Laužam

ledu

″Latvijas valsts meži″ un mammadaba gaida tevi ciemos!

Īsta atpūta dabā – nāc!

Aiz loga viss kluss un mierīgs – daba devusies ziemas miegā, ieritinājusies baltā sniega mētelītī, kas
pasargā no stindzinošā sala un aukstuma. Šis gadalaiks nav jāpavada mājās ar siltu krūzi rokās, jo ziema piedāvā tik daudz iespēju – tās jāsteidz izmantot! Mums ir atvēlēti vien trīs mēneši, lai izpriecātos
slēpojot, slidojot vai bradājot pa sniegu ar īpašām čībām kājās. Šajā žurnālā laužam ledu – iepazīstinām
ar ziemas peldēšanu un zemledus makšķerēšanu AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos ezeros! Lai atgūtu spēkus un sasildītu nosalušos degunus, var doties uz kādu no LVM tūrisma un atpūtas
centriem – "Ezernieki" un "Spāre".

Laiks gatavoties saulgriežu svētkiem – radošajā darbnīcā iedvesmojies, kā
veidot rotājumus no mežā atrodamajiem materiāliem, lai meža miers ienāk
katrā mājā. Ziemā var lutināt arī mazos lidoņus un meža iemītniekus, sarūpējot tiem gardu mielastu barotavās – to māca Latvijas valsts mežu dabas parkā
Tērvetē un Jaunmoku pilī. Saulgriežos jāgādā arī eglīte – to meklēt var gan
LVM apsaimniekotajās teritorijās, gan sagādāt zaļo brīnumu podā kādā no
"LVM Sēklas un stādi" kokaudzētavām, lai pārstādīta tā pieņemas krāšņumā
un priecē acis daudzu gadu garumā.
Laika vairs nav daudz – pavasaris pienāks acumirklī, tādēļ ģērbies silti un
dodies laukā baudīt ziemas priekus!

Noderīgi:

Idejas vēl citām aktivitātēm Latvijas valsts mežos skaties:
http://www.mammadaba.lv/objekti/aktivitates

Čivini:

@mammadaba
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Turpinām

peldēt

Aleksandrs Jakovļevs,
"Jelgavas roņu" direktors, Starptautiskās Ziemas peldēšanas sporta federācijas valdes loceklis
"Ne visiem pietiek dūšas ziemā peldēt āliņģī vai atklātā ūdenī, taču Latvijā ir vairāki simti ziemas peldētāju, sauktu par roņiem, kuri apvienojušies klubos – lai būtu ne tikai interesantāk, bet arī drošāk. Arī
es esmu aktīvs ziemas peldētājs un jau daudzus gadus vadu vienu no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem ziemas peldēšanas klubiem "Jelgavas roņi"."
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Īsta atpūta dabā – nāc!

Veselīgs dzīvesveids vai sacensības
Šogad roņiem ir jubilejas sezona – pagājuši 40 gadi, kopš Latvijā atjaunota organizēta ziemas
peldētāju kustība, un klubam "Jelgavas roņi" nosvinēta 25 gadu jubileja. Viena lieta, ka cilvēki
peldas priekam un veselībai, bet otra – sacensībās uz rezultātu, tāpēc ziemas peldētājiem notiek
daudz pasākumu. Jaunās 2015./16. gada sezonas ziemas peldētāju sacensības – "Jelgavas roņu
kauss" – pirmo reizi bija arī pasaules kausa "Winter Swimming World Cup" posms. Visas sezonas
laikā plānoti arī citi atraktīvi pasākumi, ko organizē ziemas peldētāju klubi Latvijā, pulcējot arī tos
roņus, kuri ziemā peld pašu priekam un veselībai, ne rezultāta dēļ.
Aleksandrs ar ziemas peldēšanos nodarbojas kopš 1996. gada, kad draugi viņu uzaicināja klubā. Taču draudzība ar aukstu ūdeni ir daudz senāka – abi ar māsu dabūjuši izbaudīt kontrastdušu
jau bērnībā. Arī Aleksandra sievai un bērniem patīk aktivitātes aukstā ūdenī.

