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• LIELDIENU ST ĀSTI  
• KOLĒĢU UN VECĀKU ATPŪTAS VAKARS 1. APRĪLĪ! 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIELDIENAS – PAVASARA SAULGRIEŽI  
Mūsdien ās kristiešu trad īcijas ir savijuš ās ar senlatviešu trad īcij ām. 
Lieldienu svin ēšana saist īta ar ritu āl ām darb ībām, kad cilv ēki pal īdz 

atmosties zemei un veicina t ās sv ēt ību, k ā ar ī saist īta ar laika 
pare ģošanu, augl ības un vesel ības nodrošin āšanu. 

Krist īgā bazn īca Lieldienas svin k ā Kristus augš āmcelšan ās sv ētkus. 
Lieldienas ievada klus ā ned ēļa. Katrai š īs ned ēļas dienai l īdz Lieldien ām 

ir īpaša noz īme, kurai seko Za ļā ceturtdiena, Liel ā piektdiena, 
Klus ā sestdiena. 

LIELDIENU R ĪTS 
Lieldienu r īt ā ir j āceļas l īdz ar saull ēktu un j āmazgā mute 

pret  sauli teko šā ūdenī.  

LIELDIENU BROKASTIS  
Lieldienu svar īgākā malt īte ir brokastis, t āpēc brokastgalds j ākl āj ar 

seviš ķu r ūpību. Galdauts – dzeltens vai za ļš. Uz galda liek v āzi ar 
pūpoliem, izplauc ētiem b ērzu zariem, ar pirmaj ām pavasara pu ķēm – 

vizbul īt ēm, sniegpulksten īt ēm, krokusiem, narcis ēm.  

LIELDIENU ĒDIENI  
Lieldienu īpašie ēdieni ir apa ļi, Saules simboliku att ēlojuši: v ār ītas 

olas, zir ņi un pl ācenis vai rausis. Lieldien ās ēdot zir ņus, 
var ieg ūt bag āt ību, tur ību.   

LIELDIENU SIMBOLI  
Ola un za ķis, ko paz īstam m ūsdien ās, ir n ākuši no pag āniskaj ām trad īcij ām – 

ola k ā saules un ar ī jaunas dz īvības, bet za ķis – augl ības un bag āt ības 
simbols. Ar ol ām Lieldin ās saist īts daudz trad īciju un rota ļu. Meitas dod 

olas puišiem par š ūpošanu. Neiztiek ar ī bez sišan ās ar ol ām.   

ŠŪPOŠANĀS 
Šūpošan ās Lieldien ās ir ma ģisks ritu āls, kas simboliski atdarina saules 
šūpošanos un dancošanu Lieldienu r īt ā. Un jo augst āk š ūpojas, jo lab āka 

raža b ūšot gaid āma.  

NO PĒTĪJUMA PAR LIELDIEN ĀM 

ALEKS PAVILONS,  4. C,   
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LIELDIENU ST ĀSTI  

No 5.a 
skol ēnu 

domrakstiem 
„Mans 

Lieldienu 

st āsts” 

Man visvair āk 
pat īk olu 

ripin āšana, k ā 
ar ī olu c īņas. Es 

parasti ēdu olu 
ar s āli, jo ir 
tic ējums: „Ja 

Lieldien ās ēd olu 
ar s āli, tas 

nemelo.” 
Reinis Junga 

Ir k ārt ēj ās 
Lieldienas, kuras 

pavadu ģimenes lok ā. 
Cik jaukas ir t ādas 

Lieldienas! 
Kr āsojam olas s īpolu 

miz ās, un t ās ļoti 
labi nokr āsojas. P ēc 

olu c īņām, kad liel ākā 
daļa olu ir sasistas, 
atlikuš ās ripin ām pa 

dēli. 
Olas ēdam. Lai ar ī t ās 

ir gardas, nevaram 
visas ap ēst, n ākamaj ā 

dien ā b ūs labas 
brokastis. 

Roberts Elksnis 
 

Bija Lieldienu 
r īts. M ēs ar 

māsu piec ēl āmies 
un skr ēj ām 

apl ūkot mammas 
kr āsot ās olas. 

Tās bija 
skaistas. 

Vēl āk ār ā g āj ām 
mekl ēt šokol ādes 
olas. Es atradu 

visvair āk – 4 
olas. 

Rainers Markuss 
Fersters 

 Pagājušaj ā gad ā es 
ar saviem 

klasesbiedriem un 
skolot āju svin ēj ām 
Lieldienas klas ē. 

Visi bija atnesuši 
kr āsainas olas un 

bija priec īgi 
noska ņoti. M ēs labi 
pavad īj ām laiku, jo 

bija daudz 
interesantu 

aktivit āšu: olu 
ripin āšana, olu 

cīņas, olu 
kr āsošana. 

Juris Lazdi ņš 
 

Pieteikšan ās 
pie klašu 

audzin āt ājiem 
l īdz 

29.martam!  
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