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Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā.  
 

 
POLĪTIKA 

Vadīs Pauls Raudseps, kas ir dzimis ASV un audzis Bostonā. Kopš 1990.g. dzīvo Latvijā, piedalījās laikraksta 
“Diena”dibināšanā. 2010. gadā ar domubiedru grupu izveidoja žurnālu “Ir”, kur strādā kā komentētājs. Latvija 
nosvinējusi simtgadi. Ko tālāk? Ko varam gaidīt no jaunās Saeimas, kurā savēlēti tik daudzi jauni politiskie spēki  
un deputāti. Kas šobrīd ir vislielākie draudi Latvijas attīstībai? 
 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

MĪLAS DZEJA 100 GADOS 
Vadīs Līga Balode, svētku režisore un literatūras skolotāja. Pētīsim latviešu mīlas liriku hronoloģiskā secībā un 
ieskatīsimies latviešu dzejas klasiķu personīgajos mīlas stāstos. Celsim gaismā katrs savas dzimtas mīlestības 
stāstus un meklēsim tiem pamatu vai izpratnes atslēgu latviešu dzejā.  
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

LATVISKĀ VIRTUVE – Cepu, cepu kūciņas 
Mācīsimies gatavot latvisko godu, gadskārtu un ikdienas ēdienus – piparkūkas, pīrāgus, Jāņu sieru, dzeltenmaizi, 
medus kvasu, skābētus gurķus un u.c. Lietosim dažas modernizētas senās receptes.  
Vadīs Inga Lucāne.                        ($15 piemaksa par materiāliem) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
PODNIECĪBA 

Dalībnieki mācīsies veidot traukus uz podnieka ripas un arī bez tās. Vadīs keramiķi Uldis Stepe un Māris 
Karlsons, keramikas meistars no Ļaudonas pagasta, kurš strādā kā skolotājs Madonas mākslas skolā un vada 
keramikas pūlciņu.         ($15 piemaksa par materiāliem) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
KLŪGU PINUMI (GROZU PĪŠANA) 

Olga Baltmane ir mācījusies klūgu pīšanu Līvānu un Daugavpils daiļamatu stūdijās. Ievirzē paskaidros par klūgu 
savākšanu, apstrādi un sagatavošanu pīšanai. Izgatavosim praktiskas vai dekoratīvas lietas, kā šķīvi, bļodiņu, groziņu, 
paplātīti ar  finiera pamatu, vai kādu aproci.    ($15 piemaksa par materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

LINOGRIEZUMI 
  Vadīs Laima Rožkalne. Linoleja virsmā izgriezīsim rakstus vai zīmejumus. Linogriezuma tehnikā izveidosim dažādus 

mākslas darbus - apsveikumu kartiņas, bildes, sedziņas, iesaiņojuma papīru, u.c. ($15 piemaksa par materiāliem) 
 

 
 

FOLKLORA 
Vadītāja Anete Karlsone ir LU pētniece, vēstures zinātniece, etnoloģe un rokdarbniece no Madonas novada.  
Ievirzē iepazīsim kāda bija seno latviešu krāsu pasaule. Ko mēs par to zinām? Cik pelēki vai koši kādreiz esam  
bijuši? Kāda bija seno latviešu krāsu pasaule līdz sintētisko krāsu atklāšanai? Dabas sniegtā krāsu pasaule ir  
daļa no mūsu kultūras vēstures. Krāsu pētniecība mūsdienās spēj sniegt atbildes uz ļoti daudziem jautātjumiem.  
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

LATVISKĀ DZĪVESZIŅA DIEVTURĪGĀ UN KRISTĪGĀ SKATĪJUMĀ 
Ielūkosamies sevišķajā mijiedarbībā, kāda vērojama gan dievturībā, gan kristietībā attiecībā uz latviskajām 
paražām. Ne tikai dievturība seko mūsu senču paražām un tradīcijām. Arī kristietībā ir daudz tradīciju, kas 
sakņojas latviskumā. Pārrunas vadīs ev. lut. māc. Gundega Puidza un katoļu priesteris Andris Vasiļevskis no 
Latvijas, un Latvju dievturu sadraudzes vadone Ilze Kļaviņa. 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
MĀKSLA VISIEM 

