
Neparasta ziema - Ziemassvētkos 

un Jaungadā tik gaidītais sniegs uz-

sniga tikai janvāra vidū, kad jau li-

kās, ka šogad slēpes un ragavas pa-

liks neizmantotas. Baltā sniega mir-

dzums izkliedēja apnikušo tumsu, arī 

saule palīdzēja kliedēt pelēko dienu. 

Februāra sākums mums sūtīja kriet-

nu salu, kas pāris dienas nedaudz 

izjauca ikdienas ierastās gaitas. Mā-

cību gada 2. semestris sācies strauji 

– katru nedēļu skolā notiek dažādu 

mācību priekšmetu olimpiādes, ku-

rās piedaloties, skolēni var pārbau-

dīt savas spējas un zināšanas. Šogad 

arī projektu nedēļa bija pāris nedēļu 

ātrāk nekā ierasts, tādēļ janvāris bija 

ļoti saspringts 10., 11., 7. un 8. klašu 

skolēniem, jo bija krietni jāpastrādā, 

lai projekta darbi būtu laicīgi pabeig-

ti un iesniegti darbu vadītājiem no-

vērtēšanai. 

Februāris kā parasti ir ļoti darbīgs 

arī 12. klašu skolēnien, kuri gatavo-

jas žetonu vakaram, bet mūsu skolai 

šis laiks ir krietni saspringts arī cita 

iemesla dēļ. 2012. gads  ir īpašs, jo 

pirms 20 gadiem 1. septembrī darbu 

uzsāka jauna mācību iestāde – toreiz 

Ogres pamatskola. Divdesmit gadu 

laikā skolā notikušas lielas izmaiņas, 

vairākas reizes mainījies skolas no-

saukums (Ogres 2. vidusskola, Ogres 

ģimnāzija, tagad Ogres Valsts ģimnā-

zija), skolas gaitas beiguši daudzi 

skolēnu simti, pa šiem gadiem kriet-

ni izmainījies skolas kabinetu iekār-

tojums, tehniskais nodrošinājums, 

šogad arī skolas ēkas fasāde piedzī-

voja krietnas pārmaiņas, ieguva 

jaunu izskatu. 

2012. gada 9. martā mūsu kolek-

tīvs svinēs skolas divdesmito dzimša-

nas dienu, bet  16. martā absolventu 

salidojumā tiksies bijušie skolasbied-

ri, lai pavadītu vakaru, satiekoties ar 

skolotājiem, atceroties skolas gadu 

notikumus, kopīgos priekus un bē-

das, izstaigātu skolas gaiteņus, pasē-

dētu savā  skolas solā. 
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„Cik daudz gaismas uz ceļa, 
Pa kuru mums jāiet... 
Iesim 
Saņemt un starot, 
Un dot.” 

O.Vācietis. 

2012. gada 9. martā 14:00 
Ogres Valsts ģimnāzijas aulā 

notiks mūsu skolas  
20 GADU  

JUBILEJAS PASĀKUMS 
*** 

2012. gada 16. martā 18:00 
mūsu skolas  

ABSOLVENTU SALIDOJUMS  

reģistrēties skolas tīmekļa vietnē 
www.ovg.lv 



MŪSDIENA 2 

PROJEKTU NEDĒĻA 

      2012. gada 6. – 
10. februārī  skolā 
notika projektu 
nedēļa. Šis laiks ir  
neliela atslodze no 
ikdienas mācību 
stundām, bet ne-
būt ne atpūtas 
laiks. Šogad pro-

jektu nedēļas norisē bija nelielas izmaiņas, tās veiktas, 
lai  skolēnus pēc iespējas vairāk iesaistītu projektu 
vērtēšanas darbā un arī lai meklētu citas norises for-
mas un iespējas.  

7. klašu skolēni  savas prezentācijas rādīja klasē, 
lielākā daļa  septīto klašu skolēnu jau veidoja individu-
ālus projektus par visdažādākajām tēmām.  

8., 10. un 11. klašu skolēni savus projekta darbus 

p r e z e n t ē j a 
aulā. Pēc pre-
zentācijām sko-
lēni devās uz 
klasēm, lai kopā 
ar klases audzi-
nātāju izvērtētu 
dzirdētās pre-
zentācijas, strā-
dājot īpaši iz-
veidotās darba 

lapās.  
Piektdien pēc prezentāciju noklausīšanās katram 

bija iespēja uzrakstīt novērtējumu projektu nedēļai un 
izteikt savus priekšlikumus nākamajam gadam. 



