā piedalījās 11 ko-

mandas no dažādām Ogres novada 

skolām. Bez jautājumiem par Zemga-

les vēsturi skolēniem šogad bija jāpa-

rāda arī savas zināšanas literatūrā, jo 

jautājumi bija saistīti arī ar rakstnie-

kiem, kuru dzimtā puse ir Zemgale. 

Bija jāzina dzimto māju nosaukumi, 

darbi, jāatpazīst vecvārdi no šo autoru 

darbu fragmentiem. Pēdējais uzde-

vums bija arī radošs. Komandām bija 

jāsagatavo ceļojuma maršruts pa 

Zemgali, kurā būtu  norādīti apska-

tes objekti un cita tūristiem svarīga 

informācija. 

Savas zināšanas par Zemgali bija 

iespēja pierādīt arī vidusskolēniem, 

atbildot uz visdažādākajiem jautā-

jumiem par Zemgales vēsturi un 

cilvēkiem , kuri ir saistiti ar Zemga-

li. 

 2012. gada 30. novembrī  mūsu 

skolas komanda devās uz Bauskas 

Valsts ģimnāziju, lai piedalītos kon-

kursā „Latvijas novadi – Zemgale”. 

Mūsu skolu pārstāvēja 

Anna Laganovska (10.d) 

Mikus Pūķis (10.b) 

Laura Alpe (11.a) 

Līva Kubulniece(11.a) 

Matīss Mazurenko (11.d) 

Modests Kučinskis (11.d) 

Konkurss notika ne tikai ģimnāzijā, 

bet arī ārpus skolas, piemēram, Baus-

kas Novadpētniecības 

muzejā, mākslas studi-

jā, pilsētas bibliotēkā, 

bet noslēgums bija 

Bauskas pilī. Katrā vie-

tā komandām bija jā-

veic kāds uzdevums. 

Mūsu komandai veicās 

ļoti labi, kopvērtējumā 

tika izcīnīta 1. vieta. 

MŪSDIENA 4 

IEPAZĪSTI  ZEMGALI 
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MATEMĀTIKAS  NEDĒĻA 

     Ar ko jums saistās vārds „matemātika”? Tiešām tikai 

ar sarežģītiem algebras uzdevumiem, kur a+b=c? Katrā 

ziņā mūsu skolā netrūkst jauno matemātikas talantu, ku-

riem matemātika nav tikai a+b=c. Šo skolēnu zināšanas jau 

ilgus gadus pārbauda skolas matemātikas nedēļā. Šis pasā-

kums ilgst vienu  nedēļu, un tā laikā norisinās gan dažādi 

matemātikas konkursi, gan olimpiādes. Šogad matemāti-

kas nedēļa norisinājās no 26. līdz 30. novembrim. Ja jūs 

domājat, ka olimpiādē bija uzdevumi, kuri prasa tikai 

augstas matemātikas zināšanas, jūs kļūdāties, jo uzdevu-

mos pārsvarā tika pārbaudīta skolēnu atjautība un brīžiem 

matemātiskās zināšanas pat bija otršķirīgas.  

Olimpiādes uzdevumi bija tik sarežģīti, ka reti kuram 

bija vairāk par pusi no iespējamajiem punktiem, un pat 

lielākie matemātikas ģēniji varēja smagi vilties. Šogad mūs 

patīkami pārsteidza arī matemātikas apvienošana ar ļoti 

radošām nodarbēm, jo katram bija iespēja mākslinieciski 

izpausties, aizsūtot savu eseju, pasaku, plakātu, filmiņu, 

vai ko vien prāts spēj izdomāt, un piedalīties neklātienes 

matemātikas radošajā konkursā. Konkursos un olimpiādēs 

aktivitāte bija tiešām liela, un jācer, ka arī turpmākajos 

gados jauno matemātiķu skaits tikai pieaugs. 

