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Gaidīšanas laiks

Šonedēļ mēs iededzam Adventes vainagā otro 
sveci. Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb 
aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas 
uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu 
vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo 
dzīvību. Katrai Adventa svētdienas svecītei ir sava 
nozīme: pirmā (pravieša svece) simbolizē cerību, 
otrā (Betlēmes svece) – aicinājumu, trešā (ganiņu 
svece ) – prieku, bet ceturtā (eņģeļu svece ) – 
mīlestību.

Advente ir četru nedēļu pe-
riods, kas šogad sākās 30.no-

vembrī un ilgst līdz 24.decembra 
vakaram. Šajā laikā visa kristīgā 
pasaule gaida Kristus dzimšanas 
svētkus.
Advente tulkojumā no latīņu valo-
das – atnākšana.
Gan rakstos, gan sarunvalodā jop-
rojām Adventa laiks tiek apzīmēts 
gan ar vīriešu dzimtes („advents”), 
gan sievietes dzimtes („advente”) 
vārdu. 
Valodnieks Jānis Endzelīns aizrā-

dījis: „Laiks priekš  ziemassvēt-
kiem (4 nedēļas) saucamas nevis 
„advente” vai „atvente”, bet ad-
vents, ģen. adventa (no lat. adven-
tus – „atnākšana”).” Arī „Latviešu 
konversācijas vārdnīcā” šis vārds 
atrodams atsevišķā šķirklī vīriešu 
dzimtē - advents. Tāpat to lieto tra-
dicionālo kristīgo konfesiju baznī-
cas kalendāros.
Baznīcā Adventa laikā dominē 
violetā krāsa, kurai jāliecina gan 
par gavēņa laiku, gan Ķēniņa iera-
šanos uz Zemes. 

http://www.ge.lv
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Violetā krāsa dominē arī priesteru un 
mācītāju amata tērpos, altārsegās, kas,  
nozīmējot augstāko prieka izpausmi. 
Ziemassvētkos tā tiek nomainīta pret 
balto krāsu. 
Adventa tradīcijas aizsākums meklē-
jams 490. gadā, kad bīskaps Tūras Per-
pētijs oficiāli atzina Adventu par grēku 
nožēlas laiku Rietumeiropas Franku 
Baznīcā, uzliekot trīs dienu gavēni 
nedēļā no 11. novembra līdz Ziemas-
svētkiem. Šis 40 dienu gavēnis, kurš 
ir līdzīgs Lielā Gavēņa laikam (pirms 
Lieldienām), tika saukts arī par svētā 
Mārtiņa 40 dienu gavēni. 13. gadsimtā 
noteikts četru nedēļu cikls. Ar 1. Ad-
ventu sākas arī jaunais Baznīcas gads. 
 Daudzi ticīgie Adventa laikā ievēro ga-
vēni, kuru tagad var izvēlēties pēc savas 
ticības un spējām. Gavēnis tiek iedalīts 
četrās kategorijās: 

* ļoti stingrs gavēnis – sausēšana: 
ēd neapstrādātu (nepagatavotu) augu 
barību bez augu eļļas, maizi; 
* stingrs gavēnis – ēd visāda veida vārī-
tu augu barību kopā ar augu eļļu; 
* parastais gavēnis – bez visa tā, ko ēd 
stingrajā gavēnī, lieto vēl zivis; 
* atvieglotais gavēnis (nespējīgiem, sli-
miem, ceļiniekiem, grūtniecēm, zīdītā-
jām un tiem, kas spiesti ēst ēdnīcās), ēd 
visu, izņemot gaļu. 

Jāpiebilst, ka gavēnis kristīgajā tradī-
cijā nav tikai ēšanas paradumu maiņa. 
Tas arī  nozīmē atteikšanos no bau-
mošanas, sliktām domām un sliktiem 
darbiem. Līdz ar jauno tehnoloģiju ie-
nākšanu, jaunā paaudze par vienu no 
gavēņa izpausmēm arī uzskata atteik-
šanos no sociālo tīklu un interneta lie-
tošanas.

Ziemassvētku tirdziņi 
Rīgā izdevīgi tūristiem
Latvijā darbu sākuši Ziemassvētku 
tirdziņi. Izrādās, ka Rīgas Ziemas-
svētku tirdziņš ceļotājiem no Lielbri-
tānijas ir piektais ekonomiski izdevī-
gākais tirdziņš Eiropā, pētījumā, kurā 
tika aplūkotas dažādas izmaksas, sā-
kot no kafijas cenas beidzot ar lidma-
šīnas biļešu izmaksām, noskaidrojusi 
Lielbritānijas pasta kompānija Post 
Office.
Ziemassvētku tirdziņu barometrā tika 
aprēķināta un ņemta  vērā divu kafi-
jas tašu, divu alus pudeļu cena, mal-
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Ārsts ieiet palātā un dzird, 
ka pacients ar augstu 
temperatūru saka savai 
sievai, kura sēž pie viņa 
gultas:
- Tu mana skaistā, tu mana 
gudrā, tu mans dārgums, 
mana mīļā, pati skaistākā 
uz pasaules!
Ārsts vēršas pie pacienta 
sievas:
- Un sen jau viņš sāka 
murgot?
 

