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Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
 

 

POLITISKĀ KULTŪRA LATVIJĀ – Digitālās tehnoloģijas revolucionāri maina pasauli 

Imants Breidaks, pilsoņu iniciatīvu platformas manabalss.lv vadītājs, Zināšanu Teorijas mācību priekšmeta 

skolotājs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. Digitālās tehnoloģijas revolucionāri maina pasauli. Politiskais process gan 

diezgan lēni un  piesardzīgi pieņem šos jauninājumus savā darbībā. Saruna būs par to, kur šodien ir demokrātija 

Latvijā un kāda ir tehnoloģijas loma politikā un ziņu izplatīšanā. Centīsimies atbildēt uz jautājumiem - vai 

tehnoloģijas ir ietekmējušas to, kā strādā demokrātija? Viesu lektori būs Ilmārs Mežs un Jānis Atis Krūmiņš. 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

LATVISKĀ VIRTUVE – Cepu, cepu kukulīti! 

Ievirzē mācīsies cept maizi, ābolmaizi, biezpienmaizi, speķa raušus, sklandu raušus, siet Jāņu sieru, aukstās 

zupas un gatavot citus tradicionālus latviskus ēdienus. Vadīs Elga Pone.         ($15 piemaksa par materiāliem) 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

TEHNO RAKSTI 

Laima Rožkalna piedāvās šogad kaut ko jaunu - kā lietot bezmaksas programmas lai izgatavotu latvju rakstus ar 

3D printera palīdzību. Dalībnieki paši izgudros, ko zīmēt  un vēlāk izdrukās no 3D printera. Varēs arī lietot 

lāzera griezēju, lai izgatavotu latviešu uzlīmes vai citas lietas. Ar 3D printera un lāzera griezēja palīdzību 

izgatavosim ar latviešu rakstiem plastika plāksnites, rotājumus, kareklīšus un citas lietas. Ņemiet lidzi savus 

datorus.     (Piemaksa materiāliem $15. Ierobežots dalībnieku skaits uz 8.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

MĀKSLAS VĒSTURE 

Mākslas vēsturniece un Gaŗezera Klinklāva mākslas galerijas vadītāja Līga Ejupe iepazīstinās dalībniekus ar 

latviešu mākslas vēsturi. Ievirze satiksies Klinklāva galerijā, kur būs pieejama Gaŗezera mākslas darbu kolekcija 

un mākslas grāmatu un žurnālu bibliotēka. Mācīsimies par latviešu mākslas identitātes attīstību Krievijas 

impērijas ietvaros, brīvās Latvijas idealisma posmā, Otrā pasaules kara tautas šķeļšanā, Vācijas bēgļu nometņu 

realitātē, trimdas veidošanā, Padomju laika ideoloģijā un 21. g.s. pasaules latviešu diasporā. Kopā ar Mākslas 

ievirzes dalībniekiem attēlosim leģendāro 20. gadu bohemisko “Sukubs” kafējnīcu ar mākslu, mūziku un vīnu. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

PODNIECĪBA 

Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs keramiķis Uldis Stepe, kas mācija 

Gaŗezera vasaras vidusskolā, bērnu nometnē un 3x3 nometnēs. Rītā iesāktos darbus varēs pabeigt pēcpusdienās. 

         ($15 piemaksa par materiāliem) 
 

 
 

FOLKLORA 

Ievirzi vadīs Dr. philol. Ingus Barovskis, Ekonomikas un kultūras augstskolas docents, LU Humanitāro zinātņu 

fakultātes latvistikas un baltistikas katedras pētnieks.  Janīna Kursīte ir vinu ieinteresējusi folklorā.  Viņam 

interesē it sevišķi mītoloģija un mītiskās domāšanas simboli un to uzdevumi mūsdienu sabiedrībā.  Apskatīsim 

Latvijas situāciju salīdzinot ar pasaules folkloru.  Vieslektors būs Ilmārs Mežs, kurš arī interesējas par 

folkloras nozīmi latvietības saglabāšanā. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