Ja ir interese, ar ko sākt?
Aleksandrs iesaka pirms ziemas peldes uzsākšanas vispirms konsultēties ar ģimenes ārstu,
lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai, kā arī apzināt citu roņu pieredzi – kā un ko labāk darīt.
Ziemas peldēšanās ir norūdīšanās augstākā pakāpe, bet, lai to sasniegtu vai tai tuvotos, roņi
iesaka ūdens procedūras veikt katru dienu. Sadraudzēties ar auksto ūdeni var dažādi – rīvēties
ar mitru dvieli, iet vēsā dušā vai kontrastdušā, staigāt pa rasu un sniegu. Nākamais, jau grūtāks,
solis ir ielēkt āliņģī vai dīķī pēc pirts. Galvenais ir regularitāte, pakāpeniskums un vēlme to darīt
savas veselības labad.

Zinātniski pierādīts, ka regulāra organisma norūdīšana ir ļoti svarīga cilvēka
veselības stiprināšanai – ļaujoties ziemas peldēm reizi vai divas nedēļā, palielinās
spēja pretoties vīrusu un saaukstēšanās slimībām, nostiprinās imūnsistēma.

Aleksandrs Jakovļevs
ir pārliecināts, ka ikvienam būtu jānodarbojas
ar ziemas peldēšanu,
jo tā uzlabo veselību
un garastāvokli. Tāpēc
šoziem viņš Jelgavas
Jahtkluba teritorijā plāno izveidot publisku vietu ar āliņģi, ko izmantot
varēs ikviens, kurš vēlēsies rūdīties.

•
•
•
•

Pirms peldēšanas ir nepieciešama iesildoša fiziska slodze, lai ķermenis būtu gatavs aukstajam ūdenim.
Lai saglabātu ķermeņa siltumu, kas peldot aizplūst caur galvu, ir jāvelk cepure.
Ūdenī jāiet lēnām, lai ķermenis spētu pielāgoties aukstumam un lai izvairītos no elpas trūkuma.
Pēc peldes jāvelk sauss un silts apģērbs, apavi un cimdi, kā arī ieteicams dzert karstu tēju vai sulu.
Aleksandra recepte – tēja ar medu un ingveru.

www.mammadaba.lv
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LVM Kaņiera ezers

Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
Tālrunis 29253514

b

LVM Zebrus ezers

Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV-3713
Tālrunis 29252368

c

LVM Lielauces ezers

Lielauces pagasts, Auces novads, LV-3723
Tālrunis 26556771

d

LVM Tērvetes ūdenskrātuve

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
Tālrunis 26115333

e

LVM atpūtas un tūrisma
centrs "Spāre"

"Dumbri", Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3298
Tālrunis 26669099

Valmiera
Ventspils

Krastā
jau
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Rīga

Jelgava

Jēkabpils
Rēzekne

Daugavpils

nepaliek

Īsta atpūta dabā – nāc!
Paruna vēsta – ja uz ezera manāmi "bļitkotāji", tad drīz būs sals. Ziema klauvē pie durvīm, un kaislīgākie
makšķernieki jau būs uz ledus, vēl pirms būsim sajutuši kārtīgu aukstumu.

Lai prāvs loms uz āķa
Vienam tas ir hobijs, citam – nopietna aizraušanās visas ziemas garumā. Ik gadu tiek organizēti mači un
zemledus makšķerēšanas maratoni, kas pulcē ne tikai pašus makšķerniekus, bet arī azartiskus skatītājus.
Nupat ir īstais brīdis pārlūkot,
vai ekipējums ir kārtībā, lai ziema
nepārsteidz mūs nesagatavotus.
Otrs uzdevums – laikus apzināt
vietas, kurp doties. Ar labiem lomiem vasarā lepojas visi LVM apsaimniekotie ezeri: Zebrus ezers,
Lielauces ezers, Tērvetes ūdenskrātuve, Gulbju ezers un Kaņieris.
Zinātāji teic, ka arī ziemā te ir ko
ķert! Vislielākais makšķernieka
izaicinājums ir asaru izmānīšana, kurus makšķerējot gadās arī
pa līdakai. Zebrus ezerā paveras
lieliskas iespējas pacīnīties ar
prāviem zandartiem, kuri ziemā
tur ķeras īpaši labi, arī par kādu
breksi, kas ir iekārojams zemledus loms.

