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Lūdzu
Ludzā!

Prieks tevi satikt uz šīm lapām!
Vai esi gatavs piedzīvot 3x3 un
Ludzas burvību? Mēs sirsnīgi
aicinam tevi ielūkoties
plānotajās ievirzēs, un iebraukt,
kur tad tu esi atbraucis. 
Ludza ir īpaši skaista un sena
pilsēta. Tajā rotājas ezeri,
pilskalni un baznīcas, un vienu
nedēļu šajā vasarā- arī tu! 

Tādēļ, visu Bogustovu un
darba grupas vārdā, izzini,
kādas ievirzes tevi gaida un
iepazīsti gleznaino Ludzu caur
bildēm! Katra ievirze
iepazīstinās ar sevi, reizē
rotājoties fotogrāfu Natālijas
Dalibas un Ināra Venšavas
bildēs.

Sveiks mīļo 3x3niek,



Rīta vingrošana-
08.00-09.00

Rīta rosmes ar smieklu jogas, smadzeņu un redzes
fitnesa elementiem, limfātiskās sistēmas
iekustināšanu, staipīšanos un vēl, un vēl un vēl. Kā rītu
sāksi, tā dienu pavadīsi! Tāpēc darīsim to viegli, ar
iedvesmu un vingrinājumu daudzveidību, taču pats
galvenais - ar prieku! :)

Priecīgās rīta rosmes 
Ivonna un Agris Pīrāgi



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Laimes bļoda (vecākiem ar
mazuļiem līdz 3 gadi)
Inese, Ance Grīnvaldes un Kate
Akmentiņa
Graudi kā jebkurš silts pieskāriens nomierina, tomēr
bērna labsajūta ir atkarīga no mums - pieaugušajiem.
Kamēr mazuļi sildīsies siltos graudos, runāsim par to,
kā jūtamies, viņiem augot.
Te būs vieta atbalstam, pārdzīvojumam, jautājumiem,
ieteikumiem, zināšanām. Darbosimies 2 grupās. No
10.10-10.55 un 11.10-11.55
 Ļoti gaidīti arī tēti!:)



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Tautas pētnieki ( 3-5 gadi)
Lote Cekule un Gerda Grūtupa
Kas gribēs, tas darīs, un vislabāk darīt ir svaigā gaisā un
dabā. Iesim ārā un pētīsim, kur esam nokļuvuši, kādas
interesantas lietas varam atrast un baudīsim visu, ko
apkārtne mums sniegs gleznojot, līmējot un muzicējot.
Meklēsim atbildes kokos un lapās, akmeņos un
ūdeņos.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Tautietīši (5-7 gadi)
Laura un Ieva Skušķes
Iesim ciemos pie vietējiem mājražotājiem iepazīt to
arodus. Dauzīsimies. Kā arī apgūsim dažādas spēles
tehnikas.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Robotika (7-13 gadi)
Guntis Nulle
Šīs nedēļas laikā kopā uzbūvēsim katrs savu robotu.
Darbosimies ar kartonu un līmi, izveidojot pašu
robotu. Liksim robotam kustēties, izdot skaņas un
mirkšķināt lampiņas. Lietosim baterijas,
elektromotoriņus, vadiņus un elektroniskas shēmas.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Vilku mācība (7-13)
Jānis Krūmiņš
Ievirzes uzdevums ir iedrošināt pusaudžus uzņemties
lielāku atbildību par savas dzīves attīstīšanu. Apgūsim
izdzīvošanas pamatzināšanas meža apstākļos un
nostiprināsim pašaizsardzības iemaņas. Ievirzes laikā
tiks veikta apmetnes izveidošana mežā, slieteņa
būvniecība, pareiza uguns vietas ierīkošana un uguns
iekuršana. Notiks veiklības treniņi un pārgājieni. No
koka tiks izgatavotas un spēlētas dažas āra spēles. Lai
pareizi nostiprinātu darba iemaņas, strādājot ar
kokapstrādes instrumentiem, tiks apgūti arī darba
drošības noteikumi.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Darbs ar mālu/Muola suprātkys
(7-13)
Ēriks Kudlis
Darināsim no māla visu pēc sirds patikas un brīvas
izvēles neatkarīgi no vecuma. Māls ir materiāls, kas
rada patīkamas emocijas, sasilda, priecē un dāvā
brīnišķīgus mirkļus kā piedzīvojot procesu tā arī
rezultātu. Ja būs saulains un silts, tiksim arī pie
dedzināšanas.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Latgaliskuma kods - valoda,
cilvēki, notikumi (13 - ...)
lga Šuplinska
Paskatīsimies, ko mūsdienās nozīmē būt latgaliskajā
kodā, kādas vērtības, izjūtas un procesi notiek
latgaliskajā kultūrvidē, arī digitālajā. Runāsim, lasīsim,
skatīsimies un diskutēsim par aktuālākajiem Latgales
konceptiem un valodu. No izglītojošām datorspēlēm
("Iepazīsimies", "Aizej tur, nazyn kur, atnes tū, nazyn
kū") līdz spēlēm un sarunām par "Gostūs pi Boņuka"
un "Alise Breinu zemē".



