
Gaidot Ziemassvētkus…

Da

i

i

a
Z

W

W

i
Ziemassvētki ir īpašu noskaņu laiks – netverams, mīļš, saviļņojošs un… kluss. 

Laiks, kad ar pirmo aizdegto svecīti Adventes vainagā, rosās pārdomas par aizvadīto 
laiku un dzīves vērtībām. Šajos svētkos lielākā dāvana ir patiesa draudzība, kopā 
pavadīts laiks un rūpes, ko saņemam un saviem mīļajiem varam dāvāt paši.

Lai katrā sirdī radītu gaišāko gada svētku noskaņu, svarīgi ir sapost gan sevi un 
savu māju, gan arī parūpēties par sirsnīgiem, pašu gatavotiem pārsteigumiem 
draugiem un ģimeni. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiku piedzīvot aicina "Latvijas valsts meži”.

Pāršķir lappusi un radi svētkus pats!

Gada skaistāko svētku gaidīšanas instrukcija
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iSvētkus varam sākt gaidīt jau mēnesi iepriekš – pašu rokām pagatavojot Adventes vainagu no 
čiekuriem un siena. Vainaga pagatavošana var šķist sarežģīta, taču patiesībā to izveidot ir daudz 
vienkāršāk nekā izskatās! 

Nepieciešamie materiāli 
Siens vai salmi pamatnei, stingrs diegs, aukla vai stieple, līme - vislabāk strādāt ar karsto līmes pistoli 

vai superlīmi, rotājumam – čiekuri, sūnas, sarkanas ogas un citi dabas materiāli pēc izvēles.

Darba gaita
1. No siena izgatavo pamatni, apmēram 30 cm diametrā un 5 cm platumā. Stingri notin ar diegu vai 

stiepli.

2. Pamatni vienlaidus nolīmē ar priedes čiekuriem. Ar līmi nosmērē čiekura apakšējo daļu, piespiež 
pie pamatnes un mazliet patur, lai pielīp. Čiekurus var vākt arī ziemā, ja vien izdodas tos atrast zem 
sniega, un trīs, četras dienas pažāvē siltā, sausā vietā.

3. Vainagu rotā ar sarkanām odziņām, sūnām, kastaņiem, zīlēm, krāsainām klūdziņām vai citiem 
dabas materiāliem, kurus, iepriekš izdomājot kompozīciju, pielīmē vainagam.

Variants – čiekuru pamatni nopūš baltā vai bronzas krāsā, izmantojot speciālo krāsu vai aerosolu, kas 
domāts mašīnas krāsošanai. Jākrāso labi vēdināmās telpās vai ārā!

4. Parasti ir diezgan grūti vainagā iestiprināt sveces, tāpēc var darīt arī vienkāršāk. Vainagu novieto uz 
lēzena šķīvja un sveces novieto centrā, iepriekš nopilinot dažus pilienus parafīna un pielipinot tās.

Atceries! Neliec sveces tieši uz galda un pēc aizdedzināšanas neatstāj tās bez pieskatīšanas!

Adventes čiekuru vainags
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iGaidot svētkus, svarīgi ir neaizmirst par saviem draugiem, tuvākajiem cilvēkiem – no sirds un pašu 
gatavots apsveikums bez vārdiem izteiks labākos vēlējumus!

Nepieciešamie materiāli 
Viena A4 formāta balta vai krāsaina papīra lapa, zīmulis, šķēres, papīra līme.

Darba gaita
1. Lapas garākajās malās iezīmē viduspunktus, tos savieno un pa iegūto viduslīniju lapu pārgriež, 

iegūstot divas A5 formāta lapas.

2. Tad vienu A5 lapu saloka, kopā saliekot īsākās malas un rūpīgi nogludina locījuma vietu. Uz tās 
uzzīmē eglīti tā, lai zīmējuma centrālā ass atrastos uz lapas viduslīnijas un lapu saloka tā, lai zīmējums 
atrastos ārpusē.

3. Uzmanīgi iegriež pa zīmējuma līnijām. 

4. Eglītes augšējo posmu noloka. Lai locījuma vieta iznāktu precīzāka, var izmantot lineālu, gar to 
nolokot posmu un pēc tam arī nogludinot locījuma vietu.

5. Nolocīto posmu atgriež sākotnējā stāvoklī.

6. Tad vienu pēc otra noloka pārējos posmus, stingri nogludina locījuma vietu un atgriež sākotnējā stāvoklī.

7. Lapu atver un katru posmu izspiež otrā pusē, līdz izveidojas eglīte. Lapas aizmugure ir tā, kurā 
palicis zīmējums.

8. Lapas aizmuguri un otru A5 lapu pa perimetru noziež ar plānu līmes kārtu. Abas lapas savieno, 
rūpīgi savienojot visas malas, izlīdzina un saspiež.

