
Eiropa svin ziemassvētkus
Ziemassvētku tradīcijas Eiropas valstīs



ĪRIJA



Katrā logā tiek aizdegtas sveces;

Tiek pušķota eglīte, kura tiek turēta līdz 6. janvārim -
Mazajiem jeb Sieviešu ziemassvētkiem;

Īri sagaida Ziemassvētkus, pie bagātīgi klātiem galdiem, 
bauda pildītu tītaru, šķiņķi, brokoļus, kartupeļus un citus 
dārzeņus. Neiztrūkstoša cienasta sastāvdaļa ir pudiņš, ko 
gatavo no žāvētiem augļiem un brendija. Īpašs tāds 
pudiņš ar to, ka tiek sākts gatavot vairākus mēnešus 
pirms Ziemassvētkiem;

26.decembrī īri atzīmē Svētā Stīvena jeb Paceplīša dienu.



GRIEĶIJA



Grieķijas mājās eglīte parasti netiek pušķota, toties 
katrā mājā pie griestiem tiek piekārta koka bļoda, kurā 
nedaudz ielej svēto ūdeni un ieliek ap koka krucifiksu 
aptītu bazilika zariņu. Vairākas reizes dienā kāds no 
ģimenes locekļiem ar šo bazilika krucifiksu apsmidzina 
istabas, lai atbaidītu ļaunos garus. Šajā laikā nedrīkst 
izdzist arī uguns pavardā, tāpēc divpadsmit dienas 
pavards tiek kurināts dienu un nakti;

Grieķu bērni Ziemassvētkos dodas no mājas uz māju, 
dziedādami kaladas, kur, protams, tiek cienāti ar 
dažādiem gardumiem.



SOMIJA



Somijas ziemeļu daļā Lapzemē dzīvojošais 
Santa Klauss ir vienīgais īstais 
Ziemassvētku vecītis, kuram cilvēki no 
visas pasaules sūta vēstules un brauc 
ciemos;

Somijā uz Ziemassvētkiem katru gadu 
izdod īpašu pastmarku;

Ziemassvētku vakarā daudzas ģimenes 
dodas uz baznīcu un uz kapiem iedegt 
svecītes;

Pirms Ziemassvētku vecītis ir izdalījis 
dāvanas, lielākā daļa somu dodas saunā.



ZVIEDRIJA





Zviedrijā ciemos nenāk Ziemassvētku vecītis, bet 
rūķītis;

Zviedru bērniem dāvanas nes rūķīši, kas dzīvo 
mājām apakšā, bet lai tās saņemtu, visu gadu ir 
labi jāuzvedas, jo rūķīši visu redz un zina;

Pirms Ziemassvētkiem mājās vāra rīsu putru, 
tajā meklē mandeli, kurš atrod, tam gaidāma 
laime;

Zviedrijā Ziemassvētkos ēd visu dienu, ir klāts 
zviedru galds, obligāti ēd cūkgaļas cepeti ar 
kartupeļiem;

Ziemassvētkos no plkst. 16.00 televīzijā visi sāk 
skatīties Disneja multiplikācijas filmas.



DĀNIJA



Dānijā vecāki slepeni rotā 
Ziemassvētku eglītes, un 
bērniem iespēja eglīti redzēt ir 
tikai pirms vakariņām, kad tā 
jau izgaismota;

Pusnaktī tiek pasniegts svētku 
mielasts, un ikviens var 
nogaršot brīnišķīgu rīsa pudiņu;

Dāņi vienu pudiņa bļodu uz 
nakti atstāj nerātnajiem elfiem, 
sauktiem par nisse. Saskaņā ar 
ticējumu, šie nebēdņi dara 
visādas palaidnības, ja vien ir 
izsalkuši.