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Mammas receptes  (13 - ...)
Mārīte Kronberga
Gatavosim latgaliešu ēdienus, ko gatavoja mana
mamma - asuškas, speķa pīrādziņus, žagariņus,
vārīsim kakao dzērienu. Gatavosim interesantu ēdienu
no grūbām. Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu gatavošana Latgaļu kukņā.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Izšūt, šūt un aust (13 - ...)
Ludzas amatnieku centrs
Ludzas amatnieku centrs Latgalē ir dibināts ar mērķi
kopt seno latgaļu arodu prasmju un amatniecības
tradīciju saglabāšanu, kā arī daudzināt amatu
prasmes un zināšanu ,latviskās vērtības sabiedrībā,
veicinot prasmju un zināšanu nodošanu nākošajai
paaudzei. Tas īpašais ir tautas tērpu darināšana,
amatnieku centrā var redzēt Ludzas apriņķa tautas
tērpus. Ludzas amatnieces pamācīs seno izšūšanas
mākslu vainagiem un latgaļu sievu krekliem. Varēs
uzaust kāju autus, villaines, grīdceliņus vai uzšūt
brunčus.



Rīta ievirzes
10.10 – 12.45

Zīmē viegli (13 - ...)
Daina Domašūte
KĀDĒĻ: Tev vienmēr būs pieejams vēl viens brīnumains
veids/instruments, kā būt šeit un tagad, kā ieraudzīt
"savādāk", kā paļauties, ka acs un roka ir brīnišķīga
kombinācija, tāpat, bez prāta konstrukcijām. Kā radoši
"muļķoties" un saprast, ka viegli ir tas, kas dikti noder
ikdienā! Un pēc pieredzes saku - zīmēšana ļauj Tev
ieraudzīt pasauli tiiiik ļoti, ļoti brīnumainu! Aaaaa, un
tāpat kā elpot, zīmēt māk visi!
 KO DARĪSIM: zīmēsim viegli to, ko redzam un jūtam.
Pastāstīšu par to, ko dod šāda aizraušanās, kur ļoti vari
būt pats un gana tieši tāds, kāds esi šajā brīdī!
Izpaudīsimies ar ūdenskrāsām, rapidogrāfiem, tušu,
žagariņiem. Un noteikti uzmeistarosim izstādi, lai
varam kopā priecāties!