Nepārspēts rekords LVM Tērvetes ūdenskrātuvē ir tērvetnieka Andreja Maksimova izvilktā
17,760 kilogramus smagā karpa. Makšķernieks ar sešu gadu stāžu atzīst, ka tāds loms varot
gadīties tikai reizi mūžā. Lielā karpa izvilkta ar "bļitku", piepalīdzot dēlam Danilam. Bet jau nedēļu
vēlāk "bļitkotājs" turpat izvilka 1,038 kilogramus smagu asari. Kas zina, varbūt arī šosezon kādam
izdosies tikpat varens loms!

Lai gan ziemas pēdējos gados mums ir neierasti siltas, Tērvetes ūdenskrātuves loms ir pierādījums –
"bļitkotāji" jau krastā nepaliks! Kādu ledus strēli taču vienmēr var atrast, turklāt ar zivīm bagātākie Latvijas ezeri nav dziļi un aizsalst samērā ātri. Tomēr katram pašam vienmēr jāpārliecinās, vai ledus ir
pietiekami biezs, un jāizvērtē, vai makšķerēšana būs droša! Ne asakas!

• Lai makšķerētu publiskos ūdeņos Latvijā, jāiegādājas makšķerēšanas karte un
atsevišķos gadījumos papildus arī licence.
• Makšķerēt ieteicams nedoties vienam, vai vismaz informēt mājiniekus par
makšķerēšanas vietu un iespējamo atgriešanās laiku.
• Dodoties makšķerēt, līdzi jāņem rezerves drēbes, termoss ar siltu, saldu tēju,
kā arī uzlādēts telefons ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā.

www.mammadaba.lv
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Priekštečiem
pa

pēdām

Aukstums, sals un sniegs ir īstie palīgi imunitātes stiprināšanā, veselības un fiziskās pašsajūtas
uzlabošanā, jo ziemas prieku baudīšana pielīdzināma kārtīgam sporta treniņam. Viens no Latvijā
populārākajiem ziemas sporta veidiem ir slēpošana, uz ezeriem ziemas laikā var slidot, pa sniegu
brist ar sniega kurpēm kājās, turklāt to visu mežā, svaigā gaisā un bez maksas var darīt ikviens!
Atliek vien atrast izvēlētajam sporta veidam nepieciešamo aprīkojumu, silti apģērbties un doties uz
kādu no LVM apsaimniekotajiem objektiem jaunu piedzīvojumu meklējumos!

Vikingu cienīgs sports
Teikas vēsta, ka skandināvi ne vien medībās ejot, bet arī brīvajā laikā īpaši bija iecienījuši slēpošanu.
Domājams, ka viņu slēpošanas dievs Ullr vēl joprojām ceļā uzrauga visus tos, kas galamērķi izvēlējušies
sasniegt ar slēpēm kājās. Pēdējos gados Latvijā aizvien iecienītāka kļūst distanču slēpošana – cilvēki ir
sapratuši, ka kalnu slēpošana nebūt nav vienīgais veids, kā ziemā aktīvi atpūsties. Turklāt tas ir ne tikai
fizisks izaicinājums, bet arī atbrīvo prātu.
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Īsta atpūta dabā – nāc!
Distanču trasēs gaisotne ir mierīgāka, pat lēnajiem slīdētājiem un pilnīgiem iesācējiem tā ir iespēja uzlabot savu fizisko formu, kārtīgi saelpoties
svaigu gaisu un mierīgi ļauties jaukām pārdomām,
kas veldzē dvēseli. Gluži kā īpašs brīvdabas "spa",
vērojot Latvijas mežu skaistumu. Baudīt slēpošanas
priekus Latvijas valsts mežos var praktiski jebkur,
bet īpaši iesakām to darīt distanču slēpošanai, riteņbraukšanai un orientēšanās sacensībām izveidotajos maršrutos – Smiltenes mežos, ap Niedrāja
ezeru, Skaņākalna parkā un citur.