HOLANDE



Holandē pie bērniem nāk nevis 
Ziemassvētku vecītis, bet gan Svētais 
Nikolass, un tas notiek jau 6. 
decembrī;

Svētais Nikolass ir tērpies melni 
violetā bīskapa tērpā ar augstu 
bīskapa cepuri galvā;

Viņš nenāk no ziemeļiem, bet gan no 
dienvidiem (kur patiesībā meklējamas 
Ziemassvētku vecīša saknes);

Svētku priekšvakarā bērni izliek savas 
kurpītes aiz durvīm, ieliekot tajās 
cukurgraudus, burkānus vai sienu. 
Visi šie gardumi domāti Svētā 
Nikolasa zirgiem, kas noguruši no tālā 
ceļa. Nākamajā rītā bērni kurpītes 
atrod pilnas ar konfektēm un 
riekstiem.



FRANCIJA



Francijā tāpat kā Holandē, bērni 
savas kurpītes izliek aiz durvīm, taču 
dara to Ziemassvētku vakarā, lai no 
rīta skrietu skatīties, ko Tēvs Noels 
tajās ielicis;

Līdzīgi kā latviešiem, arī francūžiem 
ir Ziemassvētku bluķis, taču atšķirībā 
no mūsu ozolkoka bluķa, Francijā tas 
ir ēdams. Šāds bluķis tiek veidots kā 
rollbiskvīts, kas pārliets ar šokolādes 
glazūru un izrotāts ar no marcipāna 
gatavotām Meža rūķīšu figūriņām un 
sēnītēm;

Laukos joprojām kamīnā mēdz lēni 
dedzināt resnu malkas bluķi un 
pelnus izkaisīt uz lauka, kas nozīmē 
laimi un labu ražu.



ANGLIJA



Anglijā gandrīz katrā mājā ir kamīns, pie kura Ziemassvētku vakarā 
tiek piekārtas garas adītas zeķītes, lai pa nakti Santa Klauss tās varētu 
piepildīt ar saldumiem un dāvanām;

Santa Klauss pie bērniem Ziemassvētku naktī traucas pa gaisu 
ziemeļbriežu aizjūgtās kamanās, turpat ir arī milzīgs dāvanu maiss. 
Katrā mājā viņš nokļūst caur skursteni un, ja viņu grib ieraudzīt, tad 
visu nakti jāpaliek nomodā;

Anglijā Ziemassvētki ir gada svarīgākie un emocijām bagātākie svētki. 
Tajos cep tītaru, kas tiek pildīts ar āboliem, apelsīniem, aprikozēm.



SPĀNIJA



Spānijā it visur tiek iekārtots miniatūrs 
Betlēmes attēlojums (kaut kas līdzīgs leļļu 
teātra dekorācijām), kur redzama kūtiņa ar 
aitiņām, govīm, ganiem, Jāzepu, Mariju un 
Jēzus bērniņu, kurš tikko dzimis;

Svētki Spānijā sākas jau 22.decembrī, kad 
katrs spānis piedalās nacionālajā svētku 
loterijā, kura izspēlētās summas dēļ tiek 
uzskatīta par lielāko loteriju visā pasaulē, 
šobrīd lielākie naudas laimesti sasniedz 2,3 
miljardus eiro;

Spānija bērni ļoti labi uzvedas tieši decembrī, 
jo Ziemassvētku vecītis ir ļoti vērīgs. Ja 
izrādīsies, ka bērns ir slikti uzvedies, dāvanas 
vietā zeķē viņš var saņemt tikai vienu 
kartupeli…



ĪTĀLIJA



Itāļu tradīcijas daudziem bērniem 
šķistu tīrās šausmas, Itālijā 
tradicionāli saldumus nes la
Befana jeb ragana, kura no mājas 
uz māju pārvietojas, lidojot uz 
slotas. Itālijā bērni dāvanas saņem 
tikai 6. janvārī, bet, ja viņi 
uzvedušies slikti, tad dāvanu vietā 
saņem ogļu gabalus;

Šie svētki Itālijā lielā mērā 
pieskaitāmi pie kulināriem 
svētkiem. Svētku galdā netrūkst ne 
vistas ar rīsiem, ne zivs, ne cepta 
tītara. Svētku kūka ar rozīnēm un 
sukādēm – panettone kopā ar 
gardu vīnu ir tradicionāls saldais 
ēdiens katrā ģimenē. 



