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Ir atkal Ziemassvētki klāt, 

Ir miers un klusums dziļš, 

Pie katrām durvīm pieklauvē 

Kāds ciemiņš gaidīts, mīļš! 

 

 

 

Kas ir Ziemassvētki? 

 

  Ziemassvētki ir saulgriežu laiks, kad pēc visdziļākās tumsas atgriežas gaisma, saule atkal sāk savu 

augšupeju, un otrkārt, tas ir Dieva dzimšanas laiks.Lielākajā daļā pasaules tos svin no 24. līdz 26. 

decembrim. Vairums pareizticīgo Ziemassvētkus svin 6., 7. un 8. janvārī. Daudzās valstīs 

Ziemassvētki ir brīvdienas, un tos svin arī cilvēki, kas nav kristieši. Ziemassvētku gaidīšanas laiks 

tiek saukts par adventi. „Svētki” atvasināts no vārda “svēts” ar nozīmi balts, tīrs, spodrs, gaišs, kas 

parāda Ziemassvētku vissenāko un dziļāko saturu. 

 

 



 

Latviešu senās Ziemassvētku tradīcijas. 

 Ziemassvētku egles pušķošanas paraža Livonijā bija pazīstama jau pirms 16. gadsimta. Egle tika 

pušķota vienīgi ar lentēm, kaltētiem ziediem, salmu pinuma lellēm un augļiem. 

   Ziemassvētku četras dienas bija bagātas dažādām svētku izdarībām. Svinīgākās izdarības 

notikušas svētku ievadījumā. Pie Ziemassvētku nodarbībām pieder:  svinīgs brīdis, svētku mielasts, 

bluķa vilkšana, budēļu gājieni, radu ciemošanās, zīlēšana un dzīres, dziedāšana, dejošana un 

rotaļas, vizināšanās ar ragaviņām. 

  Jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem ļaudis sāka tiem gatavoties, apkopdami sētu un istabu. Pirms 

svētkiem ļaudis rūpējas arī par apğērbu, apaviem un rotām. Saimnieka pienākums ir pirms svētkiem 

noslēgt mājas rēķinus un izmaksāt algas kalpiem un kalponēm.  

    Ziemassvētku vakarā ievads svētku norisēm bija bluķa vilkšana . Piesējuši bluķi virvē, ļaudis to 

vilka no sētas uz sētu pa dažādām vietām, sevišķi kur gadījušās nelaimes.  Nonākot pēdējā sētā, 

vilkšana beidzās ar bluķa sadedzināšanu. Bluķa vilkšana saprotama kā aizgājušā gada grūtumu un 

nedienu sakopošana.  Kad bluķi sadedzināja Ziemassvētku vakarā, tam līdzi sadega arī visa gada 

neveiksmes, ļaunumi un bēdas.    

   Gaišā un silti izkurinātā istabā ļaudis, Ziemassvētku dziesmas dziedot, sagaidīja arī pašu Dievu. 

Pēc Dieva daudzināšanas sekoja svētku mielasts.  Sētas ļaudis un viesi pulcējās pie Ziemassvētku 



mielasta galda, kur bija salikti dažādi svētku ēdieni un dzērieni.   Pirms maltītes izlūdzās Dieva 

svētību. Ziemassvētku mielasts aizņēma lielu daļu vakara, un dziedāšana turpinājās arī pie galda.  

  Ziemassvētku vakarā jāēd 9 reizes, tad nākošais gads būs bagāts. Tāpat galdā jāliek maize, sāls un 

uguns (sveces), tas nodrošina svētību ģimenei. Tradcionāli Ziemassvētku ēdieni ir zirņi un 

pupas,cūkas šņukurs un speķa pīrāgi. 

 

   Ziemassvētku vakara īpatnējas darbības, kas ieilga vēlu naktī bija:   nākotnes zīlēšana, vērojumi. 

Zīlēšanas veidi bija dažādi.  Iecienīta bija laimes liešana no svina, alvas vai sveču taukiem.Ielejot 

izkausēto metālu vai taukus aukstā ūdenī, radās īpatnēji veidojumi, kuŗus vērojot un tulkojot 

mēğināja paredzēt laimi nākošā gadā.  

   Ziemassvētku vakarā vēroja bites,jo bite dainās parādās kā Saules simbols.  Klausoties bišu 

sanēšanā Ziemassvētku vakarā, ļaudis cerēja noteikt nākamās vasaras laika apstākļus. 

  Starp Ziemassvētku rotaļām raksturīga bija “Vilks un kaza”, kur simboliski attēlota gaismas zudumā 

iešana pirms ziemas saulgriežiem. Rotaļnieki sastājās dārziņā un sadevās rokās. Dārziņa vidū lika 

meitu, kas domāta kaza, ārpusē stāvēja puisis – vilks.  Vilkam bija atļauts lietot tikai vienus “vārtus” 

starp diviem dārziņa dalībniekiem, kaza turpretim varēja no vilka izvairīties, ejot caur visiem vārtiem. 