MŪSDIENA 3 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 

Čau,čau,čau, visiem! 

2012. gadā esam jau kādu laiciņu. Kas tad ir 

noticis?  

20. janvārī pašpārvaldes pārstāvji - Nadīna, 

Jana, Žaklīna, Līga, Elvis, Mārtiņš, Artjoms un  mūsu 

Lībmanīte - viesojās Madonā. Viņi draudzējās ar 

Valsts ģimnāziju pašpārvaldēm.  Ļoti jauka diena, 

kas pilna ar smiekliem, jaunām zināšanām, paziņām, 

pieredzi, nosalušiem deguniem ( Madonā bija daudz 

aukstāks kā Ogrē, un visa diena tika pavadīta 3 dažā-

dās ēkās) un ļoti labām emocijām. Visi bija ar dienu apmierināti, un šis brau-

ciens nāca par labu arī mūsu kolektīva stiprināšani.  

26. janvārī Ogres Valsts tehnikumā Ogres Novada jauniešu dome rīkoja 
pašpārvalžu tikšanās pasākumu. Arī tur mēs bijām. Mācījāmies par neformālo 
izglītību, dejojām franču deju, smējāmies, dzērām tēju un bijam ļoti priecīgi. 

Uzreiz  pēc pasākuma  devāmies uz skolu, jo bija sēde. Tajā dienā tika iz-
lemts, ka Valentīndienas balle 2012. netiks rīkota. Iemesli pavisam vienkārši: 
žetonvakars būtu ļoti tuvu ballei, un mums ir jāžēlo mūsu divpadsmitie, un 
mums nebija garantijas, ka balle tiks apmeklēta. Jā, garantijas nav nekad, bet 
žēl, ka mūsu skolā šī balles tradīcija nav iegājusies, jo balles taču ir viena no 
skaistākajām lietām,  ko ietver vidusskolā pavadītais laiks. Žēl, ka tā, bet redzēs, 
kā būs - iespējams būs Pavasara balle. Un tas ir atkarīgs tikai no Tevis, mīļais 
OVĢ skolēn!  

Bet mums ir prieks par filmu vakariem - tie tiek apmeklēti. Ļoti jauki. Nā-
kamais paredzēts marta beigās vai aprīlī. 

23. martā 7., 8. klases kustēsies pēdējās divdesmitgades hitu ritmos, jo 16:30 viņiem būs iespēja sevi parādīt Po-
pielā. Visi mīļi gaidīti!  

Tā mums pagaidām iet. Gaidām salidojumu, kur būs ne mazums darba, bet mēs smaidām un priecājamies, ka 
rīti, tāpat kā vakari paliek gaišāki un pavasaris, neskatoties uz puteņiem, pamazām tuvojas.  

Ja Jums ir kādi ieteikumi, kritika, idejas, vēlējumi  vai  vienkārši gribas kādam sirdi izkratīt, droši - 
Nadīna 



Valsts olimpiādes 

        Bioloģijas  

      olimpiāde 
 

3. v. Jermacāns Kārlis 12. d  

Skolotāja – Elvīra Kadakovska 

Novada olimpiādes 
Krievu valodas olimpiāde 

 10. – 12. kl.  

1. v.  Ēdolfa Kristīne 11. d  

2. v.  Kovaļova Jana 10. d  

3.v.  Rītere Lilita Linda 10. a 

Skolotājas – Dace Jansone,  

Rasma Zaikovska 

Vēstures olimpiāde 12. kl.  

2. v.  Ozoliņa Santa 12. d 

Atz. Klaužs Emīls 12. d  

Skolotāja – Dace Zemīte 

Fizikas olimpiāde 

1. v.  Vucins Roberts 10. d  

2. v.  Dzenis Reinis 10. d 

 Zemžāns Otto 12. d   

3. v.  Kovals Daniils 10.d  

 Ketlers Artūrs 11.d  

Atz. Hēls Miks 12.b  

Skolotājas: Līga Vabulniece,  

Sarmīte Ermuža 

Ķīmijas olimpiāde 10. – 12. kl.  

1. v.  Pūķis Mikus 9.b 

 Dzenis Reinis 10.d  

 Krauze Rūta 12.d  

2. v.  Kovals Daniils 10.d  

 Jermacāns Kārlis 12.d  

3.v. Freimane Linda 9.b 

 Putka Krišjānis 11.d  

 Ēdolfa Kristīne 11.d  

 Prikulis Jurģis 9.a  

Skolotāja: Ilze Pomere  

Latviešu valodas un literatūras  

olimpiāde 11., 12. kl.  