* * *
Boss ieiet darba telpās:
- Es taču teicu, ka darba 
laikā smēķēt aizliegts!
Viens no darbiniekiem, 
nokratot cigaretes pelnus:
- Vai tad kāds strādā?

tītes ar divām vīna pudelēm izmaksas divām 
personām, divu autobusa vai vilciena biļešu 
savienojumam ar lidostu cena, divu karstvīna 
glāžu cena, divu kūku vai piparkūku maksa, 
apmešanās izmaksas divām naktīm trīszvaig-
žņu viesnīcā un lidojumu biļetes divām per-
sonām.
Vislētākais Ziemassvētku tirdziņa apmeklē-
jums diviem Lielbritānijas tūristiem būtu, do-
doties uz Tallinu, otrajā vietā ierindojas Bu-
dapešta, trešajā – Prāga, bet ceturtajā Trento.

Rīga izdevīguma ziņā pārspējusi Lilli, Berlī-
ni, Brigi, Vīni un Kopenhāgenu.
Atklājies, ka viszemākās viesnīcu cenas ir 
Budapeštā, Prāgā un Rīgā, savukārt britiem 
izdevīgākās lidojumu izmaksas ir uz Trento, 
Tallinu un Kopenhāgenu.
Lielbritānijas Post Office pētījums veikts pa-
matojoties uz nacionālo un reģionālo tūrisma 
biroju datiem kā arī uz viesnīcu rezervēšanas 
portāla Booking.com un vietņu expedia.co.uk 
un eurostar.com datiem.

Rīgā – no 30. novembra līdz 12.janvārim Doma 
laukumā darbosies Ziemassvētku tirdziņš. 
Tirdziņa darba laiks no plkst. 10.00 līdz 20.00, 
bet piektdienās un sestdienās – līdz 22.00.

Rīgā - no 1. decembra līdz 14. janvārim 
Ziemassvētku tirdziņš darbosies arī Līvu 
laukumā. Tirdziņa darba laiks būs no pulk-
sten 11.00 līdz 22.00. No 31. decembra līdz 1. 
janvārim tirdziņš Līvu laukumā darbosies no 
10.00 līdz 1.00 naktī.

Rīgā - no 1. decembra līdz 14. janvārim darbo-
sies Esplanādes Ziemassvētku tirdziņš un trušu 
karaliste. Šī tirdziņa darba laiks būs no pulksten 
11.00 līdz 19.00.

Rīgā - no 7. līdz 28. decembrim darbosies 
Kalnciema kvartālā tirdziņš ar darba laiku no 
plkst. 10.00 līdz 16.00, bet no 15. līdz 29. decem-
brim – no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Ziemassvētku tirdZiņi rīgā
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Ziemassvētku tirdziņi Vācijā
Katru gadu vairākas nedēļas pirms 

Svētvakara klāt ir arī Ziemassvētku 
un Adventes tirdziņi. Pirmssvētku pasā-
kumi Vācijā sākas pirmajā Adventes ne-
dēļā, šogad no 25. līdz 27.novembrim. 
Saskaņā ar Frankfurtes Tūrisma Centrā-
les sniegtajām ziņām, katru gadu Ziemas-
svētku un Adventes tirdziņus apmeklē 
apmēram 160 miljoni cilvēku. Daudziem 
tirdziņiem ir gadsimtiem senas tradīcijas.
Kopumā Vācijā ir apmēram 2500 Zie-
massvētku tirdziņi: gan lieli kā Berlī-
nē, Hamburgā, Štuttgartē, Nirnbergā un 
Minhenē, gan mazi, kā, piemēram, tir-
dziņš, kurš atrodas blakus Šokolādes mu-
zejam, Reinas krastā, Ķelnē. Pārdevēji ir 
tērpti košos tērpos, un pārdod preces, kā-

das bija apgrozībā jau pirms 500 gadiem. 
Šī tirdziņa moto ir „Viduslaiki”. Tieši tā-
dēļ ceļu starp stendiem izgaismo lāpu un 
sveču gaisma.
Visvecākais Ziemassvētku tirdziņš ir 
Štriceļu tirgus Drēzdenē. 15.gadsimtā 
tur varēja nobaudīt garas, ar mandelēm 
un augļiem pildītas ruletes, priekšteci. 
Šim tirdziņam tā tik raksturīgos vaibstus 
piedod gan izgaismotā eglīte, gan „Pflau-
mentoffel“ - tradicionāls Ziemassvētku 
simbols, no žāvētām plūmēm veidots 
skursteņslauķis, gan lielākā Ziemassvēt-
ku piramīda pasaulē (14 metrus augsta). 
Viens no populārākajiem Ziemassvētku 
tirdziņiem Vācijā ir Kristusbērna tirdziņš 
Nirnbergā, kura pirmsākumi meklējami 