  Ziemassvētkos notika kaladās iešana .  Tajā piedalījās tikai sievietes, kuŗas sauc par 

kaladniecēm.  Viņas gāja no sētas uz sētu, dziedādamas Ziemassvētku dziesmas.  Par to viņas 

saņēma cienastu un dāvanas, ko sauca par kaladiņu. Visvairāk šī paraža bija pazīstama Latgalē.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bet vēl vairāk iecienīta bija budēļos iešana .Budēļos gāja no Mārtiņiem līdz Meteņiem, bet 

visvairāk to darīja Ziemassvētkos.Budēļi gāja no viena ciema uz otru, lai nestu tur svētību un aizdzītu 

prom ļaunos garus.Tos visur labprāt uzņēma un pacienāja.Budēļos gājēji jau gatavojās laikus, katrs 

izvēloties  sev piemērotu masku sagatavoja kādu priekšnesumu, ar ko uzstāties budēļu gājienos.  

Padomāja arī par apģērbu,kas pasargātu no aukstuma. 

 

   

 

 

 Ziemassvētku laiks ar dažādām nodarbībām, gājieniem un ciemošanos pagāja ātri.  Pēc četrām 

svētku dienām pienāca laiks raidīt Ziemassvētkus projām.Ļaudis pavadīja Ziemassvētkus tāpat kā 

citus gadskārtas teiksmu tēlus pār kalnu, lai ar Dieva palīgu atkal sagaidītu citu gadu. 

 

 

 

Mūsdienu Ziemassvētku tradīcijas. 

 

   Mūsdienās latvieši visbiežāk svin ziemassvētkus ģimenes lokā, pie svētku vakariņām un ar 

apdāvināšanos. . Ziemassvētki ir mīlestības un labestības svētki, un tādēļ laiks līdz Ziemassvētkiem, 

jeb advente ir klusuma un miera pilns, un šajā laikā ikviens var padomāt par labajiem un sliktajiem 

darbiem, kas gada laikā izdarīti. Mums parasti eglītes dekorē katrā mājā.Visbiežāk mēs kopā ar 



ģimeni ejam uz mežu un izvēlamies visskaistāko eglīti. Tradicionāli latviešu rotājumi Ziemassvētkos 

ir egļu zari un rotājumi, kas izgatavoti no putnu spalvām +un olām, salmiem, smilgām, augļiem, 

dārzeņiem un ogām. 

   Pašos ziemassvētkos svētku galdam ir jābūt bagātam, un tajā ir jābūt vismaz 12 ēdieniem, kas 

simbolizē visus gada mēnešus, un latviešiem starp šiem ēdieniem aprasti ietilpst štovēti kāposti, 

brūnie zirnīši,piparkūkas un speķa pīrādziņi. Svētku mielasta laikā visa ģimene sanāk kopā uz 

labestības un mīļuma vakaru, kurā dzied dziesmas, dāvina dāvanas un  ēd svētku vakariņas, kuras 

var tikt papildinātas ar karstvīnu. Tiek dāvinātas dāvanas, kuras parasti novieto zem eglītes. Lai 

saņemtu dāvanu bieži vien tiek prasīts noskaitīt dzejoli vai nodziedāt dziesmu. Pieņemts, ka dāvanas 

nes Ziemassvētku vecītis, Santa Klauss vai Salavecis, kuram reizēm palīdz rūķīši vai Sniegbaltīte. 

  Bērnu svinības Ziemassvētku laikā bieži norit ar pārģērbšanos par meža zvēriem un rūķiem. Tāpat 

budēļu tēvs jeb Vecītis jaunajās tradīcijās pārvērties par Ziemassvētku vecīti vai Salavecīti. 

 

  Tradcionāli Ziemassvētku ēdieni ir zirņi un pupas, tie noteikti svētku vakarā jāapēd, lai nakamā 

gadā nebūtu jāraud. Arī cūkas šņukurs, sautēti kāposti, pīrāgi ar speķi. Galdā jāliek arī zivis, bet 

zvīņas liek makā, lai nākošā gadā naudas netrūkst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziemassvētku tradīcijas citās valstīs. 

 Ziemassvētki ir visur, un tos svin visur, bet tradīcijas ir dažādas. 

  Daudzās valstīs baznīcās, veikalu skatlogos un dzīvokļos  iekārto kaut ko līdzīgu leļļu teātra 

dekorācijām ar Betlēmes atainojumu. Tur redzama kūtiņa, kurā dzimis Jēzus bērniņš, un visi, kas 

šajā notikumā piedalījušies-Jāzeps, Marija, pats Jēzus bērniņš, aitas, govis, gani, un trīs Austrumu 

ķēniņi. 

   Īrijā katrā logā novieto aizdegtas sveces, kas simboliski ir kā ceļa rādītājs Jāzepa un Marijas 

mājvietas meklējumiem pirms Jēzus piedzimšanas. Pēc senām īru tradīcijām – sveces jāaizdedzina 

ģimenes jaunākajai atvasītei, bet nodzēst šīs sveces drīkst tikai jauna meitene, kuras vārds ir Marija. 