Paula Elmere 

Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji 

7. klasēm  

1.vieta- Andris Romanovskis (7.a) – sk. I.Bogdanova 

2.vieta- Rasa Kristiāna Īvana (7.a)- sk. I.Bogdanova 

3. vieta- Eva Kudina (7.b) – sk. V. Sleže 

 Kitija Mihailova (7.c)- sk. R.Ločmele 

8. klasēm 

1.vieta – Paula Raina Rubene (8.c) – sk. V.Sleže 

2. vieta – Adelīna Nikitenko (8.a)- sk.V.Brauna 

3. vieta – Žanete Biukšāne (8.a) – sk. V.Brauna 

9. klasēm 

1. vieta - Kristiāna Indriķe (9.d) – sk. V.Brauna 

2. vieta – Roberts Ulpe (9.d) - sk. V.Brauna 

3. vieta – Jolanta Zeltiņa (9.b) – sk. R.Ločmele 

 Sabīne Kaštaļjana (9.d) - sk. V.Brauna 

10. klasēm 

1. vieta – Sintija Birģele (10.b) – sk. I.Linkuma 

2. vieta -  Jurģis Prikulis (10.d) – sk.I.Bogdanova 

3. vieta – Artūrs Brants (10.c) – sk. A.Bērce 

11. klasēm 

1. vieta – Reinis Dzenis (11.d) – sk. I.Linkuma 

2. vieta – Lilita Linda Rītere (11.a) - sk. V.Sleže 

12. klasēm 

1. vieta – Artūrs Ketlers (12.d)- sk.I.Bogdanova 

2. vieta – Annija Dimza (12.d) - sk.I.Bogdanova 

2012. gada 27. novembrī skolā notika konkurss mate-

mātikā 7. klasēm "Galvas rēķini" 

1. vieta - 7.a klasei, 

2. vieta - 7.c klasei, 

3. vieta 7.b klasei. 

Bet individuālajā vērtējumā vislabākie rēķinātāji septī-

tajās klasēs ir : 

1. vieta - Kitija Mihailova (7.c) 

2. vieta - Elvis Kundženovs (7.b) 

3. vieta - Niks Narogs (7.c) 



Sveicam novada bioloģijas olimpiādes uzvarētājus! 
2. vieta - Līga Ornicāne (12. d) 

Modests Kučinskis (11.d) 
Skolotāja Elvīra Kadakovska 
Atzinība - Paula Elmere (9.d) 
Skolotāja Ilze Kaļāne 

Skolas angļu valodas olimpiāde 

Sveicam uzvarētājus un viņu skolotājas! 
1. vieta - Sindija Meiere (8.a)  
Skolotāja Inna Zeņkēviča 
2. vieta - Miķelis Gulbis (9.b) 
Skolotāja Indra Āboliņa 
3. vieta - Reinis Rītiņš (9.a) 
Skolotāja Zoja Vilcāne 

Skolas bioloģijas olimpiāde 
1. vieta - Paula Elmere (9.d) 
                Anna Laganovska (10.d) 
                Alise Gailāne (12.d) 
2. vieta - Annija Šerpa (9.d) 
                Edgars Birkenfelds (11.d) 
3. vieta - Beāte Vasioleka (9.b) 
                Sintija Pabrieža (9.d) 
                Daniils Kovals (11.d) 
Atzinība - Modests Kučinskis (11.d) 
                 Lilita Rītere (11.a) 
Skolotājas Elvīra Kadakovska un Ilze Kaļāne 

OLIMPIĀDES 
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Jaunajā gadā ir īstais laiks 

sākt kaut ko jaunu! 

Jau I semestris iet straujiem so-

ļiem uz beigām, bet ir jāatgādina, 

ka mūsu skolā darbojas ļoti daudz 

dažādu pulciņu ikvienam interesen-

tam. Atgādināsim, ka pulciņu klāsts 

ir ļoti plašs, bet skolēnu gan ne tik 

daudz tajos. Pulciņu vadītāji ļoti 

gaida jaunus dalībniekus.  

*Skolēnu skaits pulciņos. 

Jauno gadu parasti gribas sākt 

ar jaunu apņemšanos. Varbūt kāds 

no jums būs izlēmis Jaunajā gadā sevi pierādīt ne tikai mācību darbā, bet arī kā-

dā no mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tādēļ neliels ieskats dažu pulciņu 

darba ikdienā. 

    Skolēnu skaita ziņā lielākais kolektīvs joprojām ir koris „Gājputni”, ko vada 

diriģente Daina Čudare. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kora dziedātāju 

skaits ir krietni sarucis, bet koris tomēr pastāv un priecē mūs ar savām dzies-

mām dažādos pasākumos. Koris ar savu uzstāšanos mūs priecēja Latvijas dzim-

PULCIŅI  SKOLĀ 
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šanas dienas koncertā. Decembra sākumā koris piedalījas divos jaukos 

pasākumos Ogres Kultūras centrā. 2. decembrī  Labdarības koncertā 

koris dziedāja gan atsevišķi, gan kopā ar citu mācību iestāžu koriem, 

koncertā uzstājas arī dejotāji, bet 4. decembrī  bija kora mūzikas kon-

certs, kurā dziedāja tikai skolu kori.  

      Pavasarī parasti notiek dažādi koru sadziedāšanās pasākumi, bet 

mūsu kora dalība tajos ir atkarīga no dziedātāju atdeves mēģinājumos 

un vēlēšanās piedalīties. 

Aktīvi darbojas arī teātra pulciņš, ko vada režisors Kārlis Lišmanis. 

Mēs dzirdējām viņus valsts svētku koncertā, pašlaik notiek gatavošanās Ziemassvētku 

koncertam, bet uz pavasara pusi, iespējams, taps jauns lugas iestudējums. 