Anete Brice
"Savu dzīvi nevaru iedomāties bez svaigā gaisā
pavadītā laika mežā. Ja nevaru slēpot, tad dodos garās pastaigās vai skriet. Pirms profesionālā sporta
mežā devos arī piknikos, bet, gatavojoties sacensībām, tiem laika nepietika – ik dienu sešas stundas
aizvadīju mežā sportojot. Tagad, kad dzīvoju Rīgā un
pašreiz profesionāli ar sportu nenodarbojos, organisms prasa vismaz pāris stundas veltīt aktivitātēm
svaigā gaisā! Ziemā dodos slēpot uz kādu no slēpošanas trasēm, ko esmu iecienījusi – Priekuļos, Madonā vai Alūksnē. Arī profesionāļiem ir svarīgi mainīt
treniņu vietu – vienveidība apnīk."

Pirmās slidas, kas atrastas Latvijas teritorijā, gatavotas no kaula, un tās te
atstājuši tieši vikingi. Slidu mūsdienu pēcteces jāauj kājās un jāliek lietā uz kāda no
LVM apsaimniekotajiem ezeriem.
Ja vasarā LVM atpūtas un tūrisma centra "Ezernieki" apkārtnē var skriet Mammadaba dēkā, ziemā
maršrutu caur mežu iemīļojuši arī slēpotāji. Turklāt pēc slēpošanas īpaši iecienīta ir pirtiņa, kur sasildīt
nosalušos degunus. Savukārt pusceļā uz "Ezerniekiem" spēkus var iemēģināt "Mailēs" – lielākajā slēpošanas stadionā Latvijā, kur trenējies ne viens vien Latvijas olimpietis. Tieši šeit ik gadu notiek tradicionālās slēpošanas sacensības "Mammadaba slēpojums". Sacensības ir iecienītas interesantā trases
reljefa dēļ – ar gariem kāpumiem un ilgiem nobraucieniem. Savus spēkus šeit var pārbaudīt gan Sporta
maratona distancē, gan ģimenēm piemērotajās Tautas un Veselības distancēs, bet pašiem mazākajiem
sacensības norisinās īpašā Bērnu distancē.
Savukārt LVM Jaunmoku pilī īpašās pastaigās var doties ar sniega čībām kājās, gluži kā savulaik
Ziemeļamerikas indiāņi. No tālā kontinenta aizgūtās kurpes ievērojami atvieglo pārvietošanos ziemas
laikā, jo ļauj staigāt pa sniega segas virsmu, negrimstot tajā. Jaunmoku pilī, iepriekš piesakoties, pastaigā kopā ar gidu reizē var doties pat 14 cilvēki.

Noderīgi:

Vairāk par slēpošanas iespējām Latvijas valsts mežos lasi:
http://www.mammadaba.lv/objekti/aktivitates/165-sleposana

www.mammadaba.lv
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Svētku mielasts

lidoņiem

Iztēlojies, ka esi lauku mājā, ir barga ziema, un aiz loga rūts lēni krīt sniegpārsliņas. Netālu pie apsnigušā krūma ir putnu barotava, kur divi zvirbuļi knābā sēkliņas, savukārt mežmalā stirna no barotavas
gardi ēd sienu. Eksperti uzskata, ka dzīvnieki un putni bez barotavām var iztikt, jo, lai cik bargi būtu laika
apstākļi, tie paši ir raduši atrast barību vajadzīgā daudzumā. Tomēr gan Latvijā, gan citur pasaulē putnu
un dzīvnieku piebarošana ir mīļa nodarbe, tādēļ svarīgi zināt, ko tas nozīmē un kā to pareizi darīt?