jau 17.gadsimtā, un tam ir radušies vairā-
ki „pēcteči“ Ziemeļamerikā. Pats „Kris-
tus bērns“ katru gadu pirmajā Adventes 
svētdienā atklāj šo tirgu.
Citās pilsētās ir pat vairāki Ziemassvēt-
ku tirdziņi. Berlīnē Ziemassvētku gaidī-
šanas laiku saīsināt cenšas apmēram 50 
Ziemassvētku tirdziņi, Ķelnes iekšpilsētā 
tādi ir seši.
To, ka arī mazpilsētu Ziemassvētku tir-
dziņiem ir sava burvība, var pārliecināties 
Prīnē, pie Šimzē ezera, kur no apmēram 
50 Kristusbērna tirdziņa stendiem gaisā 
vējo iecukurotu augļu smarža, karstvīna 
un piparkūku aromāts. 
Vācijā ir sastopami arī neskaitāmi „al-
ternatīvie“ Ziemassvētku tirdziņi. 
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Daži atrodas uz ūdens, citi pārdod tikai 
dabai draudzīgus produktu, citi aptver 
veselu ciemu.
Viens no 50 Vācijas galvaspilsētas tir-
dziņiem ir Apkārtējai videi draudzīgais 
Berlīnes Ziemassvētku tirdziņš. Tas at-
šķiras ar to, ka, atrodoties Berlīnes vidū 
- Sofijas ielā, tas piedāvā tikai ekoloģis-
ki tīrus un videi draudzīgus produktus. 
Neatkarīgi no tā, vai tiek pārdoti māks-
las darbi vai veģetārie ēdieni, notiek 
godīga un apkārtējas vides saudzējoša 
tirdzniecība. Var nobaudīt arī karstvī-
nu, tas gan ir nedaudz dārgāks kā citur, 
toties ienākumi tiks ziedoti lietus mežu 
atjaunošanai.
Visvairāk Ziemassvētku tirdziņi atro-
das uz laukiem. Ķelnes Ziemassvētku 
tirdziņš turpretī atrodas uz ūdens. Līdz 
pat Ziemassvētkiem uz lielākā pasažie-
ru kuģa Reinā „MS Maincas ģērbonis“ 

tā apmeklētāji var baudīt gan karstvīnu, 
gan ēst mandeles un iegādāties dāvanas. 
Uz kuģa atrodas 40 stendi, kā arī visu 
papildina brīnišķīgs skats uz Ķelnes 
vecpilsētu.
Lielākais alternatīvais Ziemassvētku tir-
gus „Tollvood“ atrodas Minhenē. Katru 
gadu 650000 apmeklētāju apmeklē Te-
rēzienvīzi - Oktoberfesta norises vietu. 
Uz 30000 kvadrātmetru lielā laukuma 
notiek koncerti, lasījumi, teātri, mākslas 
izstādes. Apmeklētāji var nobaudīt gan 
eksotiskos ēdienus, gan īstas bavāriešu 
delikateses.
Franku pilsētas Zommerhauzenas Zie-
massvētku tirdziņš ir daudz mazāks 
nekā Tollvood festivāls, bet toties viss, 
1800 iedzīvotāju lielais ciemats, pārvēr-
šas krāšņi dekorētā tirgū, ar vairāk kā 50 
stendiem. Gan mājās, gan šķūņos un ga-
rāžās, kā arī baznīcā amatnieki pārdod  

 
 
 
savus izstrādājumus. Arī Vinterhauzenā 
notiek savas Ziemassvētku atrakcijas. 
Kaut ko vairāk par Pirmsziemassvētku 
tradicionālajiem sarīkojumiem un tir-
giem, var uzzināt, apmeklējot Vācijas 
lielākā Transporta kluba ADAC mā-
jas lapu www.adac.de/reiseservice un 
ADAC - pasākumu kalendāru.

Laulāto strīds:
- Uzmanies, tu manī modini zvēru!
- Kas man ko uzmanīties! Es no pelēm 
nebaidos!
* * *
Vēstule Salavecītim:
„Salaveci, uzdāvini man, lūdzu, kaut 
ko tādu, lai es varētu pateikt: wow, kas 
par mašīnu!!!”



66

Pūkaini...Puķaini... Veselīgi...Garšīgi...

Interesanti...

Ēģiptes 
dārgumi Rīgā 
Līdz 2015. gada 25. janvārim Mākslas muzejā „Rīgas Birža” (Doma 
laukumā 6, Vecrīgā) skatītājiem būs atvērta vērienīga Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas izstāde „Tutanhamona dzin-
tars”.