1. v.  Gailāne Alise 11. d 

2. v.  Grigāne Rita 12. a  

Skolotāja: Laimdota Jonkuse 

 

Latviešu valodas un literatūras olim-

piāde 8., 9. kl.  

3. v.  Rītiņš Reinis 8. a 

1. v.  Laganovska Anna 9. c 

Skolotājas: Vija Rubīna,  

Svetlana Sermule  

Matemātikas olimpiāde 7. – 12. kl.  

1. v.  Nikitenko Adelīna 7.a 

 Freimane Linda 9.b  

 Dzenis Reinis 10.d 

 Ketlers Artūrs 11.d 

 Krauze Rūta 12.d 

2. v.  Laganovska Anna 9. c  

 Dimza Annija 11.d 

3. v.  Birģele Sintija 9.b 

Atz. Rubene Paula 7.c  

Informātikas (programmēšanas) 

olimpiāde 

2.v.  Šolks Jānis 10.d 

Skolotāja Maira Zandberga 

Skolas olimpiādes 

Ģeogrāfijas olipiāde 10.-12 kl.  

1. v.  Vasiļjevs Artis 11.d  

2.v.  Krauze Rūta 12.d  

3.v.  Gailāne Alise 11.d  

 Jermacāns Kārlis 12.d  

Atz. Dimza Annija 11.d  

 Skolotājs – Aigars Kuzmins 

Krievu valodas olimpiāde 8. kl. 

1. v.  Valters Kristofers 8.c  

 Zeltiņa Jolanta 8.b  

 Korotkova Anželika 8.a  

 Griškovs Jānis 8.d  

2.v.  Ļeoņenko Artjoms 8.a  

 Ratnieks Kristaps 8.a  

3. v.  Birnbauma Paula 8.b  

 Novikovs Genādijs  8.a 

Skolotājas – Rasma Zālīte,  

Dace Jansone 

Latviešu valodas un literatūras  

olimpiāde 8., 9. kl.  

1. v.  Meiere Anna 8.a  

 Laganovska Anna 9.c  

2. v.  Vītola Rūta Elise 8.d  

 Vagoliņa Žaklīna 9.b  

3. v.  Valaine Una 8.a  

 Geida Alise 9.a 

Atz. Rītiņš Reinis 8.a  

 Zeltiņa Jolanta 8.b  

 Prikulis Jurģis 9.a  

 Pūķis Mikus 9.b  

Skolotājas: Laimdota Jonkuse,  

Svetlana Sermule, Vija Rubīna,  

Velga Kalniņa 

Latviešu valodas un literatūras  

olimpiāde 11.,12. kl. 

1. v.   Grandāne Laura 12.b  

2. v.   Trūpa Renāte 12.b  

 Grigāne Rita 12. a 

3. v.  Kupluma Elīna 12.c  

Atz. Gailāne Alise 11.d 

Atz. Dimza Annija 11.d    

Skolotājas— Laimdota Jonkuse,  

Svetlana Sermule,  Ingrīda Pētersone 

Angļu valodas olimpiāde  

1. v. Miglāne Elīza 12.d  

2. v.  Karlsone Arta 12.d  

3. v.  Skučs Sandis 11.d  

Atz. Vabulniece Linda 12.d  

Skolotājas— Māra Dātova,  

Līga Ausjuka, Gundega Vekmane  

Mūzikas olimpiāde 7. – 9. kl.  

1. v.  Meiere Sindija 7. a  

 Vecvanaga Baiba 8.c 

 Ģērmane Liene 9.b 

2. v.  Razgale Raivita 7.a 

 Vasioleka Beāte 9.b 

 Čumakova Rūta 9.b 

 Nikolajeva Santa 9.a 

3. v.  Putāne Anete 7.c  

 Šerpa Annija 8.d  

 Bāliņa Linda 9. b  

 Radziņa Ilvija 9.c  

Skolotāja – Maija Gorda 

Ekonomikas olimpiāde  

1. v.   Reinieks Gunārs  

2. v.  Balodis Jānis  

3. v.  Bērziņš Reinis  

Skolotāja – Viktorija Pupina 

Pārējiem olimpiādes dalībniekiem tiek 

izteikta atzinība! 
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OLIMPIĀDES 