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Aušana ar celu galdiņiem (13 - ...)
Inese Krūmiņa
Iepazīsimies ar senāko pasaulē zināmo horizontālās
aušanas paņēmienu, kurā apvienota aušana un vīšana -
celošanu. Sāksim no pašiem pamatiem, nonāksim līdz
ģeometriskā raksta konstruēšanai un iedzīvināšanai
materiālā. Senlaikos galvenie audēji un grožu vijēji esot
bijuši vīrieši, saietā abi dzimumi un visi vecumi (sākot no
13.g.) vienādi laipni aicināti izmēģināt spēkus šajā
nozīmīgajā tautas kultūras mantojuma nozarē. Latgale ir
bagāta ar saglabātām celu jostām un apaudiem! Amats
saglabājas, kad to turpina praktizēt, tādēļ gan kopēsim
vecos paraugus, gan nodarbosimies ar jaunradi.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Sav(a)s tautas tērps (13 - ...)
Zane Ozoliņa
Gribu savu tautastērpu! Ar ko sākt? Kā to paveikt? Kā
saprast, kā veidojas tautastērps, kur meklēt
informāciju un kā nepieļaut kļūdas? Šajā ievirzē kopā
ar Latvijas zinošākajiem meistariem un pētniekiem
varēsim uzsākt ceļu uz pašam savu tautas tērpu.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Stāvairēšana (13 - ...)
Saieta dalībniekiem būs iespēja vizināties ar SUP dēļiem
un kajakiem Ludzas Mazajā ezerā - pludmalē “Radziņš”,
kā arī, pa upīti aizpeldēt uz Ludzas Lielo ezeru. Tiks
nodrošinātas drošības vestes, mantu maisi un telefonu
somiņas.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Rotkalšana (13 - ...)
Uldis Melbergs
Etnogrāfisku rotu izgatavošana no bronzas un
sudraba. Par sudrabu jāmaksā pašam 1,5 eiro gramā.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Zāļu un puķu mandalu aušana (13
- ...)
Annele Slišāne
Pasaules audeklā katrs ieauž savu dzīparu, savu
materiālu, krāsas un domas. Ko vēl var ieaust? No kā
vēl var aust? Saietā audīsim smaržīgas augu mandalas,
ieaužot Latgales breineiguos pļavas puķes, zāles un
nezāles, izsapņoto un piedzīvoto.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Apzināties sevi un justies labi
lielajā pasaulē (13 - ...)
Sandis Kristars un Indra Dūšeļi
Apzinātības prakse ir zinātniskos pētījumos pārbaudīta
metode fiziskās, garīgās veselības un līdzsvara
atjaunošanai. Tā ietver konkrētas zināšanas,
apzinātības meditācijas un pašregulācijas prasmes -
vingrinājumus skaidrākam prātam un dzīvākam
ķermenim.



Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Padoms dzimtas koka veidošanā
(13 - ...)
Ilmārs Mežs

 

Arvien vairāk cilvēku ieinteresējas par savu izcelsmi,
par saviem tālākiem, nezināmiem senčiem un
attālākiem radiem. Par laimi, Latvijas arhīvi, daļēji arī
internetā, glabā dokumentus par gandrīz visiem Latvijā
kādreiz dzīvojušajiem cilvēkiem pēdējos divos
gadsimtos. Jāsāk tik meklēt - un kā to katrs no Jums
varētu pats darīt - par to būs šī ievirze.



Stabules un peternes (13 - ...)
Saļimons Ķipļuks

Rīta ievirzes 10.10
– 12.45

Saļimons Ķipļuks ir amatnieks ar garu stāžu un lauku sētas
darbu pieredzi un iemācīs Tev uztaisīt stabules un peternes
jeb linu auklu vīzes. Amatnieks ierāda daudzus senos
darbus, ko šodien vairs nepraktizē, stāsta par linu apstrādi,
māca vīt linu auklas, ar lielu pacietību pīt latgaļu ziemas
apavusno linu auklām-peternes, kā arī veido pinumus no
klūgām, taisa groziņus un ganu stabules, liek izkaptis
kātā, grebj grābeklim zobus. Peternes Latgalē tika plaši
lietotas līdz 20. gadsimta pirmajai pusei un arī pēc kara.
Saļimons Kipļuks šis prasmes apguvis bērnībā, tagad ir viens
no retajiem Latvijā, kurš prot šo arodu. .



Čučumuiža (no 3 līdz 5 gadiem)
Gundega Grūtupa

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30

Lai vakarā ne pa jokam izdancotos un izdziedātos, ir
jāvelta laiks mazai atpūtiņai, kas ir pelnīta pēc kārtīgām
rīta ievirzēm un pusdienām. Šajā ievirzē mēs visi kopā
atpūtināsim prātus, pirkstus, kājas un mēles, bet
galvenokārt arī actiņas, ja nu nogurums darīs savu.



Mākslošana (No 5 līdz 7 gadiem)
Anna Gobzeme- Nulle, Māra
Nulle

.Nodarbosimies ar mākslošanu, draiskošanos ,kopīgas
spēles spēlējot. Veidosim grafikas atspiedumus,
apspriedīsim saieta tēmu. Runāsim par tautas
apģērbu. Aicinām līdzi paņemt vienkrāsainu gaišu T-
kreklu. Aicinām katru dalībnieku paņemt līdzi vienu
rotaļu, ko vēlies izspēlēt kopā ar jaunajiem draugiem.