Esi atbildīgs par tiem, ko baro
Putnu barotavas ornitologi iesaka izlikt tiem, kam patīk vērot putnus un kas ir gatavi katru dienu visas
ziemas garumā uzņemties rūpes par lidoņiem, jo putns pierod, ka tiek lutināts. Tā ir iespēja iepazīt putnu
uzvedību – tie ir nomodā tikai gaišā dienas laikā, tātad ziemas periodā ir krietni īsāks brīdis, kad uzņemt
sev nepieciešamo barību izdzīvošanai. Sīkputnu vielmaiņa ir ātra, un tie ēd daudz, tādēļ lielā aukstumā
vārgākais var neizdzīvot.
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Īsta atpūta dabā – nāc!
Tiem, kas grib putnus piebarot, jāņem vērā, ka katru dienu būs gan jātīra barotava, jo putniem
patīk tīra vide, gan jāpārliecinās, ka pārtikas pietiks visai dienai. Svarīgi, lai barotava tiktu izlikta
tādā vietā, kur putns jūtas droši – blakus krūmam vai kokam, kur, ja nepieciešams, var paslēpties
no ienaidnieka – kaķa vai cita plēsēja.

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē ir putnu būru un barotavu darbnīca, kurā
kopā ar Rūķu tēti var veidot putnu māju, pēc tam izliekot to sev vēlamā vietā un
barojot putnus visas ziemas garumā. Savukārt esošos būrus, kas atrodas parkā,
var apsekot un iztīrīt, tādējādi mācoties būt atbildīgam pret putniem ziemā.

Laba, enerģijas bagāta putnu barība ir
tauki – svaigs, nesālīts speķis bez garšvielām. Šādu barību iecienījušas zīlītes,
dižraibie dzeņi, dzilnīši un citi putni. Tāpat tiem garšo arī saulespuķu sēklas,
auzu pārslas, grūbas, prosa, putraimi,
zemesrieksti, linsēklas, labības graudi,
āboli, maize, kaltēti pīlādži. Putnu barošana ir jāpārtrauc pavasarī, kad nokūst
sniegs. Putnu barotavas izgatavošana ir
vienkārša, neprasa daudz materiālu un
neaizņem daudz laika.

Noderīgi:
Putnu vērotājs Kaspars Funts rāda, kā izveidot labu putnu barotavu:
https://funtsmyblog.wordpress.com/2012/11/08/ka-pa-leto-un-atri-uztaisit-putnu-barotavu/

• Ja ir vēlme ziemas periodā palīdzēt dzīvniekiem, jāsazinās ar mednieku kolektīviem,
kas palīdzēs barību nogādāt jau iepriekš izveidotās barotavās.
Pašrocīgi barot nevajag – tā var nodarīt kaitējumu dzīvniekiem!
• Meža dzīvnieki ēd gan sulīgo, gan sauso barību – sienu, skābsienu, burkānus, bietes,
kartupeļus, graudaugus, kukurūzu.
• Ģimenes var doties uz LVM Jaunmoku pili un piedalīties Rūķu Meža skoliņā, kur viena no
aktivitātēm ir līdzi paņemto gardumu – burkānu, ābolu – nogādāšana parka barotavā,
kurā bieži viesojas meža zvēri. Tur var satikt stirnas, zaķus, mežacūkas un putniņus,
bet pēc tam pilī sasildīties ar tikko pagatavotu zāļu tēju.

