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Ola un olu krāsošana. Darbi  

Krāsosim, māsiņas, oliņas raibas 
Svētki sākas nevis ar to brīdi, kad viss ir sagatavots svinēšanai, bet līdz ar 
gatavošanos tiem. Tā, piemēram, olu vārīšana un krāsošana, līdzīgi kā citu 
svētku ēdienu un dzērienu pagatavošana, pieder pie gatavošanās darbiem. 
Taču tai piemīt rituāla daba. Iepriekšējā vakarā virtuvē tiek sanesti dažādi 
kaltēto augu saišķi, savāktās zālītes, mizas vai pumpuri. Sanāk kopā saimes 
meitas, kurina pavardu, piemeklē katlus. Virtuvē kūp garaiņi un valda īpaša 
noskaņa. Top Lieldienu rituālais ēdiens. Katra meita no sirds vēlas, lai viņas 
krāsotās olas būtu visskaistākās. Olu svētkiem vajag daudz – ziedojumam 
pie šūpolēm, zīlēšanai metot pār šūpoļu līksti, dāvināšanai par šūpošanu, olu 
ripināšanas sacensībām un, protams, kur tad nu vēl sišanās ar olām. 

06.04.2020 3 



Ola un olu krāsošana. Krāsas 

Latviešu zemnieces olas krāsojušas dabiskiem, zemnieku saimniecībā viegli 
pieejamiem līdzekļiem, piemēram, vārot tās sīpolu mizu novārījumā. Tad 
olas ieguva dzeltenu vai pat koši sarkanbrūnu krāsu.  

Bez tam olas vārīja arī bērzu lapās jeb pirts slotās, rudzu zelmenī un siena 
gružos. Tad tās nokrāsojās zaļā krāsā.  

Alkšņa pumpuros olas vārot kļuva brūnas. Lai olu čaulām krāsa turētos klāt, 
tad ūdenim, kurā olas vārīja, piemeta nedaudz sāls.  
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Ola un olu krāsošana. Rotājumi 
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Izvārītas olas dažādi izrotāja vai nu ar naža galu, vai lāpāmo adatu, izkasot 
gan skujiņas, gan citas zīmes un rotājumus.  



Ola un olu krāsošana. Rotājumi 

Raibu olu krāsošanai bija arī citi paņēmieni, piemēram, nevārītu olu 
pamērcēja ūdenī, pēc tam aplipināja dažādām sīpolu mizām, vietām 
gaišākām, vietām tumšākām, vietām piestiprināja arī egles skujiņas vai 
bērza lapiņas. Šādu olu ietina lupatiņā, cieši nosēja ar dziju un lika 
vārīties. Tā ola nokrāsojās dzelteniem, zaļiem un brūniem raibumiem.  

Bez tam raibi olas krāsoja arī tās aptinot krāsainiem dzīpariem, raibām 
lupatiņām vai rakstītām prievītēm. Šādas olas vārot, aptītā vieta 
nokrāsojās attiecīgā krāsā vai rakstā.  

Parasti raibās olas krāsoja jaunās meitas, ko pasniegt savam iemīļotajam 
puisim, lai tādā veidā parādītu savu prasmi.  

 

Lai olas vārot neplīstu, tad nedrīkstēja, uguni kurinot, runāt un smieties. Tāpat, 
olas vārot, nedrīkstēja uguni pūst, lai tās neplīstu. 
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Ola un olu krāsošana. Rotājumi 
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Ar kurām latvju zīmēm rotāt Lieldienu olas? 
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Olas un olu krāsošana.  

Spēka zīmes 



Ar kurām latvju zīmēm rotāt Lieldienu olas? 

 

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, kad līdzsvarojas tumsa un gaisma, garīgais 
– Dievišķais ar Mārisko – materiālo. 

Ola ir ideāls dabas veidojums, kas ietver gan jaunas dzīvības sākumu, gan 
dzīvību, gan auglību. Latvju dainās tiek minētas zelta, sudraba un baltas 
olas. Zelta olas, Lieldienām atnākot un aizejot, attēlo Saules gaitu debesīs. 

Pavasara saulgriežu zīme ir Austras koks – saules ceļa simbols. Austras koks 
izsaka cilvēka priekšstatus par pasaules uzbūves trīsdaļību, kur saknes 
simbolizē pazemes pasauli, senču spēku, pagātni; stumbrs pašreizējo 
dzīvi, šodienu – viduspasauli; galotne, lapotne simbolizē smalko Dieva, 
debesu pasauli – nākotni, kur mums visiem tiekties. 

Austras koka zīme var būt attēlota gan ļoti vienkārša, kas atgādina jaunu, 
zarot sākušu kociņu, gan krāšņa ar bagātīgiem kuplojumiem. 
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Olas un olu krāsošana.  

Spēka zīmes 



Olas un olu krāsošana.  

Spēka zīmes 

Iesaka Lieldienu olas rotāt ar Austras koku, Saules zīmi,  

Dzīvības zīmi, Jumi, Zelta krustu. 
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Austras koks 

Papildina enerģiju, sniedz pasaules izpratni,  

piesaista jaunu informāciju. 
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Saules zīme 

Harmonija, mīlestība, līdzsvarota dzīvības enerģija, 
uzplaukums, aizsardzība. 
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Dzīvības zīme 

Veselības, spēka un dzīvesprieka simbols. 
 

06.04.2020 13 



Jumis 

Veiksme, auglība, līdzsvars, labklājība. 
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Zelta krusts 

Dinamika, veiksme, aizsardzība, kustība bez šķēršļiem. 
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Olas un olu krāsošana.  

Spēka zīmes 
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Jautājumi 

1. Kādus Lieldienu simolus Tu vari nosaukt? 
2. Ko simbolizē ola? 
3. Kā senatnē krāsoja olas? 
4. Kādās krāsās olas tiek krāsotas? (Nosauc krāsas, kuras tu pazīsti). 
5. Kādu krāsu iegūst, vārot olas sīpolu mizās? 
6. Ar kādām latviskām spēka zīmēm iesaka rotāt olas?  
7. Vai Tu atceries, ko nozīmē Austras koka zīme? 
 
* Nosauc, lūdzu, krāsas. Nosauc, lūdzu, vienu  objektu katrai krāsai (asociācijas). 
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PALDIES! 



Mājas darbs 

Tev bija sagatavotas divas olu sagataves – viena liela un viena maza .  
No mazas olas tu izgatavoji Lieldienu cālīti. Tagad paņem, lūdzu,  

- lielo olu (olas sagatavi) ,  
-vaska krītiņus,  

- otu ,  
-akvareļu krāsas un  

- glāzi ar ūdeni. 
 
Vēlreiz apskati latvju spēka zīmes. Palūdz, lai pieaugušais izlasa spēka zīmju 

nozīmes. Izvēlies vienu zīmi, kas tevi īpaši piesaista, un uzzīmē to uz 
savas olas ar vaska krītiņiem (krāsu izvēlies pats) – zīmē lielu, skaistu 
simbolu, lai to var pamanīt.  

 
Pēc tam  paņem otu un ar akvareļu krāsām noklāj visu olu - izkrāso olu savās 

mīļākās krāsās.  Gatavu darbiņu sūti skolotājai.  
 

Lai tev veicās! 
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