9. Kartīti saloka tā, lai eglīte atrastos tās iekšpusē un nolīdzina locījuma vietu.

10. Kartīti atver – tā ir gatava!

Ziemassvētku mīļkartīte
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iZiemassvētkos esam raduši saņemt dāvanas – greznas un vienkāršas, gaidītas un pārsteidzošas, 
taču… mīļākā dāvana ir tā, kas nāk no dāvinātāja sirds un sagādāta tieši tās saņēmējam, tādēļ veltīsim 
laiku, lai saviem vistuvākajiem radītu kaut ko ļoti īpašu!

Nepieciešamie materiāli 
3-4 taisni koka zari, apmēram 1 metru gari – var izmantot jūras malā salasītus kociņus; divi apmēram 

10-15 cm lieli dēlīši vai resnāka zara ripas pamatnei, skrūve, stingra stieple, mīkstāka stieple, dārza 
grieznes vai zāģis, īlens vai urbis.

Darba gaita
1. Ar dārza grieznēm vai zāģi sagarina zarus. Pirmais zars ir 17 cm garš, katrs nākamais apmēram par 

1 cm īsāks. Pēdējais zariņš ir 3 cm garš, tā diametram jābūt vismaz 1 cm. Pamīšus kārto dažādu krāsu 
zariņus. Ja zari ir vienā krāsā, tad 2/3 no tiem nomizo mizu (to ir viegli izdarīt lazdām).

2. Sakārto zariņus pēc izmēriem un visiem atzīmē vidu.

3. Katra zariņa vidū ar īlenu vai urbi izveido 2-3 milimetru lielu caurumu.

4. Abas pamatnei paredzētās daļas no apakšas sastiprina ar skrūvi. Skrūvei jābūt nedaudz garākai par 
pamatnes biezumu. Mazākajai pamatnes daļai var izmantot korķi.

5. Blakus skrūvei nostiprina stingru stiepli, kas ir 5 cm garāka par plānoto eglītes garumu.

6. Uz stieples uzver garāko zariņu un nostiprina ar pamatnes skrūvi.

7. Tad uz stieples saver pārējos zarus, ievērojot garumus – apakšā garākais zariņš, eglītes augšdaļā - 
īsākais. Stieples galu noloka, izveidojot cilpiņu, vai arī nogriež.

8. No tievākas stieples veido zvaigznīti vai citu rotājumu un nostiprina to egles galotnē. Eglīte gatava! 

Var pagatavot arī lielāku eglīti un rotāt to ar pašu gatavotām mantiņām, piparkūkām un āboliem.

Dāvana draugam – koka zariņu eglīte
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dPašu gatavoti eglītes rotājumi, kas gatavoti, izmantojot garšvielas, ir gan skaisti, gan vienkārši 
pagatavojami. Turklāt tā smarža… īsta Ziemassvētku sajūta!

Nepieciešamie materiāli 
Biezs kartons, vienkrāsains audums, aukliņa, zīmulis, šķēres, līme, dažādas smaržīgas garšvielas – 

pipari, smaržīgie pipari, krustnagliņas, kanēlis, anīss, sinepju sēklas, kafijas pupiņas, u.c.

Darba gaita
1. No kartona izgriež sirds, ābola vai kādu citu formu. 

2. Uz divās kārtās salocīta auduma uzliek izvēlēto formu, apzīmē to, izgriež.

3. Kartonu vienmērīgi, plānā kārtā, apziež ar līmi un pielīmē audumu vispirms vienā, tad otrā pusē. 
Starp audumu un kartonu ielīmē aukliņas cilpu, lai mantiņu varētu iekārt eglītē. 

4. Kartona malas aplīmē ar smaržīgajiem pipariem. 

5. Rotā ar dažādām garšvielām, iepriekš izdomājot kompozīciju.

6. Ziemassvētku smaržas pilns rotājums eglītei gatavs!

Ziemassvētku smaržas sirds
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"Pie debesīm – zelta zvaigzne mirdz..” skan Ziemassvētku dziesma. Arī Tavā mājā var iemirdzēties īsta 
zelta zvaigzne, turklāt paša rokām gatavota!

Nepieciešamie materiāli 
6 zelta krāsas papīra lapas A4 izmērā, kartons, šķēres vai skalpelis, līme, stiprs diegs.