Noderīgi:
Lasi vairāk par putnu barošanu ziemā:
http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/406-putnu-barosana-ziema

www.mammadaba.lv
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LVM Smiltenes kokaudzētava

"Kokaudzētava", Silva, Smiltene,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis 26664995

g

LVM Strenču kokaudzētava

"Kociņi", Trikātas pagasts,
Beverīnas novads, LV-4731
Tālrunis 64729222, 26666299

h

LVM Kalsnavas kokaudzētava

Pārupes iela 7, Jaunkalsnava,
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis 64826532, 26528088
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Daugavpils

adatu

kamolītis
Meklējot svētku sajūtu un zaļo brīnumu – eglīti, nav jāmēro sniegpilnais ceļš uz tuvāko Latvijas valsts mežu teritoriju. Mežs var labi noderēt pastaigām un klusumam ar sniegu vai bez
tā, savukārt saulgriežiem varam gādāt eglīti,
kas priecēs apkārtējo acis ne tikai svētkos, bet
arī ikdienā, daudzu gadu garumā.
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Īsta atpūta dabā – nāc!

Svētku prieks dzimst podiņā
Eglītei podiņā ir vairākas priekšrocības – nav jādomā, kā eglīti nocirst un kā nostiprināt, lai tā būtu taisna
un glīta. Zaļa eglīte podiņā ir arī lieliska dāvana tuviniekiem. Tomēr podiņā augošā eglīte prasa uzmanību,
lai ilgāk kuplotu un pavasarī būtu pārstādāma laukā.

Kad eglīte atvesta mājās, tā dažas dienas jāpatur vēsākā vietā un tikai tad jānes
istabā, lai izvairītos no krasām temperatūras maiņām. Arī istabā goda vieta eglītei
jāatrod pēc iespējas tālāk no radiatoriem vai krāsns – visvēsākajā vietā.

Istabā par eglīti jārūpējas – jāraugās, lai eglītes sakņu kamols būtu mitrs un neizžūtu. Podu ieteicams
ielikt kādā bļodā (līdzīgi kā puķupodiem ir šķīvīši vai paliktņi), un eglīti apliet tik daudz, lai traukā zem
podiņa parādās ūdens.
Pēc svētkiem eglīti vēlams iznest ārā. Ja ziema ir barga, un ārā ir –30 ºC, tad pirms nešanas ārā no siltas istabas eglīti vēlams paturēt
kādā vēsākā vietā. Kad eglīte ir iznesta ārā, to
droši ar visu podu var likt kupenā. Ja sniega
nav, podu vēlams ierakt zemē vai piesegt. Kad
pavasarī sniegs jau nokusis, eglīti der aplaistīt, un siltās pavasara saules stariem eglītes
skujām ļaut pieskarties tikai mazliet. Tas nozīmē, ka, iznesot laukā pēc svētkiem, eglītei
jāatrod ēnaina vieta, lai to neapdedzinātu ziemas un agrā pavasara saules stari.

LVM kokaudzētavās augušās eglītes var palikt podiņā līdz diviem gadiem, tomēr, lai
tās spētu augt krāšņi un vareni, sakņu kamolam nepieciešams vairāk vietas, tādēļ tās
ieteicams pārstādīt laukā.

Aprīļa otrajā pusē, kad zeme jau atkususi, eglīti var stādīt zemē, lai sāk veidoties jaunas saknītes un
tā var turpināt augt. Izvēlētajā vietā izrok bedri egles poda augstumā, tās apakšā esošo zemi sairdina un
samaisa ar ūdeni, lai rodas dubļi. Tad eglīti pārstāda no podiņa zemē – kociņam jāatrodas tikpat dziļi, cik
tas ir audzis podiņā. Eglīte no poda uzmanīgi jāizņem ar visu zemi, kurā atrodas egles saknes. Kad kociņš
jau ielikts bedrē, jāraugās, lai saknes ir brīvas, tās nedrīkst locīties uz augšu, taču vienlaikus jāuzmana,
lai tas nav ielikts bedrē pārāk dziļi. Nedēļu pēc pārstādīšanas eglīti der aplaistīt, bet vēlāk gan brīvā dabā
augošu koku laistīt nav nepieciešams.
Ja viss tiks darīts, kā norādīts, nākamajos gados par svētku brīnumu mājās gādās nu jau pašu stādīts
adatu kamolīts!