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Te un tagad (7-13)
Jānis Grūtups

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30

.Laikā, kad apkārt ekrāns pēc ekrāna, mācīsimies būt
te un tagad. Palīgos ņemsim uzmanības treniņus,
gandrīz sporta treniņus un mazliet pat g r ā m a t u.



Smilšu stāsti (7-13)
Iveta Ladusāne

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30

Smiltis ir pārsteidzoši radošs materiāls, kas, nometnes
mākslinieku enerģijas uzpildīts, kļūs par galveno
izteiksmes līdzekli, stāstot smilšu stāstus. Te smiltis
varēs dzirdēt un sajust, smiltis varēs krāsot, veidot
formas un rakstus. Smilšu stāsti atklāsies uz
izgaismota stikla, veidojot smilšu animāciju, kas ļaus
piedzīvot tehniskas un emocionālas jaunatklāsmes.



Koka darbi (7-13)
Andis Zvīgulis un Gatis Kubuliņš

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30

Taisīsim saimniecībā noderīgus un praktiski
pielietojamus priekšmetus, kā arī kaut ko, kas var
priecēt acis. Strādāsim ar dažāda veida materiāliem,
slīpēsim, zāģēsim, kalsim, līmēsim un krāsosim. Ja Tev
mājās ir savs iemīļotais kokapstrādes instrumentu
komplekts, tad droši ņem to līdzi, kā arī vari nākt ar
savām idejām un izgatavojamo priekšmetu
rasējumiem. Uz tikšanos!



Kā mācēt attiecības? (13-19)
Ako Kārlis Cekulis

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30

Vai tev ir bijusi sajūta, ka attiecības, kurās tu esi, tevi
“smacē” un ierobežo? Vai tu izjūti lielu apkārtējo
spiedienu tam, lai būtu “labs”?? Vai tu zini, ko darīt, ja
sastopies ar necieņu, vardarbību vai diskrimināciju?
Par šo un daudz ko citu caur dažādiem uzdevumiem
un sarunām diskutēsim, kas vajadzīgs, lai veidotu
veselīgas attiecības ar sevi un apkārtējiem!



Koka skalu grozs. Latgalieši to sauc par skaline. Tas nav
tikai par ērtumu un skaistumu, bet arī skaistām bērnu
dienu atmiņām. Skalus plēš no priedes koka, taču ne
katra priede der. Meistara Andra Kačkāna vadībā
varēsi uzpīt pats savu skalu grozu un gūt padomu par
malkas vai kartupeļu groza darināšanu un ne tikai.
Grozus meistars darina pēdējos 5 gadus, bet jau vairāk
kā 40 gadus Andris Kačkāns ir kvalificēts kurpju
meistars no Rēzeknes ar sapni izveidot kurpnieku
muzeju. Pirms 25 gadiem viņš izveidojis savu apavu
ražošanas uzņēmumu “Kristāla kurpīte”, kur nodarbina
cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ļaujot viņiem tādejādi
integrēties sabiedrībā un pelnīt iztiku.

Tēva grozs (13 - ...)
Andris Kačkāns

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Katru dienu dosimies pie kāda vietējā, lai iepazītos ar
novada patriotiem un viņu labajiem darbiem.
Kooperēsimies un braucieniem izmantosim savu
transportu.

Dodamies pie saimniekiem (13 -
...)
Andris Tomašūns

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Vainagu darināšanas un valkāšanas tradīcijas. Vainagu
pīšanas veidi: viegli ganu meitu vainagi, grezni ziedu
kroņi, smalki smilgu vainagi, garo zāļu vainagi, kupli
ozola kroņi, raganīgi vainagi. Iepriekš būs pašiem
jāievāc materiāls. Līdzi nazītis vai grieznes un dziesmu
kamolītis.