Izstāde „Tutanhamona dzintars” ir viens no galvenajiem notikumiem 
Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas izstāžu kaleidoskopā, iezī-

mējot tematiskās līnijas „Dzintara ādere” starptautisko un īpaši seno 
dimensiju. Projekta nosaukums gan ir vairāk metafora, kas nepreten-
dē uz priekšmetisku Tutanhamona dārgumu klātbūtni, norāda izstādes 
veidotāji. Tā ir leģenda par Baltijas dzintaru uz Tutanhamona krūtīm 
kapeņu pustumsā. Pēc baltiešu domām, tas varētu būt Baltijas dzin-
tars, Saules akmens, kas sargā faraona ķermeni. 
Izstāde izvietota Mākslas muzeja “Rīgas Birža” pirmā stāva izstāžu 
telpās (Lielā zāle, Boses zāle, Jūgenda salons), kur apmeklētāji var  
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aplūkot Baltijas valstu nacionālo muze-
ju un Varšavas Nacionālā muzeja Senās 
Ēģiptes kolekciju priekšmetus. 
Līdzās šiem mākslas darbiem eksponēts 
arheoloģiskais dzintars, akcentējot se-
nos tirdzniecības ceļus un mūsu reģio-
nam raksturīgā materiāla izmantojumu 
arī citu vēsturisko kultūru artefaktos. 
Kopainu papildina Latvijas Universitā-
tes kolekcijā esošās gravīras par Senās 
Ēģiptes mākslas pieminekļiem, kuras 
radītas 19. gadsimta sākumā. 
Izstādes turpinājums ir muzeja Austru-
mu galerijā 3. stāvā, veidojot tēlainas 
asociācijas ar kapeņu ejām, kas ved uz 
tajās apslēptajiem dārgumiem. Šī eks-
pozīcijas daļa iecerēta kā mūsdienu teh-
noloģiju un artefaktu saspēle.

Žurnāla G&E numuru arhīvs www.ge.lv

http://www.stilimpeks.lv
http://www.parfum24.lv
http://www.ge.lv


Iknedēļas elektroniskā avīze KafIjas Pauze! 

Žurnāla  G&e  BezmaKsas  PIelIKums! 

4 maksātspējīgi biroju darbinieki, kas regulāri saņem algu,
4 ikdienas Interneta lietotāji – darbam,  informācijas iegūšanai,      
       pirkumiem, spēlēm un komunicēšanās sociālajos tīklos,
4 aktīvie internettehnoloģiju un pakalpojumu lietotāji,
4 kompāniju menedžeri, kas pieņem ne tikai lēmumus par      
        personīgiem pirkumiem, bet arī par korporatīviem iepirkumiem.

auditorija – vairāk kā 18900 cilvēku Izdevuma raksturojums

auditorijas raksturojums Priekšrocības, salīdzinot ar portāliem

Vecums – no 25 līdz 55+

Dzimums – 85%  sievietes

Izglītība – vidējā speciālā, augstākā

4 PDF formāts ar linku uz reklāmdevēja mājas lapu un veikt pirkumu,
4 aktīvais links, spiežot uz kura varat nonākt reklāmdevēja mājas lapā,
4 iespēja iesniegt sludinājumu, izmantojot norādīto e-pastu,
4 apjoms līdz 4 Mb, izplatīšana pa partnerfirmu e-pasta adresēm,
4 var veidot arhīvu, saglabājot datorā, lai varētu pārlasīt vai izdrukāt 
       vajadzīgo informāciju utt.

4 lasītājs saņem izdevumu uz e-pasta adresi, 
4 iespēja lejuplādēt un lasīt izdevumu, neizmantojot Internetu.

4 Minimālais modulis 160 х180 px (baneris) 30 EUR
4 2 moduļi – 55 EUR     (horizontāli – 320 x 180 px;  vertikāli – 260 x 360 px)
4 3 moduļi – 85 EUR     (horizontāli – 480 х180px)
4 4 moduļi – 100 EUR  (horizontāli  – 180 х 720 px; vertikāli – 320 х 360 px)
4 6 moduļi  – 160 EUR  (horizontāli  – 480х360 px)
4 8 moduļi  – 200 EUR  (horizontāli  – 640х360 px) 

Reklāmas izmēri pirmajā lapā (ne vairāk kā 4 moduļi horizontāli) – 200 EUR
Teksta reklāma  – no 200 EUR (8 moduļi)    Rubrikas sponsorēšana – 100 EUR   

Cenas norādītas bez PVN – 21 %          Žurnāla G&E abonētājiem – atlaide 10 %



Iknedēļas elektroniskā avīze KafIjas Pauze! 

Žurnāla  G&e  BezmaKsas  PIelIKums! 
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160 х180 px  (baneris) 
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Lielveikalu plauktos starp lielo dārzeņu un garšaugu daudzvei-
dību var atrast arī neparastu augu – fenheli, kas ārēji atgādina 
sīpola un diļļu krustojumu, bet pēc smaržas – anīsu. Vidusjūras 
valstīs fenhelis ir ļoti iecienīts gan garšas īpatnību, gan savu 
vērtīgo īpašību dēļ. Jau senos laikos fenhelis bija ļoti iecienīts 
Ķīnā, Indijā, Ēģiptē, Grieķijā un Romā. Tas tika uzskatīts par 
īstu brīnumlīdzekli pret dažādām kaitēm. Bēdīgiem cilvēkiem 
dziednieki allaž esot ieteikuši fenheļa novārījuma kūres vai arī 
fenheļa buntītes zem spilvena. Jaunlaulātajiem kaisīja ceļā fen-
heļa sēklas un sakapātus lakstus, lai tie nestu laimi. Vīrieši fen-
heļa novārījumu uzskatīja par ļoti iedarbīgu līdzekli seksuālās 
potences veicināšanai.