Vizuālās  

mākslas  

olimpiāde 

1. v.  Rudusāne                  

Elīna 7.c, 

   Vagoliņa  

   Žaklīna 9.b, 

Laganovska 

Anna 9.c,  

 Vilmane Gita 10.c, 

 Jankovska Monta 11.d 

2. v.  Nartiša Kristiāna 7.b 

 Meiere Anna 8.a 

 Zeltiņa Jolanta 9.b 

 Kaštaļjana Sabīne 8.d 

 Birģele Sintija 9.b 

 Jermacāns Kārlis 12.d 

 Kovale Kristīne 12.d 

3. v.  Ķere Santa 7.a 

 Meilande Elīza 7.a 

 Birnbauma Paula 8.b 

 Ivane Marta 8.c 

 Nikolajeva Santa 9.a  

 Voitkāne Sendija 9.c 

Atz.  Korotkova Anželika 8.a  

 Živuļina Agnese 9.b  

 

 

 

 

 

 

 

    Pārējiem olim-
piādes dalībnie-
kiem tiek izteikta 
atzinība! 
Skolotāja— Sanita 
Nikitenko 
Skolas mājturības 

olimpiāde 

1. v. Ķere Santa 7.a 

 Simona  
 Kārklavelka 7.c 
 Kristiāna Indriķe 8.d 
 Strode Egita Spodra 10.d 
2. v. Adelīna Nikitenko 7.a 
 Paula Elmere 8.d 
 Graudiņa Asusma 9.b 
3. v. Raivita Razgale 7.a 
 Loreta Slobodska 9.a 
Skolotāja— Sanita Čiekure 
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OLIMPIĀDES 

      Mūsu kaimiņvalstī Igaunijā mūzikas olimpiāde jau notiek vairākus gadus.  
      Šogad pirmo reizi arī Latvijā. Bet sākums ir katrā skolā. Ogres Valsts ģimnāzijā  
olimpiādes diena bija 31. janvāris un tajā piedalījās 30 skolēni no 7. – 9. klasei. 
Olimpiāde dalījās 3 posmos. 
       Skolēni klausījā mūziku, atbildēja uz  teorētiskiem jautājumiem, kā arī dziedā-
ja  pēc notīm un ritmizēja. Katrs  dalībnieks dziedāja savu  izvēlēto tautas dzies-
mu. Skolēni izpildīja savas sacerētās kompozīcijas. Tās bija gan dziesmas, gan 

skaņdarbi klavierēm un ģitārai. 
Pēc apkopotajiem  rezultātiem, uz novada olimpiādi tika izvirzīti 1. vietas 

ieguvēji: 
Sindija Meiere – 7.a klase 
Baiba Vecvanaga – 8.c klase 
Liene Ģērmane  - 9.b kase 
Liels prieks par meiteņu teicamajām teorētiskajām zināšanām, par lieliska-

jām kompozīcijām. Milzīgs gandarījums par Baibas veikumu. 8. martā viņa piedalī-
sies Valsts mūzikas olimpiādē. Visi vēlēsim viņai veiksmi!!! 

Skolotāja Maija Gorda 

MŪZIKAS OLIMPIĀDE SKOLĀ 

Santas Nikolajevas zīm. Paulas Birnbaumas 
zīm. 

Jevgeņija Sokolova zīm. 



„Žetonu dienas 

Raibu raibās dienas 

Šodien nu beidzas 

 Un labi nu būs!” 

Trakais mēģinā-
jumu laiks garām, dzī-
ve pamazām var ieiet 
ikdienišķā gultnē. 

Bet, pakavējo-
ties laikā, atsaucam 
atmiņā dienas pirms 
žetonu saņemšanas... 

12. klases gatavo priekšnesumus žetonu vaka-
ram. Šis pasākums 12. klasēm ir pats atbildīgākais visos 
vidusskolas gados. Šogad visām klasēm ir vienota tēma 
– labi zināma Rūdolfa Blaumaņa luga „Skroderdienas 
Silmačos”, katrai klasei savs lugas fragments, kuru ie-
studēt, liekot lietā savu izdomu, talantu, vēlēšanos un 
labo gribu. 

Tiek meklēti un pielāgoti tērpi un citi videi atbil-
stoši atribūti, kas palīdzētu iejusties R.Blaumaņa radī-
tajā gaisotnē. 