Ja kāds vēlas iemācīties uzstāties publikas priekšā, var doties uz jauno oratoru pul-
ciņu, ko vada Indra Tilaka. Viņas audzēkņi ir ieguvuši  godalgotas vietas dažādos runas  
konkursos. 

Ļoti populārs skolēnu vidū ir Jauno ģeogrāfu klubs, kura dalībniekiem ir iespēja ne-
klātienē iepazīt dažādas zemes. Skolotājs Aigars Kuzmins klubā organizē arī dažādus 
konkursus. Novembra beigās 7. – 9. klašu skolēni varēja piedalījās konkursā „Eiropas 
tautas un to tradīcijas”. 

Labākie no  7. klasēm bija Andris Romanovskis, Maija Dimza un Renāte Plone, 
8. klasēm Vita Konopecka, Annija Rošāne, Elīna Rudusāne 
9. klasēm Rinalds Onckulis, Beāte Vasioleka, Eduards Rostoks. 
Jau trešo gadu skolā ir iespēja dejot salsas ritmos. Vadītājs Modris Skujiņš gaida 

dejotājus otrdienās un piektdienās. Pašlaik tiek gatavota deja, ko mēs redzēsim Zie-
massvētku koncertā. 

Par citām iespējām izpausties ārpusstundu laikā mūsu skolā pastāstīsim citos numu-
ros. 

 2. decembra koncerta noslēgumā īpašus pateicības vārdus saņēma novada labākie 
interešu izglītības skolotāji, kuru 
audzēkņi guvuši panākumus interešu 
izglītības jomā.  

Viņus sveica E. Bartkevičs, Izglītī-
bas un sporta pārvaldes vadītāja San-
dra Grunte un Latvijas izglītības darbi-
nieku arodbiedrības Ogres starpnova-
du arodbiedrības priekšsēdētāja Airi-
sa Lepere. 

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājs 
Artūrs Mangulis (I pakāpes diploms 
Ogres novada Mazo mūzikas kolektī-
vu konkursā); Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāja Daina Čudare (I pakāpes diploms Ogres novada 
skolu jaukto koru skatē, I pakāpes diploms Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skolu jaukto koru skatē, I pakāpes dip-
loms Ogres novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, I pakāpes diploms Vidzemes kultūrvēsturiskā novada konkursā 
„Balsis”)  

Par konkursiem mūsdienu dejās labi rezultāti Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas mūsdienu deju grupai 

„Pērlītes un pērles”, skolotāja Linda Mangule (mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursā I kārtā iegūts I pakāpes dip-

loms, Vidzemes reģiona mūsdienu deju radošajā konkursā II kārtā iegūts II pakāpes diploms 

Teātra jomā labi rezultāti Ogres Valsts ģimnāzijas teātra mākslas pulciņa skolotājam Kārlim Lišmanim (Atzinīgi tika 

novērtēta izrāde „Divi forši suņi”)  

Skatuves runas konkursi: Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas skatuves runas skolotājai Indrai Tilakai 

(Ogres novada izglītības iestāžu skatuves runas konkursā I kārtā iegūti 3 I pakāpes diplomi ar augstāko vērtējumu, Pie-

rīgas reġiona skatuves runas II kārtas konkursā iegūti divi pirmās pakāpes diplomi un viens otrās kārtas diploms.) 
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Kādā no maniem ikdienas brau-

cieniem uz Rīgu un pastaigām pa 

veikaliem kaut kas bija citādāk nekā 

ierasts. Gaisā virmoja neparasta no-

skaņa - viegla mandarīnu smarža un 

maiga svētku mūzika. Steidzos tik 

ļoti, ka nepamanīju - veikalu skatlo-

gos ir redzamas dāvanas, visapkārt ir 

sarkanas, zaļas un sniegbaltas krā-

sas. Mākslīgās eglītes un Ziemassvēt-

ku vecīši, un pārdevēji nesā rūķu 

cepures. Vai tik tiešām ir pienākuši 

Ziemassvētki? Vai tiešām esmu bijusi 

tik milzīgā steigā, ka pat neievēroju 

atnākam, manuprāt, mīlestības vis-

bagātāko laiku?  

Iegāju kādā kafejnīcā, paņēmu 

karstu šokolādi, apsēdos pie galdiņa, 

lai kaut uz mirkli apstādinātu savu 

steidzīgo dienu. Atskanēja dziesma 

"Jinglle bell".  

Pavēros apkārt un ievēroju kafej-

nīcas stūrī sēžam kādu tumšādainu 

vīru, iedomājos – kā Āfrikā svin Zie-

massvētkus? Izrādās -  svētki viņiem 

ir vasarā, kad decembrī spīd spoža 

saule un bērniem ir vasaras brīvlaiks. 