PUSdIEnāS 
FEnhElIS!

Fenheļa auglis satur ēteriskās eļļas, ogļhidrātus, minerāl-
vielas – kāliju, kalciju, dzelzi, fosforu, C un E vitamī-

nus, karotīnu. Tam ir spēcīga, saldena garša un anīsa smarža. 
Pirmajā brīdī tas var likties neparasts, bet, kad iemācās pa-
gatavot, tad kļūst par iecienītāko ziemas dārzeni. Fenhelim 
ir balta, sīpolam līdzīga sakne un selerijai līdzīgs kāts, bet 
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lapas – kā dillēm. Nevārīts tas ir krauk-
šķīgs, ar selerijai līdzīgu struktūru un iz-
teiktu garšu, vārīts – maigāks.
Jaunās lapiņas izmanto gurķu, tomā-
tu, lapu salātiem, pievieno biezpienam, 
zivju un vistas buljonam, biešu un skābu 
kāpostu ēdieniem.
Fenheļa sēklas pievieno augļu konser-
viem, marinādēm, cepumiem, izmanto 
atspirdzinošu dzērienu un tējas aroma-
tizēšanai.
Kā garšviela fenhelis ir sevišķi labs sa-
vienojumā ar jūras produktiem (lasi, 
sardīnēm, makreli, asari u.c.). Tāpat 
fenhelis ideāli iederas ēdienos no trek-
nas gaļas (sevisķi cūkgaļas).

FENHEļA UN PAPRIKAS SALāTI
1 salātu galviņa, 1 fenhelis, sarkanā un 
zaļā paprika, baltais redīss, 1 avokado.
MĒRCEI: 5 ēdamkarotes olīveļļas,  

2 ēdamkarotes baltā vīna etiķa, sāls, pi-
pari, cukurs, smalki sagriezti zaļie lociņi.
Salātus nomazgā un sagriež. Notīrītu 
fenheli, sagriež salmiņos. Redīsu sarī-
vē vai sagriež salmiņos. Papriku sagriež 
strēmelītēs. Avokado mīkstumu sagriež 
gabaliņos. 
GATAVO MĒRCI: eļļu sajauc ar vīna 
etiķi, pievieno sāli, piparus, cukuru un 
sasmalcinātus zaļos lociņus. Visas salā-
tu sastāvdaļas liek bļodā, pārlej ar mērci 
un samaisa.

LASIS FENHEļA KAžOKā
600 g svaigas laša filejas, 1 fenhelis,  
1 puravs, sāls, malti melnie pipari,  
citrona sula.
Lasi sagriež 4 daļās, katru gabaliņu aps-
āla, uzber piparus un apslaka ar citrona 
sulu. Fenheļa sakni sagriež nelielos ga-
baliņos, puravu - ripiņās.

 
 
 
Pannā sakarsētā eļļā, liek fenheli, pura-
vus un cep uz vidējas liesmas 5–6 minū-
tes, ik pa brīdim apmaisot. Beigās pie-
vieno sāli pēc garšas. Apcepto fenheli 
un puravus izņem no pannas un atliek 
malā.
 Pannā liek laša gabaliņus, tiem pa vir-
su kārto apcepto aromātisko fenheļa un 
puravu masu tā, lai nosegtu zivi, uzliek 
vāku un uz lēnas uguns sautē 15-20 mi-
nūtes.
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Cilvēki sen vairs ēdienu neuzskata tikai par vēdera piepil-
dītāju un izsalkuma remdētāju. Ēdiens ir bauda un palīgs 
labam izskatam un pašsajūtai. Britu kulinārijas izdevums 
“GoodFood” iesaka desmit visiem viegli pieejamus produk-
tus, kas uzlabos izskatu un pašsajūtu, kā arī remdēs izsal-
kumu. 

ProdUKtI 
lAbSAJūtAI

MELLENES satur daudz A vitamīna - karotīna. Melle-
nes ir lielisks dabisko antioksidantu avots. 

BROKOļI  ne tikai apgādā organismu ar visām nepiecieša-
majām barības vielām, bet nodrošina arī ilgāku mūžu. Bro-
koļos ir daudz dažādu vitamīnu, īpaši C un tie ir bagāti ar 
šķiedrvielām.  
BURKāNI satur daudz karotīna (A vitamīns), kas uzlabo 
imūnsistēmu.    
LAPU SALāTI UN ZAļUMI. Lielākā daļa salātlapu satur 
vērtīgus vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus.    
BIETES stiprina un attīra organismu, tās ir bagātas ar vitamī-
niem un minerālvielām.    
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BRAZīLIJAS RIEKSTI. Pietiek vien ar 
diviem trim riekstiem dienā, lai organis-
mu nodrošinātu ar nepieciešamajiem E 
un B vitamīniem, turklāt šie rieksti satur 
selēnu, kas ir spēcīgs antioksidants. 
GREIPFRūTI satur antioksidantus, kas 
pazemina holesterīna līmeni asinīs. Bez 
tam greipfrūts uzlabo vielmaiņu, aktivi-
zē aknu darbību un sekmē tauku sade-
dzināšanu.   
ĶIPLOKI  labvēlīgi iedarbojas uz gre-
mošanas un sirds asinsvadu sistēmu, tam 