Noderīgi:

Kokaudzētavu adreses meklē:
http://www.lvm.lv/kontakti/kokaudzetavas/karte-2

www.mammadaba.lv
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Radošā darbnīca

Meža elpa

svētku rotā

Baiba Miķe,
LVM Smiltenes kokaudzētavas vadītāja:
"Pēc aktīviem darbiem vasaras sezonā rudens
un ziema kokaudzētavā nes mieru. Taču atpūtas
vietā noskaņojamies svētkiem – sākam gatavoties
ziemas saulgriežiem. Bruņojušies ar milzu pacietību, uzmanību un rūpību, no pašu lasītām meža veltēm – mizām, čiekuriem, sēklām – radām brīnumu,
kas ikvienā mājā ienesīs īstu meža elpu."
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Īsta atpūta dabā – nāc!
Nepieciešams:

• Sarkanā ozola zīles (nelielas)
• Zīļu cepures (lielas)
• Pamatnei – papīra bumba
• 2–3 ozollapas
• Karstā līme, līmes pistole
• PVA līme
• Zelta putekļi
• Lente
• Otiņa
• Karote

3. Papīra bumbu cieši aplīmē ar ozollapām, lai nav
redzama bumbas pamatne.

4. Ar līmes pistoli pielīmē sagatavotās zīļu cepurītes.
Pēdējās zīles vietā vispirms uzlīmē lenti, tai virsū – zīli.

1. Zīļu cepurīšu ārējās maliņas ar otas palīdzību apsmērē ar PVA līmi, apber ar zeltu.

2. Apzeltītajā cepurītē ar karstās līmes pistoles palīdzību ielīmē zīli.

Ziemas nakts
mirdzumā
www.mammadaba.lv

13

1. No čiekuriem ar knaiblēm uzmanīgi noņem zvīņas, kuras līmē uz bumbas.

2. Vispirms bumbas centrā aplī līmē zvīņas ar spicajiem galiem kopā, saulītes formā.

Spurainais čiekurs

3. Svarīgi – zvīņu pielīmē ar platāko zvīņas daļu,
lai tās "saknīte" ir uz augšu.

Nepieciešams:

• Parastās egles čiekuru zvīņas
• Karstā līme, līmes pistole
• Knaibles zvīņu noņemšanai
• Lente
• Papīra bumba
4. Pēdējās čiekura zvīņas vietā vispirms uzlīmē
lenti, tai virsū – čiekura zvīņu.
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Īsta atpūta dabā – nāc!

Bezgalības vainagos

Kamēr Smiltenes kokaudzētavā top mazie svētku brīnumi, LVM Kalsnavas arborētumā katras mākslinieces unikālajā rokrakstā tiek uzburti krāšņi saulgriežu vainagi. Toņu, formu un faktūru bagātība, kas rodama
arborētuma vairāk nekā 140 hektāru plašumos, spēj pārsteigt!
Vainagu darbnīcu apvij rūgteni saldā sveķu smarža – to dāvā spurainās duglāzijas čiekuri, simetriskie
kalnu priežu čiekuri, gaiši brūnie asās egles, trauslās Kanādas egles vai violetie Serbijas egles čiekuri. Lielākiem akcentiem izmanto sprīdi garos rumēlijas, melnās un dzeltenās priedes dekoratīvos čiekurus, lieti
noder arī ļoti sīkie hemlokegļu un Amerikas lapegļu čiekuriņi.
Unikālos akcentus katram vainagam dāvā melnalkšņu čiekuri, kadiķu čiekurogas, kastaņas, ozolzīles un
zīļu cepurītes, rieksti ar visiem čemuriem, valrieksti, sūnas, rododendru, kokveida peoniju, puķu pogaļas,
piepes, baltegļu čiekuru zvīņas un citi arborētumā augošo retumu brīnumi.
Ļaujam vaļu radošumam – nevar neizdoties! Saulgriežu vainagos mīt pati dabas pilnība – silda brūnie
toņi, ieskanas dzeltenie, nomierina pelēkie. Vainagu gatavošanas procesā jādomā gaišas domas un jāiegulda radošā enerģija, lai netrūktu gaismas, veiksmes un prieka!

