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Mīļie skolotāji! 

Novēlam Jums stiprus ner-

vus, veselību! Lai Jums būtu 

silts apģērbs ziemas aukstu-

mā! Un palieciet tikpat mīļi! 

                    11.b klase 

Cienījamie un dārgie mūsu skolotāji! 

Mēs novēlam Jums Jaunajā gadā lielā-

ku algu, bet mazāk darba! Laimi un mī-

lestību, prieku un visu to labāko! Izturī-

bu, toleranci, pozitīvismu un labu gara-

stāvokli, kā arī veselību un vairāk gaišu 

un saulainu dienu! 

     11.m klase 

 

Novēlam laimi, lielāku algu, lai 

vienmēr būtu labs garastāvoklis! 

  

     9.b klase 



Egle – dzīvības un nemirstības simbols. 

Jau sen pirms Kristus dzimšanas egle bija ie-
cienīts koks dažādos pagānu rituālos.  

Senajā Romā egles un citus mūžzaļos kokus 
rotāja dažādu dzīru laikā, kas notika par godu 
romiešu dieviem. Senie ķelti ziemas saulgrie-
žu laikā kāra egles zaros ziedojumus dievī-
bām.  

 

 

Iespējams, ka daudzas pirmās eglītes tika izmantotas ar kājām gaisā, 
t.i., tās piestiprinot ar ķēdēm pie griestiem (pie svečturiem vai tml.).  

 Ziemeļeiropā kā Ziemassvētku koku izmantoja ķirsi vai vilkābeli (vai 
to zarus), ko ielika podos ar zemi un cerēja, ka uz svētku laiku tie uz-
plauks.  

Pirmais dokumentētais gadījums, kad egle tiek 
izmantota Ziemassvētku un Jaunā gada svinī-
bās, bija 1510.gadā Rīgā . Ir zināms, ka eglīte 
atradusies Rātslaukumā un to izrotājuši Meln-
galvju brālības biedri.  

Domā, ka 1850. gadā eglītes rotāšanas tradīci-
ja aizsākusies Vācijā   

Uzskata, ka Mārtiņš Luters bija pirmais, kas 
eglītē licis sveces, lai savai ģimenei mēģinātu 
atdarināt zvaigžņotas debess skatu.  

Vācu kolonisti, migrējot no ASV uz Kanādu 1700.-ajos gados izplatīja dažādas Ziemassvētku 
tradīcijas, ko atzīmējam arī mūsdienās – Adventes kalendāru, piparkūku mājas, cepumus 
un Ziemassvētku egles.  

Lielākajai daļai Meksikas ģimeņu dabīgas priedes iegāde nozīmē luksusa preci, bieži tiek iz-
mantots mākslīgs koks, zars no ziloņkoka vai laukos salasīti krūmu zari.  



Grenlandē Ziemassvētku egles tiek importētas, jo tik tā-
lu uz ziemeļiem koki neaug. Egles tiek dekorētas ar 
svecēm un spošiem ornamentiem.  

Brazīlijā Ziemassvētki iekrīt vasarā, dažkārt priedes tiek 
rotātas ar maziem kokvilnas gabaliņiem, kas paredzēti kā 
krītošs sniegs.  

Mūsdienās norvēģi bieži dodas uz mežu, lai izvēlētos savu eglīti Ziemassvētku egle Norvēģi-
jā tika iepazīta tikai 19.gs.otrajā pusē no Vācijas; lauku rajonos tas notika pat vēlāk. Svētku 
egli parasti rotā Ziemassvētku vakarā.  

Kāda populāra Ziemassvētku tradīcija ir Spānijas Katalonijā, kur svētku egles stumbrs tiek 
piepildīts ar dažādiem labumiem un bērni sit pa eglītes stumbru, mēģinot izsist laukā lazdu 
riekstus, īrisus, mandeles un citus našķus.  

Dienvidāfrikā Ziemassvētki ir vasaras svētki. Lai gan eglītes nav izplatītas, bieži logos tiek 
iekārti mirdzoši kokvilnas gabaliņi un vizuļi.  

Ķīna. No tās nelielās daļas ķīniešu, kas svin Ziemassvētkus, vairums izvēlas mākslīgos kokus, 
dekorētus ar vizuļiem, papīra ķēdēm, ziediem un laternām. Ziemassvētku egles tiek sauktas 
par gaismas kokiem.  

Lielākajai daļai japāņu Ziemassvētki ir laicīgi svētki, 
kas veltīti mīlestībai un bērniem. Svētku egle tiek 
rotāta ar nelielām rotaļlietām, lellēm, papīra orna-
mentiem, zelta papīra laternām un vēja zvaniem. 
Egles zaros tiek liktas arī mazas svecītes. Viens no 
populārākajiem rotājumiem ir origami gulbis. 

 Gvatemalā populāra dekorācija ir Ziemassvētku egle 
apvienota ar Kristus dzimšanas ainu lielās vācu popu-
lācijas dēļ. Ziemassvētku rītā zem egles tiek atstātas 
dāvanas bērniem. Vecāki un pieaugušie neapdāvina 
viens otru līdz par Jaunā gada dienai.  

Irijā Ziemassvētku egles tiek sarūpētas visa decembra 
garumā un rotātas ar gaismi-
ņām, vizuļiem un dažādām 

greznumlietām. Dažas ģimenes egles galotnē izvieto eņģeļa figūru, 
citas – zvaigzni. Māja tiek rotāta arī ar vītnēm, svecēm, akmensozo-
lu un efeju. Virs durvīm tiek uzkarinātas lentītes un āmuļi.  