piemīt antibakteriālas un pretiekaisuma 
īpašības. Pētījumos atklāts, ka ķiplokos 
atrodas vielas (allicīns), kas būtiski sa-
mazina vēža saslimšanas risku un pasar-
gā no dažādiem ādas audzējiem.    
DZĒRVENĒM ir antiseptiska, dziedē-
joša, urīndzenoša, tonizējoša un apetīti 
rosinoša iedarbība, tās normalizē zarnu 
darbību un attīra organismu no kaitīgām 
vielām. 
INGVERS stimulē imūnsistēmu un uz-
labo asinsriti.

Pludmalē.
- Sakiet, vai tas ir jūsu dēls, kas manā peldcepurē ber smiltis?
- Nē, manējais ir tas, kas pārbauda, vai jūsu radio skan arī zem ūdens!
* * *
Ceļu policists aptur vadītāju. Izveido tūtiņu no papīra, iedod vadītājam un saka:
- Pūt.
Vadītājs ieliek tūtiņā 20 eiro un atdod policistam. Tas savāc naudu un atkal dod.
- Pūt vēlreiz.
Vadītājs ieliek tūtiņā 10 eiro un atdod tūtiņu. Policists dod to atpakaļ un piezīmē:
- Tu ko, astmatiķis esi? Pūt tāpat kā pirmo reizi.

http://www.parfum24.lv
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Interesanti...
REKlāMa

Žurnāla 
G&E 

numuru 
arhīvs

REģistRējiEs! 

LEjupLādē! 

Lasi!

mājas 
lapā 

www.ge.lv

Esam pārliecināti, ka ar grāmatvedības atskaitēm Jūsu firmā nav problēmu. Jūsu grāmatvedis – zinošs un pieredzes bagāts 
speciālists. Taču grāmatvedības atskaišu un nodokļu pasaulē visu laiku notiek izmaiņas. Tik skaidrībā ar tām Jums un Jūsu 
grāmatvedim palīdzēs žurnāls „Grāmatvedība & Ekonomika” – vecākais profesionālais izdevums  grāmatvežiem Latvijā.

ŽurnāLs „GrāmaTvEdība & Ekonomika”- ir:
- maksimāli pilnīga, objektīva un noderīga informācija par nodokļu likumdošanu Lr;
- profesionāla un autoritāra metodiskā palīdzība grāmatvedības, finansu un pārvaldes uzskaitē;
- konsultācijas darba, tiesību, sadzīves, biznesa psiholoģijas un kolektīva savstarpējo attiecību     
   jautājumos.

Piedāvājam Jums izmēģināt  jauno izdevumu un novērtēt tā nepieciešamību Jūsu firmai:
uz 3 mēnešiem    – 14.34 euro (ar PVN 12 %)
uz 6 mēnešiem    – 28.69 euro (ar PVN 12 %)
uz 12 mēnešiem – 52.59 euro (ar PVN 12 %)

abonēt žurnālu „Grāmatvedība & Ekonomika” PdF formātā ir ērti  tāpēc, ka:
- Jūs varat izdrukāt jebkuru žurnāla materiālu un saglabāt numuru arhīvu savā datorā;
- Jūs varat žurnālu lasīt gan darbā, gan mājās, pat pludmalē…
- Jūs varat komentēt žurnāla materiālus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem interaktīvajā režīmā;
- informācijas PdF formātā vairāk, nekā papīra variantā;
- žurnāla apjoms – līdz 5 mb (viegli nonāks Jūsu e-pastā un neaizņems daudz vietas).

                       ŽurNāla 
„Grāmatvedība & Ekonomika”  PiEdāVāJums              

aboNē  šEit!

Katrs aboNENts saņEm boNusu: 1 reklāmas lappusi (vienreizēja reklāmas ievietošana) žurnālā „Grāmatvedība & Ekonomika” 
(tiek izsūtīts vairāk kā 18000 elektroniskām adresēm gan juridiskām, gan fiziskām personām) ja parakstīšanās  noformēta uz gadu. 
reklāmas pieteikumu sūtiet uz e-pastu: info@ge.lv

http://www.ge.lv
http://www.ge.lv
mailto:info%40ge.lv?subject=REKLAMAS%20PIETEIKUMS
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Gada tumšākais periods ir klāt un tik maz augu mūs šajā 
laikā priecē ar ziediem. tomēr ir daži izņēmumi. par lielu 
prieku audzētājiem uzzied tie augi, kuru nosaukums sais-
tās ar Ziemassvētkiem. par šo svētku tuvošanos liecina 
puķu veikalu pilnie plaukti ar jo košām lapu īpašniecēm – 
puansetijām.