Noderīgi:
Smelies vēl daudz citu ideju pašgatavotiem rotājumiem:
http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/415-idejas-svetku-rotajumiem

www.mammadaba.lv
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Katram
savu

svētku

egli

Kas gan būtu svētki bez Ziemassvētku eglītes?
Ja eglīte nav iegādāta podiņā no kokaudzētavas,
ne kādā no tirdzniecības laukumiem, tai pakaļ var
doties uz LVM apsaimniekotajiem mežiem, kur
katra ģimene drīkst nocirst vienu eglīti.

Kā atrast savu eglīti?
Latvijas valsts meži visā Latvijas teritorijā apzīmēti ar plāksnīti – LVM īpašuma zīmi. To jāmēģina
ieraudzīt stigu un ceļu malās – uz dzeltena fona
attēlots LVM logotips.
Eglīti drīkst cirst meža ceļu
un grāvju malās, uz stigām,
zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem
kokiem. Taču jaunaudzē nedrīkst sev zaļo
brīnumu lūkot, tai vēl
jāaug, arī jauktā jaunu
koku mežā, ne. Tāpat
jālūko, vai taciņa nav
ievedusi citu īpašnieku
mežos, publiskos dabas parkos vai īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, kas apzīmētas ar ozollapu!
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Ideāla eglīte

Augstumā līdz 3m.

Ideālai eglītei augstuma un pamatnes attiecība ir 1,5:1 un zari visās pusēs izauguši vienmērīgi, turklāt ir pietiekami stingri, lai nenolīktu zem rotājumu svara. Galotne nav pārāk kaila. Tā garumā nedrīkst
pārsniegt 3 metrus, bet celma caurmērs nepārsniedz 12 cm. Eglīte jācērt līdz ar zemi, bet nevajadzīgie
apakšējie zari jānozāģē un jāatstāj turpat mežā!

Cērtam līdz ar zemi.

Celma diametrs
nedrīkst pārsniegt

12 cm.

Lai eglītei ilgāk nenobirst skujas, to
• iestiprina egles kājā, kurai apakšā ir trauks ar ūdeni,
• regulāri pārbauda, vai ūdens traukā nav iztvaikojis, un ik pa laikamn tam pievieno sniegu,
• pirms likšanas aukstā ūdenī stumbra daļā atbrīvo no mizas, iezāģē un uz mirkli iegremdē
verdošā ūdenī,
• vienu dienu patur ūdenī, kam pievienots glicerīns, aspirīns vai pāris karotes cukura,
• ievieto šķīdumā, kuru pagatavo, vienam litram ūdens pievienojot divas tējkarotes
citronskābes, vienu ēdamkaroti želatīna un divas ēdamkarotes krīta pulvera,
• var ievietot traukā ar mitrām smiltīm.

Pēc svētkiem
Kad pēc Ziemassvētkiem eglei noņemtas rotas, tā arvien var būt noderīga. Ar egļu zariem var apsegt
rozes vai apsiet ābelītēm stumbrus, bet nobirusi egle vasarā noderēs kā balsts puķuzirnīšiem. Arī pilsētā
par eglīti var parūpēties kā nākas, piemēram, augumā garākās egles var sagarināt un piedāvāt cilvēkiem, kuri savus mājokļus apsilda ar malkas apkuri.

Noderīgi:

Pirms došanās pēc eglītes LVM apsaimniekojamo mežu izvietojumu
apskati kartē: www.mammadabakarte.lv.

Lasi vairāk, kā mājās pārnest svētku eglīti:
http://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali/543-katram-savu-svetku-egliti