Darba gaita
1. Katru lapu saloka zig-zag veidā, sākot no īsākās malas. Katras ieloces platums ir 1,5 cm.

2. No šablona (skaties bukleta pielikumā!) izgriež robiņus.

3. Šablonu uzliek uz salocītās lapas šaurās malas, pārzīmē un izgriež mazos robiņus, nogriež augšējos 
galus. Tā sagriež ieloces visās lapās.

4. Katras salocītās lapas apakšējā malā 5 mm no apakšas ar īlenu izdur caurumu.

5. Visas lapas salīmē kopā – ar līmi nosmērē lapas pēdējo un nākamās lapas pirmo ieloci, saspiež tās kopā.

6. Kad lapas labi salīmējušās, apakšējās malas caurumiņos iever diegu, to cieši savelk un sasien. 
Izveidojies liels vēdeklis.

7. Salīmē vēdekļa pirmās un pēdējās lapas malējās ieloces. Izveidojas apaļa zvaigzne.

8. No kartona izgriež apli 6 cm diametrā un pielīmē zvaigznei no otras puses vidū.

9. Vienā no augšējiem caurumiņiem iever diegu, lai ar zvaigzni varētu rotāt telpu.

10. Ziemassvētku zvaigzne gatava!

Zelta zvaigzne
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Gaidot Ziemassvētkus, īpašu noslēpumainu un mājīgu noskaņu telpās radīs gaismas virtene no 

izmantotajām olu kastēm.

Nepieciešamie materiāli 
Olu kastes dažādās krāsās, šķēres, īlens vai caurumduris, eglīšu lampiņu virtene.

Darba gaita
1. Ņem olu kartona kasti, atver to un izgriež vidējo daļu, kas atdala abas olu rindas.

2. Tad izgriezto daļu sadala pa posmiem un katru posmu izgriež pa iespiestās formas kontūrām, tā, lai 
veidotos zvaniņi.

3. Katra zvaniņa virsotnē un malās ar īlenu izdur vairākus caurumiņus.

4. Zvaniņus atstāj nekrāsotus vai arī krāso ar guaša krāsām – iekšpusi dzeltenu vai oranžu, ārpusi – 
tumši zaļu. Nožāvē krāsu.

5. Katra zvaniņa virsotnē izdurtajā caurumā ievieto eglīšu gaismas virtenes spuldzīti.

Ar virteni rotā eglīti, logu, spoguli.

Gaismu virtene
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Puzurus var veidot vienkāršus un ļoti sarežģītus – ar 4, 6, 8 stūriem, vienam rotājumam var izgatavot 

pat vairākus desmitus puzuru. Mazākus puzurus var ievietot lielākā vidū, var iekārt tos lielākā puzura 
katrā stūrī, savukārt tiem stūros iekārt vēl mazākus… Brīva vaļa izdomai! Piedāvājam vienkāršāko – 
puzuru no trīs daļām.

Nepieciešamie materiāli 
Niedres, salmi vai citi stiebraugi, resns diegs vai aukliņa, lāpāmadata, spalviņas, sarkana dzija, niedru 

galotnes rotāšanai.

Darba gaita
1. Sagriež niedres lielākajam puzuram – 12 vienādus 10 cm garus posmus (tiem jābūt ar cauru vidu).

2. Vidējam puzuram sagriež 12 posmus – 6 cm garus, mazākajam – 4 cm garus.

3. Sāk vērt lielāko puzuru. Ņem tik garu diegu, cik gari ir visi 12 posmi.

4. Uzver pirmos 4 posmus un sasien diegu tā, lai izveidojas četrstūris.

5. Tad ver nākamos divus posmus un nostiprina diegu tā, lai pie vienas malas veidojas trijstūris.

6. Turpina vērt pārējos posmus, ik pēc diviem posmiem izveidojot trijstūri un nostiprinot diegu, līdz 
visi 12 posmi ir savērti un nostiprināti.

7. Divus pretējos trijstūrus paceļ uz augšu un augšējos stūrus sasien kopā.

8. Otrus divus trijstūrus nolaiž uz leju un arī sasien. Viena puzura pamats ir gatavs! Tāpat gatavo vidējo 
un mazāko puzuru.

9. Puzurus sasien vienā virtenē, starp tiem atstājot 1-2 cm atstarpi.

10. Puzurus rotā ar spalvu pušķīšiem, sarkanas dzijas pušķīšiem, niedru galotnītēm u.c.

Puzuru karina istabas vidū!