Ziemassvētku vēstnese –
puansetija

Ziemassvētku zvaigzne jeb puansetija (“Euphorbia pulcherrima”) nāk 
no siltās Meksikas, kur tā izaug par lielu krūmu. Gadu gaitā selekcio-

nētas izturīgas, košas telpauga šķirnes un Ziemassvētku zvaigzne kļuvusi 
par pazīstamāko Ziemassvētku puķi visā pasaulē.
Puansetijas z atturīgie, ogu ķekariņiem līdzīgie ziediņi atrodami krāsaino 
augšlapu vidū. Krāšņās lapas bieži vien maldīgi tiek uzskatītas par zie-
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Puķaini...

diem. Blakus puansetiju šķirnēm ar inten-
sīvi tumšsarkanām augšlapām un tumš-
zaļām lapām ir arī šķirnes ar tīri baltām, 
krēmbaltām, rozā un raibām augšlapām. 
Ziemassvētku zvaigzne var ziedēt līdz ag-
ram pavasarim, bet tā ir jutīga pret zemu 
temperatūru (zem 15o C) un transportēša-

nu. Vienmēr drošāk ir izvēlēties vietējo 
Ziemassvētku zvaigzni: no Holandes un 
Dānijas vestie augi pārvadājot neizbē-
gami cieš. Ienesot puķpodu istabā, ne-
drīkst tūlīt noņemt iesaiņojamo papīru, 
augam apmēram pusstundu jāaprod ar 
istabas temperatūru.

 
 
 
Ziemassvētku zvaigzne labi jūtas ista-
bas temperatūrā gaišā vietā. Pārāk sausa 
vai pārāk slapja augsne un caurvējš ir 
cēloņi, kādēļ nobirst zaļās lapas un krā-
sainās augšlapas. Augsnes mitrumu va-
rētu pārbaudīt katru dienu un laistīt tikai 
tad, kad augsne ir viegli apžuvusi.
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Augu februāra beigās pārstāda pāris 
centimetru lielākā podiņā un apgriež 
dzinumus pat līdz pusei. Augšanas lai-
kā laista regulāri, mēslot sāk, kad augs 
jaunajā podiņā jau kārtīgi iesakņojies un 
sākuši augt jaunie dzinumi. Ar minerāl-
mēslu šķīdumu laista reizi nedēļā, ka-
mēr rudenī iekrāsojas augšlapas. 

Labi der ūdenī šķīdināmais pilnmēslo-
jums “Kemira Kombi” (viens divi gra-
mi uz litru ūdens), kas satur visas augam 
nepieciešamās barības vielas.
 Ziemassvētku zvaigzne ir īsās dienas 
augs. Lai augšlapas iekrāsotos, puķe jā-
audzē īsas, bet gaišas dienas apstākļos, 
nodrošinot 10 gaišas diennakts stundas 
un 14 stundas pilnīgā tumsā. Lai to izda-
rītu, augu var apsegt ar gaismas necaur-
laidīgu materiālu, jo pat istabā iedegta 
lampa traucē augšlapām iekrāsoties.
Ar noziedējušo Ziemassvētku zvaigzni 
rīkojieties šādi: apgrieziet dzinumus 10 
– 15 cm augstumā no zemes un pārstā-
diet augu svaigā augsnē nedaudz lielā-
kā podā. Puķu podu nolieciet gaišā vietā 
un laistiet vienmērīgi, sākumā nedaudz. 
Kad augs sāks atkal augt un no pumpu-
riem parādīsies jaunie dzinumi, laistiet 
vairāk un kopā ar laistāmo ūdeni dodiet  

 
 
 
mēslojumu. Kopiet tāpat kā citus istabas 
augus, taču atcerieties, ka Ziemassvētku 
zvaigzni ietekmē aukstums un caurvējš.
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Interesanti...
REKlāMa

Ievietot mūsu žurnālā sludinājumu ir ļoti vienkārši. Uzrakstiet vajadzīgo 
tekstu kā parastu vēstuli, pievienojiet vajadzīgo fotoattēlu un sūtiet uz adresi 
info@ge.lv 
Vēstulē norādiet vajadzīgo rubriku: pērk, pārdod, pakalpojumi, īrē,  
izīrē, maina, meklē darbu, vakances, apsveikumi.
Noteikti norādiet jūsu e-pasta adresi, jo uz to nāks vēstules no cilvēkiem, kam 
interesē jūsu sludinājums.
Norādiet savu telefona numuru, lai žurnāla reklāmas darbinieki ar jums varētu 
sazināties, ja rastos kādi pārpratumi (ja nevēlēsieties, numurs netiks publi-
cēts).
Reklāmas nodaļas redaktors ir tiesīgs atteikt jūsu sludinājuma publicēšanu, ja 
tas satur nepatiesu informāciju  vai pārkāpj valsts likumdošanu. 

iERaudZīs jūsu sLudinājumu!   

http://www.parfum24.lv
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Pasaulē kopumā ir zināmas vairāk nekā 800 ba-
ložu šķirnes, kas nosacīti iedalāmas divās lielās 
grupās - gaļas baloži un lidotājbaloži. Gadsim-
tiem ilgi šos putnus izmantoja vēstuļu nosūtī-
šanai, bet mūsdienās tie strādā ziņu aģentūrās, 
dien armijā, spiego un sporto! 

