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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Āris Uzars – 
programmētājs: 

– Vēlos 
vairāk sākt 
lasīt grāmatas. 
Esmu vienkāršs 
cilvēks, un 

man nevajag nekādas ekstras. 
Ģimenē turamies pie tā,  
ka cits citam dāvinām  
praktiskas, izmantojamas 
lietas. Laikus tiek sagatavots 
vēlmju saraksts, un tad katrs 
to cenšas īstenot. Vēlmju 
sarakstā padalījos ar grāmatu 
nosaukumiem, kuras priecāšos 
saņemt dāvanā.

Kārlis Lauva 
– mācās:

– Būtu prieks, 
ja Ziemassvētku 
vecītis uzdāvinātu 
man motociklu! 
To tiešām gribētu, 
lai nākošvasar varu braukt. Nē, 
vadītāja tiesību man vēl nav, bet 
drīzumā plānoju pie tām tikt. Vēl 

jau būtu labi, ja kaut kādā veidā 
varētu mācībās uzlabot atzīmes.

Daira 
Starovoitova – 
bezdarbniece:

– Jaunu 
gultu vai 
vismaz matraci! 
Pārceļamies 
uz jaunu dzīvesvietu, un tur 
vajag mēbeles. Jāatzīst, ka 
savējiem dāvanas vēl neesmu 
sagatavojusi. Esam liela ģimene, 
un Ziemassvētkos visi sabraucam 
pie mammas. Dzejolīšus 
neskaitām, bet spēlējam spēli 
“Mēmais šovs” un tad sadalām 
dāvanas.  

Ieva  
Ozoliņa –  
strādā: 

– Smaržas, 
citu neko. 
Pati tās pērku 
reti, jo patīk, 

ka man smaržas uzdāvina. 

Esmu pārliecināta, ka šī vēlme 
noteikti piepildīsies, jo man ir 
ļoti labs vīrs. Mājieni jau ir doti! 
24. decembrī ievērosim savu 
tradīciju un kopā ar bērniem 
brauksim uz mežu pēc eglītes, 
tad to rotāsim. Ciemos nāks 
vecāki, un apmainīsimies 
dāvanām.

Roberts 
Vītoliņš – 
skursteņslauķis: 

– Es gribētu, 
lai Ziemassvētku 
vecītis man 
uzdāvina māju! 
Tur būtu pašam sava teritorija, 
saimniecība. Dzīvoklī jāklausās 
kaimiņu radītos trokšņos! 
Patiesībā pats arī daru tā,  
lai savu sapni par māju  
īstenotu. Ceru, ka izdosies.  
Sievai, radiem dāvanas 
esmu sagādājis, vēl tikai tās 
jāiesaiņo.  
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ES DOMĀJU TĀ:  
KĀDU DĀVANU GRIBĒTOS SAŅEMT ZIEMASSVĒTKOS?
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Ziemassvētkos pierasts 
apdāvināt citam citu. Šī tradī-
cija sakņojas kristietībā, kad 
jaundzimušajam Jēzum tika 
nestas dāvanas. Dāvināšanas 
paradumi gan katrā ģimenē 
atšķiras, un bijuši laiki, kad 
veltes bijušas pavisam pieti-
cīgas, citreiz atkal patiešām 
dārgas. Šogad daudzās ģime-
nēs no Ziemassvētku apdāvi-
nāšanas atteikušies, nolemjot 
ziedot kādu naudu Ukrainai, 
kur joprojām turpinās karš, 
vai kādam labdarības mēr-
ķim tepat Latvijā. Bet daudzi 
saka: “Par spīti grūtiem lai-
kiem dāvanām jābūt!”

Satraucas,  
lai patiktu

Interneta vietnes 220.lv ap-
taujā noskaidrots, ka 36 procenti 
ļaužu ir norūpējušies par dāva-
nu iegādi tuviniekiem un to, vai 
sarūpētais saņēmējam patiks. 
Lielāks satraukums par šo gan 
ir tieši jaunajai paaudzei – div-
desmitgadniekiem. “Jāņem vērā, 
ka šogad pēc vairākiem svētkiem, 
kas pavadīti Covid-19 zīmē, at-
griežamies pie ierastajām tradī-
cijām, gan gatavojoties svētkiem, 
gan arī, visticamāk, svinību ziņā. 
Ja analizējam tirdzniecības ak-
tivitāti, tad arī tā ir vērtējama 
kā augsta, īpaši to novērojam 
pēdējās dienās. Kā liecina 220.lv 
apkopotie dati, visbiežāk pirkumu 
grozos dominē preces bērniem, 
mazā sadzīves tehnika, kā arī 
elektrotehnika un mobilie tāl-
ruņi. Tiesa, iedzīvotāji aktīvi seko 
līdzi akcijām un atlaidēm, tāpēc 
šo preču segments tiek “izķerts” 
visātrāk, tomēr tas nenozīmē, 
ka ir sagaidāms preču deficīts 
– domājot par dāvanu laiku, 
sortiments tika veidots jau kopš 
vasaras un noliktavas ir nodroši-
nātas ar papildu rezervēm, tādēļ 
iztrūkumi nav gaidāmi,” norāda 
vietnes pārdošanas vadītājs Kār-
lis Ozols. Viņš stāsta, ka viena 
no pieprasītākajām preču kate-
gorijām ir rotaļlietas, iecienītas 
ir tādas preces kā lelles, rotaļu 
automašīnu garāžas, rotaļu vir-
tuves, konstruēšanas komplekti, 
galda spēles, izglītojošas rotaļlie-
tas, spēļu konsoles, krāsu kom-
plekti, gleznas un krāsošana pēc 
skaitļiem. Tendences vērojamas 
arī mazās sadzīves tehnikas kate-
gorijā, proti, iegādājas elektriskās 
zobu birstes, šeikerus, masierus, 
mazo virtuves tehniku, piemē-
ram, fritēšanas iekārtas. Izaug-
sme novērota arī mājas audiosis-