Skolēni iejūtas lomās, mācās tekstu, veido dialo-
gus, iestudē dziesmas un dejas. Gaisotne skolā sasprin-
gta, jo visas četras klases grib tikt aulā, bet kāds jau 
vienmēr ir aizsteidzies priekšā, un nākas izlīdzēties ar 
citām daudz maz piemērotām telpām, kur neviens ne-
traucē tapšanas procesu un neliek mulst jaunajiem 
aktieriem.  

Un tad piekdienas vakars ir klāt, aulā pulcējas 
viesi, bet divpadsmitie vēl steidz atkārtot dialogus un 
piemērīt tērpus. Izrāde var sākties. Četri cēlieni, četras 
klases, katrai sava lugas notikumu interpretācija. Luga 
sākas itin Blaumaniskā gaisotnē, bet vēlāk lugas gaitu 
pārtrauc reklāmas pauzes, kuras veidojuši 12.c klases 
skolēni, vēl skatītājiem ir iespēja pakavēties eksāmenu  
nervozajā gaisotnē un kopā ar lugas varoņiem doties 
pēc filozofu akmens, lai noslēgumā secinātu, ka arī šī 
izrāde ir beigusies laimīgi un katrs saņems ko pelnījis 
un pēc kā ilgojies. 

Lugas noslēgumā visi divpadsmitie kopīgi dzied 
dziesmu. Kamēr aktieri pārģērbjas, skatītājus aulā prie-
cē skolas pašdarbnieki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tad saposušies  vietas uz skatuves pakāpieniem 
ieņem mūsu divpadsmitie, lai saņemtu  žetonus – skolas 
simbolu, kas vienmēr apliecinās viņu piederību savai sko-
lai.  

ŽETONU VAKARS 

MŪSDIENA 6 



PAŠDARBĪBA 
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       Par tradīciju kļuvusi 
vairāku Latvijas skolu jau-
niešu koru sadziedāšanās 
mūsu ģimnāzijas aulā. Šo-
gad  koris „Gājputni” uz-
ņem pie sevis  draugus no 
Krimuldas, Ķekavas, un 
Rīgas 45. vidusskolas. 
      Koncertā uzstājās visi 
kori, tādēļ koncerts tik tie-
šām bija skanīgs un prieka 

pilns. Tika izdziedātas daudzas skaistas dziesmas, no visas sirds apsveikti 
koru diriģenti .  
        Pēc koncerta draudzības vakars turpinājās neformālā gaisotnē. 
Katrs kolektīvs bija sagatavojis kādu jautru uzdevumu citiem, lai kopīgi 
pavadītais laiks būtu vēl jaukāks. Visi smējās un līksmoja tad, kad katrs 
kolektīvs  rādīja savu uzdevumu, un pārējiem tas bija jāpaveic . Piemē-
ram, mūsu koris bija sagatavojis  dziesmu dueli, kurā kori sacentās  lat-
viešu mūzikas zināšanā. Viens no draugu koriem pēc kārtīgas dziedāša-
nas lika pārējiem izvingrināt visus muskuļus, jo arī dziedāšana ir fiziski 
smags darbs.  
        Kopumā pasākums bija izdevies un esam priecīgi par to, ka vismaz 
vienreiz gadā ir iespēja visiem kopā sapulcēties un parādīt citiem, ko 

esam iemācījušies, kā arī paklausīties, 
kā skan citiem kolektīviem. 
      Koncertā piedalījās arī mazais an-
samblis „Cielavas”, bet, lai dziedāšana 
nekļūtu vienmuļa, ar savu raito dzejas 
soli dziedātājus iepriecināja mūsu sko-
las deju kolektīvs „Dzīpari”. 

Agneta Ozola 

KONCERTS MADLIENAS PANSIONĀTĀ 

Kad mēs ieradāmies pansionātā, mūs sagaidīja viena no pansionāta darbiniecēm  Mārīte. Pirms uzstāšanās viņa 
mūs ieveda kādā istabā, kurā atradās mārīšu kolekcija. Tajā bija gan mārīšu dzēšgumijas, gan dvieļi, gan grāmatas par 
mārītēm. "To man 10 gadu laikā sadāvināja draugi un radi!" pansionāta darbiniece lepni apgalvoja.  