Latvijā pasta un dekoratīvo baložu audzēšanai ir senas tra-
dīcijas. Vēl nesen - pagājušā gadsimta pirmajā pusē – tā 

bija populāra nodarbošanās. Tad arī Latvijā tika izveidotas 
vairākas jaunas baložu šķirnes. 
Šodien Latvijā ir pavisam nedaudz baložu audzētāju. Lai gan 
tie darbojas individuāli, tomēr daži ir sasnieguši augstu līme-
ni, ko apliecina godalgas starptautiskās sacensībās. 
Salīdzinoši mūsu kaimiņvalstī Lietuvā ir vairāki simti baložu 
audzētāju, vairākas biedrības, regulāri tiek rīkotas sacensības 
un izstādes. 
Baloži ir bijuši nozīmīgi gan mīlas jautājumu risināšanā, gan 
militāru konfliktu stratēģijas svarīga daļa. Elektroniskās spie-
gošanas ierīces baložus neuztver, tādēļ tie izmantoti militāro 
konfliktsituāciju risināšanā.
Saskaņā ar Bībeles stāstu, Noa izlaida dūju no šķirsta pēc plū-
diem, un tā atgriezās, knābī nesot olīvu zaru, tā apliecinot, ka 
kaut kur ir sausa zeme. Kopš tā laika balodis ar olīvas zaru 
simbolizē mieru, mīlestību un cerību. 
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Baloži ir arī uzticības simbols, jo, ja 
vien netiek izšķirti, tie veido pāri uz visu 
mūžu. Interesanti, ka līdzīga simboliska 
nozīme balodim tiek piešķirta arī senajā 
fen šuj mācībā.
Balts balodis ir tradicionāls kristiešu un 
jūdu simbols, kas simbolizē mīlestību 
un mieru. Kristīgajā ikonogrāfijā (ikonu 
glezniecībā) balodis simbolizē arī Svē-
to Garu, atsaucoties uz Mateja 3:16 un 
Lūkas 3:22, kur Svētais Gars kā balodis 
nolaidās Jēzus kristību laikā. Dažreiz 
balodis tiek pievienots mākslas darbos, 
lai pateiktu: „Miers virs zemes!” Mo-
cekļu nāvē balodis simbolizēja Svētā 
Gara klātbūtni, kas nepieciešama, lai 
stiprinātu garu un pastāvētu ciešanās. 
Uz sarkofāgiem vai kapakmeņiem ba-
lodis simbolizē mieru aizgājēja dvēselei 
(it īpaši, ja tas nes olīvas zaru knābī) un 
cerību uz augšāmcelšanos. 

Ķīnā ir tūkstošiem gadu vecas baložu 
audzēšanas tradīcijas, viena no intere-
santākajām ir piestiprināt pie baložu 
astes spalvām īpašas svilpes, kas lidojot 
rada īpatnēju skaņu. Svilpes sver tikai 
dažus gramus un tiek piestiprinātas pie 
jauno baložu astēm drīz pēc dzimšanas. 
Balodim lidojot, rodas gaisa vibrācija, 
kas liek šīm svilpēm skanēt dažādās ska-
ņās. Svilpes mēdz būt dažādas – sākot 
ar vienkāršam, pan-flute līdzīgām, līdz 
pat sarežģītas uzbūves “ķirbjveidīgām” 
svilpēm ar daudziem atvērumiem. Dažas 
svilpes rada zemāku – “vīrišķo” skaņu, 
kā arī augstākas tonalitātes  – “sievišķo” 
skaņu. Vissarežģītākās svilpes rada līdz 
pat 30 dažādiem skaņas toņiem. Parasti 
svilpes taisa no bambusa un tās sastāv no 
2, 3 vai 5 daļām, bet dažreiz tās tiek vei-
dotas no vērša ragiem. Pastāv teorija, ka 
svilpju skaņa palīdz atvairīt vanagu uz 

 
 
 
brukumus baložu baram, bet tas ir maz 
ticams. Visticamāk, ka šiem mākslas 
darbiem nav arī nekāda militāras nozī-
mes, bet gan izklaidējoša un filozofiska, 
tāpat kā ķīniešu senajai pūķu laišanas 
tradīcijai. Jāpiebilst, ka Ķīnā ir pasaulē 
lielākais baložu turētāju skaits. Baložu 
audzēšana Ķīnā ir arī noteikta sabiedris-
kā un materiālā līmeņa apliecinājums, 
jo baložu klubos uzņem tikai turīgus cil-
vēkus. 
Eiropas baložu izstādēs un izsolēs tieši ķī-
nieši parasti nopērk visdārgākos baložus, 
samaksājot par tiem, sākot no dažiem tūk-
stošiem, līdz pat vairākiem desmitiem un 
pat simtiem tūkstošu eiro. Ķīnieši uzskata 
par lielu godu, ja labākie pasaules baloži 
dzīvo tieši viņu valstī.
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