Senatnes svētku noskaņās
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dSāls zīmējumi ir vienkāršs, bet ļoti jauks veids, kā rotāt telpas svētkos!

Nepieciešamie materiāli 
Stingrs, melns papīrs, 1-2 ēdamkarotes sāls, ūdens, PVA līme, trauks, platāka, 2 nelielas, dažāda 

platuma otas.

Darba gaita
1. Traukā ieber sāli un pielej ļoti siltu ūdeni, tā, lai tas mazliet pārklāj sāli. Maisa un kausē, līdz puse 

sāls izkūst.

2. Maisījumam pievieno apmēram 1 tējkaroti PVA līmes un kārtīgi izmaisa.

3. Uz melnā papīra zīmē sniegpārslas. Katru reizi, kad otu mērc maisījumā, to kārtīgi samaisa. Ar 
platāko otu šķidrumu uz papīra "tupina”, pārnesot arī sāls kristālus, ar smalkāko velk tievās līnijas. 
Pievienojot mazliet vairāk PVA līmi, uz papīra var uzburt īstas sniegotās ziemas ainavas.

Burvju sniegpārslas

at
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Nepieciešamie materiāli 
2 lapas balts papīrs, 2 lapas zeltītas vai citas krāsas papīrs, šķēres, 2 taisni, apmēram 20 cm gari 

kociņi (var izmantot uzkodu irbulīšus), makšķeraukla vai diegs, adata.

Darba gaita
1. Ar šablona palīdzību izgriež 4 eņģeļu figūras. Šablonus meklē pielikumā!

2. Kociņus saliek krusteniski un ar diegu vai auklu stingri nosien.

3. Katras figūras augšpusē iever diegu, nostiprina. Diega otru galu piesien pie kociņa gala. Katru figūru 
piesien savā garumā.

4. Kociņu centrā nostiprina auklu un piesien rotājumu vēlamajā vietā.

5. Rotājumu līdzsvaro, pabīdot pa kociņiem diegus, kuros piesieti eņģeļi, uz vienu vai otru pusi.

Eņģeļu lidojums
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dVienkāršs un skaists, turklāt pašu gatavots rotājums gan eglītei, gan mājai!

Nepieciešamie materiāli 
Balts kreppapīrs, zīmēšanas papīrs, šķēres, zīmulis, līme, ota, diegs, adata, makšķeraukla vai stingrs 

diegs, pērles, sarkanas ogas, u.c. rotāšanai.

Darba gaita
1. Kreppapīru saloka 20 kārtās un izgriež apli 8 cm diametrā. Ja grib pagatavot lielāka izmēra bumbas, 

vajag vairākas kārtas papīra.

2. Virsējo kreppapīra lapu pārloka uz pusēm, atrodot viduslīniju (skati zīmējumu pielikumā – 
pārtrauktā līnija). Visus kreppapīra aplīšus pa viduslīniju vienkāršiem dūrieniem sašuj kopā.

3. No zīmēšanas papīra izgriež apli, pārloka to uz pusēm un pa viduslīniju pārgriež.

4. Pie kreppapīra virsējās lapiņas pielīmē abus zīmēšanas papīra pusapļus.

5. Ņem pēc kārtas divas kreppapīra lapiņas un salīmē punktos Nr. 1. (pēc zīmējuma parauga, skati 
pielikumā!). Tad ņem nākamās divas lapiņas un atkal salīmē punktos Nr. 1. Tādā veidā salīmē visas 
lapiņas kopā pa divām.

6. Tad lapiņas no blakus pāriem salīmē punktā Nr. 2, kā parādīts zīmējumā. Tā salīmē visas lapiņas.

7. Tad salīmē zīmēšanas papīra pusapļus, iepriekš bumbiņas vidū ievietojot makšķerauklu, uz kuras 
tās tiks savērtās. Auklu var nostiprināt, pielīmējot, iepriekš izplānojot attālumus, kādos bumbiņas 
atradīsies. Ja vēlas, uz auklas var uzvērt arī pērlītes vai sarkanas ogas, tās vajadzīgajās vietās 
nostiprinot ar mezglu.

Sniega krelles
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Virtenes zīmējumi nr. 1
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Virtenes zīmējumi nr. 2
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Kāds klauvē pie loga! 

Klusu, klusītiņām… sniegbalti Ziemassvētki klāt. 

Pavadi tos ar saviem tuvākajiem, jo viņi ir Tava lielākā dāvana un bagātība!

Bukleta tapšanā piedalījās mākslinieces Ilona Korņilko un Inga Bunkše
© 2012 AS "Latvijas valsts meži"