VĀCIJA



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;

Līdz ar pirmo Adventu savas durvis ver
arī Ziemassvētku tirdziņi, kas Vācijā ir
ļoti populāri.

Vācijā Ziemassvētki ir gada svarīgākie un nozīmīgākie svētki,
kuri sākās ar Adventu un pirmās sveces iedegšanu Adventes
vainagā. Sākot no 1. decembra bērniem katru dienu ir atļauts
atvērt vienu durtiņu Adventes saldumu kalendārā un Adventes
laikā rakstīt Ziemassvētku vecītim vēlamo dāvanu sarakstu;



Egle tiek pušķota, vēlākais, Ziemassvētku vakarā, un šī 
tradīcija ir radusies 17. gadsimtā. Zem eglītes 
tradicionāli tiek simboliski izveidota Jēzus dzimšanas 
vieta - kūts ar silīti;

Vācijā nav kāda viena tradicionāla ēdiena Ziemassvētku 
vakaram, nereti galdā ceļ zoss vai tītara cepeti ar 
klimpām un sarkanajiem kāpostiem. Pat ja katrā ģimenē 
ar galveno ēdienu un piedevām tiek variēts, kartupeļu 
un maizes klimpas ar sarkanajiem kāpostiem un 
dzērvenēm varēs redzēt galdā ļoti daudzās ģimenēs.



IGAUNIJA



Igaunijā Ziemassvētku laiks ilgst no 24. decembra līdz 6. janvārim –
jo jau 19. gadsimtā svētkus izstiepa garākus uz tā saukto pēcsvētku
dienu rēķina. Uzskata, ka Ziemassvētku eglītes Baltijā izplatījušās 
18. gadsimtā;

Pirmie Ziemassvētku eglītes savās ģimenēs gādāja muižnieki un 
mācītāji, bet 19. gadsimta beigās eglītes ienāca gandrīz visās 
ģimenēs, kur bija bērni. 

Ziemassvētku vecīti ar dāvanām ļaudis Igaunijā sākuši gaidīt 
19. gadsimta pirmajā pusē. Par vēl senāku laiku ir zināms, ka 
dāvanas saņēma tikai kalpotāji un bērni – tās vienkārši nolika zem 
eglītes, bet vēlāk ar dāvanām jau apveltīja visus ģimenes locekļus un 
dāvanu maisā gadījās pat pa veltei kādam mīļam mājdzīvniekam.



Pēc senām tradīcijām Igaunijā Ziemassvētku galdam jābūt bagātīgi 
klātam. Uz Ziemassvētkiem tradicionāli tika kauta cūka, tāpēc galdā 
lika daudz cūkgaļas ēdienu. Dažās ģimenēs ēdiens ticis izrotāts ar 
cūkas galvu, kājām un arī asti. Noteikti ēsti arī skābi kāposti, 
kartupeļi, kāļi, sālītas pupas, sviests;

Galdā noteikti jāliek arī dažādi aukstās gaļas un zivju ēdieni, salāti, 
pīrādziņi, maizītes, tortes, rieksti, vēl augļi. Īpašu statusu joprojām 
saglabājušas piparkūkas – gan pirktās, gan pašu ceptās;

Dažviet Ziemassvētku naktī tiek uzklāts galds arī gariem un 
mirušajām dvēselēm, lai tie nestu veiksmi dzīvajiem.