Nepiespiestā un brīvā vidē izteiksimies ar mākslas palīdzību, pielietojot dažādas technikas - glezniecību, grafiku, 
kolāžu, un daudzus citus veidus. Vadīs māksliniece Lāsma Maher. Gaidīti visi - gan pieredzējuši, gan tie, kas vēlas 
pārkāpt savai "es nemāku zīmēt" iedomai.     ($15 piemaksa par materiāliem)  

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
RADU RAKSTI 

Kā meklēt savus radu rakstus Latvijas arhīvos, kuri tagad ir pieejami arī internetā. Dzimtas koka veidošana. 
Vadīs Juris Jauntirāns. Dalībniekiem lūgts ņemt līdzi savus datorus.  

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

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

Dalībnieki, Allena D’Aoust un Valža Liepas 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) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
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.       ο  Lūdzu paziņot 
Zintai, pirms nometnes, ko vēlaties darināt 905-889-8354 vai zintaenz@bell.net   ($15 piemaksa materiāliem) 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
ROTKALŠANA 

Dalībnieki iepazīs dažādus 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, Pēteris Avens.  
UZMANĪBU: Visiem jāpiedalās pirmdienas rītā. Iesācejiem jābūt klāt pašā sākuma. Jāvelk stingri apvavi TIKAI 
ar slēgtiem purniem.        ($15 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par sudrabu, bronzu un dzintaru.)

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
KŪPINĀŠANA 

Vadīs Lauris Rožkalns. Uzzināsim par siera, zivs un gaļas kūpināšanu. Uz vietas sagatavosim, iesālīsim, 
marinēsim, un kūpināsim. Kā atšķiras garšas lietojot dažādu koku malku (ābeles, vai cita koka?). Lietojot lasi, 
salīdzināsim vairāku veidu gatavošanu.  ($20 piemaksa par izejvielām un papildus maksa par dažiem 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 skolotājas Laima Zvilna un Līva Kalve ar palīgiem.  

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

 
½ x ½ (6-12 g.v.) Vadīs Guntis Rūtiņš. Divās vecuma grupās. Mākslas nodarbības, spēles, uzvedumi, rotaļas, 
sports, dziedāšana un keramika. Jānis Atis Krūmiņš (skolotājs, vīru kopas "Vilki" dalībnieks) vadīs Vilku mācības: 
kā vilku gudrība palīdzēja senajiem karavīriem nosargāt sevi un savējos. Nodarbības būs ārā, mežā (vajdadzēs 
attiecīgu apģērbu, apavus). 
 

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
VISIEM BĒRNIEM - Pēcpusdienas pludmalē – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs, vai karamika 
 

 
 

 
JOGA ezermalā  - vadīs Ieva Elkina  

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

TAUTAS DZIESMU DZIEDĀŠANA 
Mācīsimies pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Visi, kam patīk dziedāt aicināti piedalīties.  

  

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

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

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> PIRMS VAKARIŅĀM <<<>>><<<>>><<<>>><<<<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
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ROTAĻAS VISĀM PAAUDZĒM - vadīs Daiga Rūtiņa 
 
 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
 

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

     

 
 ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS - SASPĒLĒSIM 
 Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. 
 

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

 
NOMETNES AVĪZE - Samuēls Knochs ar palīgiem (Gribi pieteikties?!) 
 
 >>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<  

  

KOKLĒŠANA - Dace Veinberga mācīs koklēšanu (laikus sarunāsim). Ņemiet līdzi savas kokles. 
 

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

 
NOMETNES TĒMA: TIKUMI 

 
 

 
 
 
 

 

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. 

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

Pateicamies par atbalstu:    LOAM 
   