tēmu kategorijā, kā arī tālruņu 
kategorijā. Gatavojoties svētkiem, 
pieaug arī interjera priekšmetu 
pārdošanas apjomi, īpaši izceļot 
glāžu un šķīvju komplektus.

Ar sirdi, nevis uz 
konveijera taisīta 

“Mana vismīļākā dāvana ir, 
kad ciemos atnāk bērni un maz-
bērni. Protams, arī dāvanas tiek 
pasniegtas, bet galvenais tomēr ir 
kopā būšana – satikties, sasmai-
dīties, apkampties. Tas arī ir vis-
jaukākais,” saka piecu mazbērnu 
vectēvs, Liepājas Pašvaldības po-
licijas priekšnieks Uldis Novickis.

Šiem Ziemassvētkiem viņš ar 
sievu dāvanas savai kuplajai ģi-
menei jau bija sarūpējis. Par katru 
tiek piedomāts, lai gan gadās arī, 
ka pēdējā brīdī no mazbērna pēk-
šņi tiek saņemta īsziņa ar tekstu: 
“Vai tu, opap, nevari...” “Un opaps, 
protams, domā,” smejoties saka 
policijas priekšnieks. “Sieva kā 
māksliniece bieži vien kaut ko 
izveido pati, un dāvana ir nebūt 
ne sliktāka kā veikalā pirktā. Var-
būt pat labāka un mīļāka. Ar sirdi, 
nevis uz konveijera uztaisīta.” 

Viena no U. Novicka sirdij 
tuvākajām dāvanām, kas gan 
saņemta nevis Ziemassvētkos, 
bet dzimšanas dienā, ir krekls, 
uz kura uzdrukāts mazmeitiņas 
un mazdēla mazo plaukstiņu no-
spiedums. “Kā citam goda vietā 
stāv fanu krekls ar kāda basket-
bolista vai hokejista autogrāfu, tā 
man glabājas krekls ar mazbērnu 
plaukstiņu siltumu,” pauž Liepā-
jas Pašvaldības policijas priekš-
nieks. Viņš priecājas par visu, ko 
uzdāvina, arī par zeķu pāri, kas 
tāpat tikšot nonēsāts. 

Tikmēr Lienai ir savs stāsts: 
“Labākā dāvana, ko esmu saņē-
musi, bija no manas vecmāmiņas, 
lai gan dīvainā kārtā viņa man to 
pasniedza īpaši slepeni. Pasauca 
malā no visiem citiem un iespieda 
rokās saburzītu avīzes mudžek-
līti. To atšķetinot, es ieraudzīju 
zelta ķēdīti, plānu kā diedziņu, 
tajā karājās krustiņš. Vienmēr zi-
nāju, cik vecmāmiņa ir reliģioza, 
Ziemassvētki viņai bija vieni no 
vissvarīgākajiem svētkiem. Tā bija 
un joprojām ir ļoti īpaša dāvana, 
lai gan vecmāmiņas vairs nav, uz-
liekot šo krustiņu, jūtos drošībā, 
man ir sajūta, ka viņa ir līdzās.” 

Lēts nav nevērtīgs
Kādā citā pētījumā savukārt 

noskaidrots, ka gandrīz trešda-
ļa Latvijas iedzīvotāju šā gada 
Ziemassvētku dāvanu iegādei 
plāno tērēt tikpat, cik pērn, vis-
biežāk paredzot budžetu no 50 
līdz 200 eiro. Līdzīgi arī Lietuvā 
un Igaunijā.                            > >

Apmaiņa ar dāvanām  joprojām cieņā

Ikviena dāvana pavisam noteikti iegūst papildu vērtību, ja tā ir skaisti iesaiņota. 
Veikala “Viss svētkiem” darbiniece Santa Eišmonta stāstīja, ka, tuvojoties svētkiem, klientu 
netrūkst. Liepājnieki neprasa ļoti greznu dizainu, jo skaists papīrs un gaumīgi piemeklēta 
lente jebkuru dāvanu padara iekārojamu.  EGONA ZĪVERTA FOTO 