Pilsētās un ciemos korāļu dziedāša-

nas gājiens notiek Ziemassvētku va-

karā, bet uz baznīcu iet Ziemassvēt-

ku rītā. Āfrikā mājas dekorē ar priežu 

zariem, un visiem ir izrotāta Ziemas-

svētku egle ar dāvanām zem tās. 

Rīko arī svētku pusdienas, kurās pa-

sniedz tītaru, rostbifu, maltās gaļas 

pīrāgus, piena sivēnu, dzeltenos rī-

sus ar rozīnēm un plūmju pudiņus. 

Pēc pusdienām ģimenes dodas uz 

laukiem izklaidēties un atgriežas līdz 

ar vakaru. 

Ievēroju, ka pienācis jau vakars 

un laiks doties mājup. Ejot uz vilcie-

nu, ieraudzīju saulē iedegušu sievie-

ti, kura sarunājās pa telefonu un pie-

minēja Austrāliju. Protams, uzreiz 

iedomājos par austrāļu Ziemassvēt-

kiem. Austrālieši izbauda svētkus 

angļu tradīcijās, un ap šo laiku bieži 

notiek mežu ugunsgrēki, vētras un 

plūdi. Populārākā Ziemassvētku  tra-

dīcija šajā zemē  ir “Korāļi ar svecī-

tēm”.  Tipiskā austrāliešu maltītē 

tiek pasniegts tītars un liesmojošs 

Ziemassvētku pudiņš ar mazām dā-

vaniņām tajā “labai veiksmei”. Dau-

dzi cilvēki svin Ziemassvētkus ar bar-

bekjū kopā ar piekrastes pilsoņiem, 

pusdienām pie pludmales, kur Zie-

massvētku vecītis atbrauc ar vējadē-

li. Ziemassvētku koks ir priede, bet, 

tā kā tas ir nepraktisks, tā vietā tiek 

dekorēts gumijas koks. 

 Vilcienā man pretī sēdēja maza 

meitenīte, kura mācījās par Brazīliju. 

Tur dāvanu nesēju sauc Tēvs Noels, 

un leģenda vēsta, ka viņš dzīvo 

Grenlandē un ierodas tikai uz svēt-

kiem zīda vecīša tērpā, lai varētu 

izturēt Brazīlijā valdošo karstumu. 

Kādreiz dievbijīgie katoļticīgie gājuši 

uz pusnakts dievkalpojumu, sauktu 

'Missa do Galo' (Gaiļa dievkalpo-

jums). Tas nosaukts šai vārdā, jo gai-

lis paziņo par jaunas dienas atnākša-

nu, un šis dievkalpojums beidzas 

01:00 Ziemassvētku rītā. Ierasta tra-

dīcija ir arī spēle draugu un ģimenes 

lokā ‘’amigo secreto’’. Uz lapiņām 

tiek uzrakstīts savs vārds, un mēneša 

laikā katram tiek izlozēta lapiņa, Zie-

massvētkos šim cilvēkam jādāvina 

dāvana. 

Ja man būtu izvēle svinēt svētkus 

ārzemēs vai Latvijā, es tomēr izvēlē-

tos savu dzimteni. Kā tad mēs Latvijā 

svinam šos svētkus? Mūsdienās Zie-

massvētkus pavadām klusi un mierī-

gi. Taču senajam latvietim tie bija 

līksmības pilni svētki. Galvenās lat-

viešu tautas Ziemassvētku tradīci-

jas ir pirtī iešana, deviņu ēdienu ēša-

na, kas nodrošina pārtikušu nākamo 

gadu, iešana budēļos, ķekatās jeb 

čigānos, bluķa vilkšana, zīlēšana un 

dāvināšana.  Uz Ziemassvētku galda 

bija jābūt zirņiem un pupām, lai būtu 

daudz naudas, un tie bija noteikti 

jāapēd, lai nākamajā gadā nebūtu 

jāraud. Gatavojoties Ziemassvēt-

kiem, tīra māju un ienes eglīti, kuru 

pušķo ar pašu darinātiem rotāju-

miem. Katra decembra svētdiena ir 

advente, kad Ziemassvētku gaidīša-

nas prieks pieaug un tiek iedegta 

svecīte. 

Gāju mājās un domāju par dāva-

nām, ko gādāšu svētkos. Saprotu,ka 

ne jau tikai tajās dāvanās ir  prieks. 

Svarīgi ir būt kopā. Nav nozīmes, vai 

esi latvietis vai brazīlietis, austrālis 

vai afrikānis -  Ziemassvētki visiem ir 

vieni. Tas ir mīļuma, siltuma, drau-

dzības, atmaigšanas, piedošanas, bet 

galvenokārt mīlestības laiks  

Krista Kļaviņa 


