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Vai jūs gaidāt Lieldienas? Kāpēc? 
Rainers Imants Purviņš un vecmāmiņa Ingrīda Krastiņa: 
-Jā, Ziemassvētki un Lieldienas ir mūsu tautas nozīmīgāk ie svētki.  
 

Monika Paula Šovgeņuka un mamma Ilze Ragaiša: 
-Jā, jo mūsu ģimenē Lieldienas saistās ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos. 

 

Māris Bundzinskis un vecmāmiņa Mārīte Bundzinska: 
-Mēs gaidām Lieldienas tāpēc, ka tie ir Saulgriežu svētki un Kristus augšāmcelšanās. 

 

Una, Māra mamma: 
-Mēs gaidām saules un gaismas atgriešanās svētkus. 

 

Arta Praudas mamma Aiga: 
Jā, mēs gaidām Lieldienas, tāpēc ka tie ir pavasara svētki. 

 

Kādam nolūkam nepieciešams gavēnis un kā gavējat jūs?  
R.I.P. un I.K.:-Cenšos attīrīties dvēseliski. 

M.P.Š. un I.R.:-Mēs negavējam, bet gavēnis attīra cilvēka dvēseli, domas. 

M.B.:-Gavēnis ir kristiešu garīga disciplīna. Gavēnis sevī iekļauj atteikšanos no dažādiem 

ēdieniem, kā arī no citiem labumiem. 

U.:-Gavēni izprotu kā se vis sakārtošanas laiku, kad atturos no skaļām izpriecām. 

A.P.:-Mūsu ģimenē neievēro gavēni. 

 

Nepārprotami-Lieldienās krāso olas, bet vai jūs zināt, kādēļ tā dara? Kā tās krāsojat 
jūs? 
R.I.P. un I.K.:-Tā ir tradīcija. Mēs olas krāsojam sīpolu mizās. 

M.P.Š. un I.R.:-Ola ir auglības simbols. To krāsošana ir viena no galvenajām Lieldienu 

tradīcijām, tāpat arī šūpošanās un ciemošanās pie draugiem un radiem. Klusajā sestdienā mēs 

krāsojam olas, sagatavojam lupatiņas, dzijas, salasām pļavā lapiņas. Lupatiņā to visu 

ievietojam, aiztinam un liekam vārīties sīpolu mizās. Tad olas nospodrinām eļļā. 

M.B.:-Olas mēs krāsojam tāpēc, ka tā ir sena tradīcija, vārām sīpolu mizās un bērzu slotās. 

U.:-Ola simbolizē sauli. Krāsojam tradicionāli-sīpolu mizās. 

A.P.:-Olu krāsošanai ir rituāla nozīme, ko senie latvieši saistīja ar auglības un atdzimšanas 

kultu. Mēs krāsojam sīpolu mizās, piesienot olām lapiņas, puķītes, rotājam ar sveķiem. 

 

Kāds ir jūsu novēlējums Lieldienās?  
R.I.P. un I.K.:-Lai būtu jauks laiks un cilvēkiem labs noskaņojums! 

M.P.Š. un I.R.:-Lieldienās vēlam augstu šūpoties, saēsties olas un labi atpūsties. 

M.B.:-Lai tev veselība turas,/Mājas pavards silti kuras! 

U.:-Atrast sevī gaismu! 

A.P.:  

Šūpojies Lieldienās, 
Priecājies Lieldienās 
Par baltiem pūpoliem, 
Par raibām oliņām. 

 
 
 
 

Inga Golovčanska un Ruta Dābola 
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