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VĒSTURE/POLĪTIKA 

Vadīs Uldis Neiburgs, vēstures doktors un LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks.  Aplūkosim Latvijas 20.g.s. 

vēstures jautājumus un to izpranti mūsdienās: Latvijas 2. pasaules kara vēsturi; padomju-nacistu-padomju 

okupācijas un valstiskuma atjaunošanu 1990/1991. gadā; okupācijas seku pārvarēšanu mūsdienu Latvijas 

sabiedrībā. 

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

SPORTS LATVIJĀ: Augstāk! Stiprāk! Tālāk! 

Trīs dienas vadīs Sarma Pone Ozmen, ledus hokeja spēlētāja Latvijas nacionālā sieviešu komandā, trenere un 

tiesnese Minesotā. Otras trīs dienas Sandra Kalve, bijiusī Latvijas sportiste, stāstīs par pieredzi sportojot 

padomju laikā un par sportiem kuros Latvija šobrīd ‘’spīd’’. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

LATVISKĀ VIRTUVE – Kā latviski cept un vārīt bez asarām 

Pazīstamā pavāre un namamāte Inga Lucāne mācīs kā gatavot latviskus ēdienus dažādiem svētkiem un  

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

PODNIECĪBA 

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

tur māksla.”           ($15 piemaksa par 

materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

STIKLA APDARE / VITRĀŽA 

Ievirzi vadīs Laima Rožkalna. Dalībnieki darinās visādas liedētas krāsaina stikla formas, gravēs stiklu un kausēs 

stiklu ceplī, visu pēc dalībnieku interesēm un spējām; gan pieredzējušajiem, gan iesācejiem.  

($15 piemaksa materiāliem) 
 

 
 

 

LITERATŪRA UN DZEJA 

Vadītājs, Valters Nollendorfs ir pazīstams dzejnieks, vēsturnieks, valodnieks un bijušais Latvijas Okupācījas 

Mūzeja vadītājs. Temati plaši – trimdas literatūra, Rakstnieku nedēļa 75 Garezerā, mīļākās grāmatas, iespējama 

kopēja dzejiska nedēļas dienas grāmatas rakstīšana, utt. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

FOLKLORA 

Vadīs Daiga Rūtiņa, latviskas dzīvesziņas kopēja, folkloras ansambļa dziedātāja un vaditāja. Ko nozīmē ģimenē  

piekopt latvisko dzīvesziņu? Kā to īstenot dzīvojot ārpus Latvijas. Kā lietot pasakas, stāstus, šūpuļdziesmas, utt. 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

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.  

($20 piemaksa izejvielām; papildus maksa par dažiem produktiem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>>< 

MĀKSLA VISIEM 
Nepiespiestā un brīvā vidē izteiksimies ar mākslas palīdzību. Gaidīti ir visi – gan pieredzējuši, gan tie, kas  

vēlas pārkāpt savai “es nemāku zīmēt’’ Iedomai.          ($15 piemaksa materiāliem) 
 

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

 

Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 

 

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

>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> RĪTA IEVIRZES <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 
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KOKGRIEŠANA / KOKA APSTRĀDE 

Dalībnieki , Valža Liepas vadībā, varēs – katrs pec savām spējām – izvēlēties sev projekus:  svečturi, plāksnīti, 

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

Piedalīšanās sākot ar 13 g.v..       ($15 piemaksa materiāliem) 
>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<< 

ROKDARBI  
Vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Varēs mācīties aust prievītes un 

jostas, darināt tautas tērpu daļas. Adīsim tautiskus cimdus un zeķes, bet, varēs iemācīties arī pašu adīšanu, 

adīt apaļās un citas kakla šalles, vai adīt ar pērlītēm un iemācīties dubult adījumu. 

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

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

ROTKALŠANA 
Vadīs rotu meistari Lilita Spure, Astrīde Otto, Andris Rūtiņš un Pēteris Avens. Dalībnieki iepazīs dažādus 

metāla un dzintara apstrādes paņēmienus un darba rīkus, kā arī metālam piemērotus rakstu elementus.  

Gatavosim latviskas rotas atbilstoši zināšanām un spējām.  

UZMANĪBU     ($15 piemaksa izejvielām; papildus maksa par dažiem materiāliem.) 

• Ierobežots skaits 

• Piedalīšanās sākot ar 13 g.v.  

• Iesācējiem jāpierakstās visai dienai.   

• Visiem jāpiedalās pirmdienas rītā.   

• Jāvelk stingri apavi ar slēgtiem purniem.    

 

 

 
 

 

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 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. Nodarbības būs ārā, mežā (vajdadzēs attiecīgu apģērbu, apavus). 

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

 

VISIEM BĒRNIEM - Pēcpusdienas pludmalē – peldēšanās, plunčāšanās, spēlēšanās smiltīs, vai keramika 

 

 

 

 

 

Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā. 

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

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

mailto:zintaenz@bell.net
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 TAUTAS DZIESMU DZIEDĀŠANA 

Mācīsimies pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Visi, kam patīk dziedāt aicināti piedalīties pirms 

vakariņām pie Sēnītēm. 

 

 

 

 

 KOKLĒŠANA 

  Dace Veinberga, ar palīgiem, mācīs koklēt iesācējiem, kā arī pieredzējušiem pēc vakariņām.  Iespējams  

  sadalīt divās grupās pēc vajadzības.  Ņemiet līdzi savas kokles.  Ja nav pašam, varēs aizņemties uz vietas. 
 

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

 

 ROTAĻAS VISĀM PAAUDZĒM - vadīs Daiga Rūtiņa 
 

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

 

VAKARA PROGRAMMAS - Ugunskurs, lekcijas, concerts, pasakas, spēles, utt. 
 

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

 
   ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS - SASPĒLĒSIM 

 Redzēsim, kas sanāks, kā skanēs. 
 

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

 

 
 

 

 
 

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 
   