 

   Irākas ģimenes Ziemassvētku vakarā sanāk kopā, lai kopīgi priecātos par Kristus dzimšanu. Visi 

sasēstas, paņem rokās aizdedzinātas sveces un klausās svēto rakstu par Jēzus dzimšanu .Vēlāk 

laukā no ērkšķu zariem tiek sakurināts ugunskurs un dziedātas Ziemassvētku dziesmas. Kad 

ugunskurs izdedzis, katrs no klātesošajiem tam lec pāri trīs reizes, katru reizi iedomājoties kādu 

vēlēšanos. Tiek uzskatīts, ka nākamais gads būs labs un laimīgs, ja ugunskurā iemestie zari pilnībā 

sadeg un pārvēršas pelnos.  

   Somijā pats svarīgākais ir Ziemassvētku vakars, kurā apmeklē saunu unpēc tam iet uz  

Ziemassvētku dievkalpojumu.Daudz ģimeņu arī dodas uz kapiem, lai pieminētu mirušos. Pusdienās 

tiek ēsta cūkgaļa, kurā noslēpta mandele. Tas, kurš mandeli atrod – tam jādzied dziesma. 

   Polijā Ziemassvētku vakarā bērni sagaida pirmo zvaigzni debesīs – tās parādīšanās nozīmē 

svētku vakariņu sākumu. Zem galdauta liek salmus, lai atgādinātu, ka Jēzus piedzima kūtī. Bērni 

pārģērbjas par ķēniņiem, velniem un enģeļiem un apstaigā kaimiņu mājas, lūdzot naudu vai 

cienastu. 



 

 

   Krievijā  Ziemassvētki sākas 6. janvārī, pusnaktī ar dievkalpojumiem pareizticīgo baznīcās, bet 7. 

janvārī pieņemts sveikt radus un draugus. Krievijā Ziemassvētkus svin lielā draugu un radu pulkā un 

priecājās par katru viesi. Ēdienu šajā dienā nedrīkstēja nobaudīt līdz pirmajai zvaigznei, pieminot 

Betlēmes zvaigzni, kura spīdēja par godu Kristus dzimšanai. Ziemassvētkos visa ģimene satiekas pie 

bagātīgi klāta galda, kas sastāv no 12 ēdieniem. 

 

 

 



   Francijā  Ziemassvētki ir svarīgākie svētki ģimenē. Ziemassvētku vecīti Francijā sauc par Père 

Noël, un dāvanas viņš nenes maisā, bet gan lielā grozā uz muguras. Ļoti sena tradīcija ir 

Ziemassvētku dienās kamīnā lēni dedzināt resnu malkas bluķi un pelnus beigās izkaisīt uz lauka, 

kas nozīmē laimi un labu ražu. Bet šī tradīcija tiek atzīmēta tikai laukos.  

   Vācijā Ziemassvētki ir gada svarīgākie un nozīmīgākie svētki, kuri sākās ar Adventu un pirmās 

sveces iedegšanu Adventes vainagā. Adventes svētdienās visa ģimene sanāk kopā, dzer karstu tēju, 

kakao vai punšu, ēd cepumus, piparkūkas un Vācijas tradicionālo Ziemassvētku kēksu. 5. decembrī 

visi bērni pie savu istabu durvīm vai kamīniem izkar tīras zeķes cerībā, ka Svētais Nikolauss tās pa 

nakti piepildīs ar saldumiem un augļiem. Tāpēc 6. decembri dēvē par Svētā Nikolausa dienu. 

Ziemassvētku vakarā vecāki bērniem lasa priekšā Ziemassvētku stāstu vai arī iet uz dievkalpojumu.  

   Austrālijā  Ziemassvētki ir tieši pašā vasaras vidū un nekad nav "balti".Ģimenes iegādājas un 

pušķo mākslīgās eglītes. Kad egle izpušķota, zem tās sāk likt dāvanas.Bērni šo nedēļu laikā min, 

kuram būs kura dāvana, kas tajā varētu būt iekšā.Arī mājas Austrālijā tiek rotātas gan no iekšpuses, 

gan ārpuses.24. decembra vakarā bērni pie mājām izliek burkānu, pienu un kēksu, lai iepriecinātu 

Ziemassvētku vecīti un viņa "ziemeļbriežus" (kuri Austrālijā ir 6 balti ķenguri). 25. decembra rītā 

neviens bērns Austrālijā ilgi neguļ. Ziemassvētku vecītis ir katram sarūpējis dāvanas lielā maisā un 

maisu nolicis pie gultas. Dienas gaitā visi satiekas, rīko barbekjū un piknikus un vēlreiz dala 

dāvanas, šoreiz tās, kuras sarūpējuši paši, nevis Ziemassvētku vecītis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secinājumi. 

   Latviešu un citu tautu tradīcijas ir atšķirīgas,bet ir arī daudz kas kopīgs.Visā pasaulē 

Ziemassvētkus sagaida ar prieku ģimenes lokā,pušķo eglīti,gaida Ziemassvētku vecīti un 

dāvanas.Nav svarīgi kurā pasaules valstī dzīvo,galvenais ,lai svētkos esi kopā ar sev vismīļākajiem 

cilvēkiem. 

 

 

 

 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
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