KOPSIMIES BEZ ĶĪMIJAS  

Ērika Avotiņa D'Aoust, četru bērnu māte, ir med māsa ar maģistra grādu "Nurse Practitioner". Bērnu dēļ, viņa 

izpētīja, kā pati var gatavot dabiskus eko produktus, lai pasargātu ģimeni no liekas ķīmijas. Pielietojot ēteriskās 

eļļas un dabiskus produktus, gatavosim pret odu smidzināmo, roku un sejas krēmus, sveces, mājas tīrīšanas 

līdzkļus un smaržas pret stressa, dusmām, nemiera un miega traucējumiem.  

($20 piemaksa par materiāliem. Ierobežots dalībnieku skaits uz 8.) 
 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

MĀKSLA VISIEM 
Nepiespiestā un brīvā vidē izteiksimies ar mākslas palīdzību, pielietojot dažādas technikas - glezniecību, 

grafiku, kolāžu, un daudzus citus veidus. Vadīs māksliniece Linda Treija. Gaidīti visi - gan pieredzējuši, gan tie, 

kas vēlas pārkāpt savai "es nemāku zīmēt" iedomai.    ($15 piemaksa par materiāliem)  
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PĒCPUSDIENAS IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> RĪTA IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

http://manabalss.lv/


  

Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

RADU RAKSTI 
Kā meklēt savus radu rakstus Latvijas arhīvos, kuri tagad ir pieejami arī internetā. Dzimtas koka veidošana. 

Vadīs Juris Jauntirāns un Ilmārs Mežs. Dalībniekiem lūgts ņemt līdzi savus datorus.  

 

 
DOSIM ĀDAI OTRO DZĪVI!  

Vadītāja Sallija Štāle (Ilizanes Grīnbergas mākslas un dizaina studente) apguva iemaņas ādas izstrādājumos 

Rīgas Dizaina un Mākslas Vidusskolā. Būs iespēja darināt etnogrāfiskas, valkājamas pastalas, atslēgu un 

sīknaudas maciņus, rokas somiņas, jostas un aproces. Katram vajadzēs asu laužamo žiletnazi un šķēres. Citi 

darba rīki un āda būs sagādāta.   ($15 piemaksa par materiāliem un papildus maksa par ādu.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ROKDARBI  
Vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Ievirzes dalībnieki varēs mācīties 

aust prievītes un jostas, darināt tautas tērpu daļas, izšūt spilvenus, sedziņas un u.c. Adīsim tautiskus cimdus un 

zeķes, bet, varēs iemācīties arī pašu adīšanu, adīt apaļās kakla šalles, vai adīt ar pērlītēm.      

※ Lūdzu paziņot Zintai, pirms nometnes, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zintaenz@bell.net  

($15 piemaksa materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ZĪDA APGLEZNOŠANA 
Ievirzi vadīs māksliniece Inga Strause-Godejord. Ievirzē gleznosim uz 100% dabīgā zīda ar speciālām zīda 

krāsām, apgūsim vairākas zīda apgleznošanas tehnikas un katrs dalībnieks, pēc izvēles, izmantojot kontūrtehniku, 

pludināšanu, jaukto vai sālstehniku, varēs apgleznot šalli, lakatu, kaklasaiti vai radīt gleznu, ierāmēt to un 

galarezultāts priecēs ilgi.  ($15 piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par dažiem materiāliem.) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ROTKALŠANA 
Dalībnieki iepazīs dažādis metāla un dzintara apstrādes paņēmienus un rīkus, kā arī metālam piemērotus rakstu 

elementus. Darbnīcā gatavosim latviskas rotas atbilstoši zināšanām un spējām. Piedalīšanās sākot ar 13 g.v. Vadīs 

Lilita Spure, Astrīde Otto, Andris Rūtiņš un viesu meistars, etnogrāfisko rotu un gravēšanas speciālists, Andris 

Grebis no Latvijas.   ($15 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par sudrabu, bronzu un dzintaru.) 

