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Ziemassvētki!

Ziemassvētki ir īpašs laiks, bērni to ar prieku gaida 
visu gadu. Pirms Ziemassvētkiem tiek cepti 
cepumi, gatavoti rotājumi un dāvanas, kā arī 
dziedātas dziesmas. Ielās mirdz svētku uguntiņas, 
un piparkūku, garšvielu un egles zaru smarža 
ļaudis aicināt aicina uz Ziemassvētku tirdziņu.

Kas Ziemassvētkos ir tik brīnumains?



Sākotnēji Ziemassvētki bija ticīgo kristiešu svinības. 
Mūsdienās ģimenes šajā laikā satiekas kopīgās 
vakariņās un cits citu apdāvina. Cilvēki Ziemassvētkos 
ir arī īpaši izpalīdzīgi, un pat ienaidnieki uz kādu brīdi 
mēdz salīgt mieru.



Adventa jeb adventes nosaukums cēlies  

no latīņu valodas vārda adventus un 

nozīmē ‘atnākšana’. Ar to ir domāta 

Jēzus bērniņa piedzimšana. Advents ir 

laiks no ceturtās svētdienas pirms 

Ziemassvētkiem līdz 24. decembrim. Starp Pirmo 

adventu un svētvakaru jeb Ziemassvētku vakaru 

mēs gatavojamies un gaidām Ziemassvētkus – 

ar mūziku, gaismiņām, cepumiem un stāstiem.

Decembris ir gada tumšākais mēnesis 

ar īsākajām dienām, tāpēc mēs 

apgaismojam mājas un dārzus. 

Gaidīšanas laiku īsāku padara Svētais 

Niklāvs (jeb Svētais Nikolajs, jeb Svētais 

Nikolass), kas 6. decembrī piepilda 

bērnu zābaciņus ar kārumiem. 

Adventa kalendārs zināms jau vairāk 

nekā 150 gadu. Sākumā aiz tā 

durtiņām bija tikai zīmējumi. 

Mūsdienās daudzi bērni no  

1. decembra līdz Ziemassvētkiem 

katru dienu saņem kādu gardumu  

vai pat nelielu dāvaniņu. 

Es atveru 
nevis durtiņas, 
bet maisiņus!

Kāpēc ir advents?



Trīs austrumu gudrie uzdāvināja Jēzus bērniņam vīraku,  
mirres un zeltu, tā apliecinot, ka silītē gulošo bērnu viņi 
uzskata par ievērojamu ķēniņu. 

No kurienes radusies dāvināšana?

Ko tu vēlies sev Ziemassvētkos?  
Spēļmantu, mīksto rotaļlietu vai ragaviņas? 
Ne visas vēlēšanās var tikt piepildītas,  
jo vēlmju zīmītes Ziemassvētku pasta 
stacijās mēdz būt ļoti garas.

Vai es arī 
drīkstu uzrakstīt 

vēlēšanos?

Vai arī tu ar nepacietību gaidi, kad 
Ziemassvētku vakarā varēsi atvērt 
savas dāvaniņas? Tā nav bijis 
vienmēr. Tikai pirms divsimt 
gadiem pieaugušie sāka 
apdāvināt savus bērnus. 
Ziemassvētku dāvanas ir 
mīlestības zīme un kristiešiem 
atgādina par to, ka Dievs viņiem 
dāvāja savu dēlu. 
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Vai Ziemassvētkus svin visur?

Ziemassvētkus svin visā pasaulē, tomēr 
ne visi bērni tic Jēzus bērniņam un 

Ziemassvētku vecītim.  
Dāvanas nes arī raganas, rūķi 
un salaveči. Ne vienmēr 
svētvakarā tiek dotas 

dāvanas. Taču par svētkiem 
priecājas visi bērni! 

Kurš pirmais 
atradīs gurķi, 

saņems vēl 
vienu dāvanu!