Viņa mums pastāstīja par savu ieceri nākotnē atvērt viesu namu, kurā viss noformējums būtu saistīts ar mārītēm. 
Kad visi bija sataisījušies, mēs devāmies koncertēt uz  kādu lielu telpu, kas laikam kalpoja par zāli. Tajā sēdēja apmē-
ram 50 veci ļaudis. Puse no tiem bija ratiņkrēslos. Veco ļaužu kopējas mums paskaidroja, ka daļa no pansionāta iemīt-
niekiem nevarēja ierasties, jo jutās pārāk noguruši. Sākās koncerts. Sākumā vecie cilvēki bija nedaudz samulsuši, bet, 
kad meitenes sāka uzdot viņiem mīklas, visi kļuva priecīgi un atvērti. Pašās koncerta beigās mēs visiem uzdāvinājām 
krūzītes, mandarīnus un apsveikumu kartītes. Tad mēs aiznesām dāvanu pansionāta vecākajai iemītniecei. Viņa diem-
žēl nebija varējusi ierasties uz koncertu, jo lielāko dienas daļu pavadīja gultā. Kad mēs jau grasījāmies doties projām, 
mūs panāca kāda veca sieviņa."Paldies, ka padarījāt mums šo dienu par svētkiem! Brauciet atkal!" viņa teica. 

Adelīna Nikitenko 
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INTERESANTI 
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     Mūsu senči 

pirms daudziem 

gadu simtiem laiku 

skaitījuši pavisam 

citādi, nekā to da-

rām mēs mūsdie-

nās. Arī mēnešu 

nosaukumi bija pa-

visam citādi, pie-

mēram, janvāris – 

ziemas mēnesis, 

aprīlis – sulu mēne-

sis, maijs – lapu mēnesis, bet jūnijs – ziedu mēnesis. 

Bet februāri tolaik dēvēja par sveču mēnesi.  Mūsdie-

nās reizēm vēl piemin Sveču dienu, jo, lai gan sveces 

liesma jau ļoti sen nav gaismas avots mūsu mājās, rei-

zēm gribas iedegt sveci, iekārtoties ērti gultā, dzert 

tēju un skatīties sveces liesmā. Ļaudis saka, ka sveces 

liesma aizdzenot ļaunās domas. 

Izrādās, ka sveču dienai ir arī citi nosaukumi : Sve-

caine, Grabenīca, Gromnica (poļu valodā – svece, šo 

nosaukumu lietoja Latgalē), Vēja diena, Govju diena. 

Sveču diena apzīmējot ziemas vidu, un tāpat kā kat-

rai svētku dienai tai bija savas dziesmas, rotaļas, para-

žas un savi ēdieni. 

Visu gadu naudu krāju, 

Sveču dienas gaidīdama, 

Nu atnāca sveču diena, 

Nu naudiņa jātērē. 

Kā teikts tautas dziesmā, šajā dienā esot daudz jāēd 

un jātērē, jāpriecājas un jāsmejas. Bet galvenais šajā 

dienā tomēr esot sveču liešana,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jo tad tās  degs gaiši un ilgi.  

Ja sveču lējējs dusmojas, tad sveces degot tumši un 

sprakšķot. 

Vai zinājāt, ka, aizdedzinot sveci, tās krāsas enerģija 

atdzīvojas un izplatās atmosfērā, atrodoties līdzās de-

gošai svecei, cilvēks uzņem šo enerģiju? 

Balta svece – spēka un skaidrības simbols, palīdz 

attīrīties un dod cerību. 

Sarkana svece – mīlestības simbols, seksuālās ener-

ģijas krāsa. 

Zaļa svece – izaugsmes un darbības krāsa, kas rada 

līdzsvaru starp miesu un garu. 

Zila svece – stimulē dabas doto jūtīgumu, ir dzīvības 

simbols, īpaši diednieciska iedarbība uz bērniem. 

Melna svece – ļoti spēcīgas iedarbības svece, to 

lieto dažādos rituālos, arī meditācijā, tā palīdz atrast 

gaismu tumsā. 

Rozā svece – mīlestības un panākumu simbols, mo-
dina pašcieņu, stimulē uz pareizu rīcību. 

Brūna svece – tai piemīt zemes enerģija, palīdz darī-
jumos, dod pārliecību par saviem spēkiem. 

„Sveču gaisma ir 
iekšas gaisma. Mājas. 
Pie sveces 
mēs iekrītam savā 
 dvēselē 
un spīdam 
no turienes. 
Un citas dvēseles atspīd mums pretī 
no iekšas. 
Dzīve un pasaule 
ir divas milzīgas sveces. 
Esi svētīts, lielo un maziņo sveču lējēj!” 

(O.Vācietis.) 
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