UZMANĪBU: Jāvelk stingri apvavi TIKAI ar slēgtiem purniem. Visiem jāpiedalās pirmdienas rītā. Iesācejiem 

jābūt klāt pašā sākuma.
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

KOKGRIEŠANA 
Dalībnieki, Allena D’Aust vadībā, varēs - katrs pēc savām spējām - izvēlēties sev projektus: svečturi, plāksnīti, 

karoti, atslēgu pakaramo, rūķīti, šķīvi, vai ko citu. Tiem, kam ir darba rīki un materiāli, lūdzu paņemt tos līdzi. 

        ($15 piemaksa materiāliem) 

 

 
 

BĒRNU VECĀKU ZINĀŠANAI - 3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu 

nodarbībās pieņem tikai tos bērnus, kuŗi prot un neatsakās runāt latviski 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

MAZLĀCĪŠI (0-5 g.v.) Bērnus sadalīs vairākās grupiņās pēc vecumiem. Rotaļas, dziesmas, zīmēšana un jautra 

spēlēšanās telpās, kā arī ārā. Vadīs Laima Zvilna ar palīgiem.  

($10 dienā piemaksa par bērniem zem 16 mēnēšu vecuma) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

½ x ½ (6-12 g.v.) Divās vecumu grupās. Vadīs Guntis Rūtiņš ar palīgiem. Bērniem būs mākslas nodarbības, spēles, 

uzvedumi, rotaļas, sports, dziedāšana, keramika. 

※ Vilku mācībās, vadīs Jānis Atis Krūmiņš, skolotājs, Rīgas domes deputāts, vīru kopas “Vilki” dalībnieks. 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

VISIEM BĒRNIEM - Pēcpusdienas pludmalē pie Gaŗā ezera – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> VISAS DIENAS IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> BĒRNIEM <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> 

mailto:zintaenz@bell.net
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>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

PAPILDUS NODARBĪBA - Stāstu sega Latvijai     Laiku izsludinās velāk 

Rokdarbniece Janta Meža iepazīstinās visus dalībniekus ar Stāstu segas kvadrātiņu gatavošanu: ko novēlēt 

Latvijai, ko gribētu veltīt no sevis, ko nozīmē katram Latvija. Materiāli būs sagādāti, bet katrs var ņemt lidzi 

arī savus, kā izrotāt savu kvadratiņu. (skat. www.3x3.lv, kur atradisiet vairāk par Stāstu segu) 
 

 
 

 
 

TAUTAS DZIESMU DZIEDĀŠANA 

Janta Meža un Ilmars Mežs mācīs pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Visi, kam patīk 

dziedāt aicināti piedalīties.  
 

 
 

 
 

 

ROTAĻAS VISĀM PAAUDZĒM - vadīs Daiga Rūtiņa 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

VAKARA PROGRAMMAS - Ugunskurs, lekcijas, koncerts, pasakas, spēles un citas nodarbības 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
     

 ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS - SASPĒLĒSIM 

 Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

NOMETNES AVĪZE - Samuēls Knochs, Daiga Rūtiņa ar palīgiem (Gribi pieteikties?!) 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakara dziesma 
 

Šķiramies mēs ļautiņi, 

gana labi dzīvojuši. 

 Es ar Dievu, tu ar Dievu, 

 mēs ar Dievu labi ļaudis. 

Ar Dieviņu sanācām, 

ar Dieviņu šķiramies. 

 Ar Dieviņu lai palika 

 šī dziesmota istabiņa. 

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, 

es tavās pēdiņās. 

 Nelaid mani to celiņu 

 kur aizgāja ļauna diena. 

Galda dziesma 
 

Met, Dieviņi, zelta krustu 

pār šo visu istabiņu. 

Lai paēda, kas neēdis, 

lai padzēra, kas nedzēris. 

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PIRMS VAKARIŅĀM <<<>>><<<>>><<<>>><<<<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PĒC VAKARIŅĀM <<<>>><<<>>><<<>>><<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

Pateicamies par atbalstu:   
LOAM 

http://www.3x3.lv/

