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Rēzeknes sākumskolā 2022. gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā programmas 

“Latvijas skolas soma” ietvaros 5. un 6. klašu skolēniem notika izglītojoša nodarbība 

“Sveču meistardarbnīca”. Nodarbības izklāstā meistardarbnīcas vadītāji rosināja skolēniem 

iepazīt sveces uzbūvi. Skolēni uzzināja apstākļus, kādos dzīvoja senie latvieši un tapa teikas, 

pasakas, dziesmas, nostāsti, ticējumi un mīklas. Tika aprakstīta sveču gatavošanas 

tehnoloģijas senatnē, kur tika izmantoti divi galvenie materiāli: tauki, kas bija pieejami 

ikkatram sadzīvē, un bišu vasks, kas tika ievākts no dravniekiem un maiņas rezultātā nonāca 

pat senajā Romā. Tika demonstrēti vairāki seno Latvijas sveču prototipi, ar kuriem nodarbības 

dalībnieki varēja iepazīties. 

Herta: “Sveces gaisma. Rēzeknes sākumskolā ieradās sveču darbnīcas meistari. Mūs 

iepazīstināja ar sveču vēsturi. Senatnē sveces tika lietas no taukiem un bišu vaska. Latvieši 

senatnē sveču vietā izmantoja arī skalus. Es iemācījos, kā pareizi pagatavot sveci. Formās 

salikām krāsaino, sagriezto vasku un aizlējām ar izkausēto vasku. Sanāca krāsaina svece. 

Man ļoti patika darboties ar vasku. Es zināšu, kā var izgatavot sveces svētku dienām. Svecēm 

ir savs aromāts, krāsa un raksts. Sveces gaisma dod sirdsmieru un svētku noskaņu!” 

Evelīna: “Man ļoti patika sveču darbnīca, darbnīcas vadītāji bija laipni un atbildēja 

uz visiem jautājumiem. Es saņēmu pozitīvas emocijas, lejot sveces.”  

Elizabete: “Sveču liešana bija interesanta un aizraujoša. Bija interesanti uzzināt 

informāciju par sveču liešanu un arī iemācīties to darīt. Man šī aktivitāte ļoti iepatikās, 

vēlētos atkārtot, bija aizraujoši!”  

Madara: “Man ļoti patika meistardarbnīca, paldies par šo iespēju!” 



Evelīna: “Sveču liešanas darbnīcā man patika gatavot sveces. Bija ļoti interesanti un 

aizraujoši uzzināt daudz jaunumu par svecēm, vēsturi un to gatavošanu. Man visvairāk patika 

gatavot sveces puķes formā. Man ļoti patika, kādas sveces man sanāca. Vēlētos vēl kādu reizi 

piedalīties šādā darbnīcā!” 

Einārs: “Man ļoti patika process un rezultāts. Ja būtu iespēja, es vēlreiz piedalītos 

tādās darbnīcās!” 

Paldies izglītojošās nodarbības “Sveču meistardarbnīca” vadītājiem par izzinošo, 

aizraujošo stāstījumu, par aktīvu darbošanās, kuras laikā skolēni ieguva sev tīkamas, pašu 

veidotas un neatkārtojamas sveces!  

Tik nozīmīgā dienā – Lāčplēša dienā, kad godinājām Latvijas brīvības cīnītājus, 

sveces liesmiņu iededzām ne tikai savā sirdī, pie skolas, taču savās mājās un piemiņas vietās! 

Rēzeknes sākumskolas 

bibliotekāre/ skolotāja Inta Lāce 

 

 

  

 

 