LIETUVA



Lietuvā Ziemassvētku jeb Kaledu vecītis ar saviem palīgiem nāk 
svētku rītā. Lai saņemtu dāvanu, bērniem ir jāuzdejo vai jānodzied 
dziesma;

Izplatīts ir 12 ēdienu kults - par godu 12 apustuļiem. Ikvienam 
jānogaršo visi 12 ēdieni, lai nepiesauktu nelaimi. Iecienītākie ēdieni: 
štovēti kāposti ar krāsnī ceptiem kartupeļiem, dažādas sēnes, siļķe, 
arī pelmeņi. Desertam - dzērveņu pudiņš. Lietuvā alkoholiskos 
dzērienus Ziemassvētku maltītē nav pieņemts lietot;

Pie mums vispazīstamākie, šķiet, ir divi lietuviešu ēdieni – pirmais ir 
cepelīni, otrais – tā sauktie kuģeļi;

Lietuvā cilvēki zem galda liek salmus, lai varētu pareģot nākotni.



LATVIJA



Ziemas saulgrieži latviešiem bija nozīmīgi svētki labklājības un 
saticības nodrošināšanai visam nākamajam gadam. Ziemsvētki ir 
arī gaismas svētki. Šajos svētkos valda bagātība un pārpilnība, tādēļ 
arī uz Ziemsvētku galda nekā netrūkst;

Ziemassvētku vakarā jāēd 9 reizes, tad nākošais gads būs bagāts. 
Tāpat galdā noteikti jāliek maize, sāls un uguns (sveces), tas 
nodrošina svētību ģimenei;

Tradicionāli Ziemassvētku ēdieni ir zirņi un pupas, tie noteikti 
svētku vakarā jāapēd, lai nākamā gadā nebūtu jāraud. Arī cūkas 
šņukurs, sautēti kāposti, pīrāgi ar speķi. Galdā tiek liktas arī zivis, 
bet zvīņas jāliek makā, lai nākošā gadā naudas netrūkst.





Mūsdienās Ziemassvētkus pavadām klusi un mierīgi. Taču senajam 
latvietim tie bija līksmības pilni svētki. Galvenās latviešu tautas 
Ziemassvētku tradīcijas ir vilkt bluķi, iet čigānos jeb budēļos;

Lai gan ķekatās var doties jau sākot no Mārtiņiem līdz pat 
Meteņiem, visskaļākais gājiens ir tieši Ziemassvētkos. Ģērbušies 
maskās, ķekatnieki mēģina attēlot tos iedomātos garus, kurus grib 
atraidīt vai kuru labvēlību vēlas iegūt. Galvenais - cilvēkam maskā 
jāpaliek nepazītam;

Ziemassvētkos nozīmīga vieta ierādīta zīlēšanai. Par citiem 
saulgriežu svētkiem nav saglabājies tik daudz ticējumu, kā tas ir 
Ziemassvētkos. 





ZIEMASSVĒTKI CITUR PASAULĒ



AUSTRĀLIJA



Ziemassvētku svinības, kad aiz loga +35 grādi pēc Celsija? Tādi tie ir 
Austrālijā, kur Ziemassvētki norisinās tieši pašā vasaras vidū un 
nekad nav „balti”;

Tā kā dabīgās egles iegāde ir ļoti dārgs prieks, ko atļaujas tikai 
retais, ģimenes iegādājas un pušķo mākslīgās eglītes. Kad egle 
izpušķota, zem tās sāk likt dāvanas, kuras nereti tur glabājas pat 1–4 
nedēļas, līdz īsto svētku sākumam; 

24. decembra vakarā bērni pie mājām izliek burkānu, pienu un 
kēksu, lai iepriecinātu Ziemassvētku vecīti un viņa „ziemeļbriežus” 
(kuri Austrālijā ir 6 balti ķenguri). 



HAVAJU SALAS



Ziemassvētkus svin parkos, pludmalēs un uz ielām;

Ziemassvētku vecītis ierodas sarkanās kanoe laivās, bet 
sniegbaltīšu vietā viņu pavada puiši havajiešu kreklos.



JAPĀNA



Ziemassvētki nav oficiāla brīvdiena, jo tie nav valsts svētki, ir jāiet 
uz darbu un skolu;

Tradicionālais ēdiens ziemassvētkos ir torte ar zemenēm un 
putukrējumu;

Pilsētas ir ļoti bagātīgi dekorētas ar gaismām.



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