Ziedu vainagi un kroņi 
(13 - ...)
Līga Reitere

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Ģimeņu seminārā uzzināsim, ko un kā darīt un runāt,
lai mājās visi justos līdzvērtīgi, pieņemti un mīlēti.
Iepazīsimies ar komunikāciju mākām, kas palīdz veidot
savstarpējās attiecības ne tikai ģimenē, bet arī ārpus
tās. Runāsim par partnerattiecībām, bērnu
audzināšanu, stresu un visu citu, kas semināra
dalībniekiem būs aktuāls. Seminārs domāts kā tiem,
kuriem jau ir ģimenes, tā arī tiem, kuri ģimenes dibinās
nākotnē.

Ģimeņu seminārs (13 - ...)
Līga Ruperte un Māra Tupese

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Runājot par tautu un tās pamatu, ko veido radniecīgu
dzimtu kopums, un, kuras gadu simteņiem ir vienojusi
kopīga valoda, dzīves filozofija, tradīcijas un vērtības,
mēs domājam arī katrs par savu dzimtu, tās vēsturi,
likteņiem un spēku, kurš ar mātes un tēva starpniecību
ir nonācis pie mums.
 Nedēļas laikā runāsim par dzimtas atmiņu,
sirdsapziņu, „mīlestības kārtību” un citām nozīmīgām
vērtībām, kas ir arī mūsu fiziskā un garīgā spēka avots. 
Kopīgi meklēsim atbildes uz daudziem jautājumiem,
dalīsimies personīgajā dzīves pieredzē un ar praktisku
vingrinājumu palīdzību mācīsimies rast savu spēku
turpmākai dzīvei.

Mūsu spēka avoti (13 - ...)
Aloīda Jurčenko

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Lina kreklu šūšanas ievirzē tev būs iespēja uzšūt
etnogrāfisko, arheoloģisko vai sev interesējošo lina
kreklu. Tu iemācīsies piegriezt, izgriezt un šūt lina
kreklu pēc saviem izmēriem. Lina audumi būs pieejami
uz vietas. Var ņemt savu audumu. Ievirzi vadīs dizaina
un tehnoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja,
dizainere, šuvēja, zīmola "BaltieDarbi" vadītāja Ilze
Prūse. Lūgums iepriekš pieteikties +371 26114226

Lina kreklu šūšana (13 - ...)
Ilze Prūse

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Sapulcējoties kā grupa, sāksim ar sava ķermeņa, tā
spēju un robežu iepazīšanu, pētīsim, kā gribam un
varam mijiedarboties ar priekšmetu, viens ar otru un
beidzot ar vidi sev apkārt. Vērosim, kādi stāsti no šīs
mijiedarbes veidojas un par ko tie stāsta. Darbnīca ir
izteikti praktiska, prasa fizisku un emocionālu iesaisti,
kustēšanos, domāšanu, savstarpēju toleranci
kombinācijā ar atklātību. Tai varētu būt arī
mākslinieciski rezultāti, taču svarīgāks par to ir pats
izpētes process.

Uz vidi un cilvēku vērīga teātra
darbnīca "Es/Mēs"
Marika Čerņavska

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Ievirzē iepazīsimies ar 10.–14. gs. ādas zābakiem un
19.–20.gs. pastalām Latvijā: vēsturi, veidiem, apavu
darināšanas posmiem un praktisku apavu šūšanu.
Ņemsim mērus, veidosim izklājumus, piegriezīsim,
šūsim. Iemācīsimies dažādas ādas savienošanas
tehnikas un darba paņēmienus. Dalībniekiem
vajadzīga laba griba, stipras rokas un pacietība.

Seno ādas apavu darināšana 
(13 - ...)
Agrita Krieviņa - Siliņa

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Ludza tā vien lūdzas, paņem mani uzglezno! Vēl un vēl!
Līkās, šaurās ieliņas un šķībie namiņi - lieli un maziņi,
raibas koka sētiņas, gailīši un vistiņas, zosiņas un
gosiņas - palīdzēs tev iepazīt mazpilsētas romantiku un
iejusties mākslinieka tēlā.

Nekūko, paņem Ludzu uzkrāso!
(13 - ...)
Armands Sidorovičš

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Šajā jaukajā nedēļā vārīsim alu, runāsim par alu,
garšosim alu, un pēc tam slavēsim alu. Mēģināsim jūs
iedrošināt pašus pamēģināt mājās uzvārīt īstu alu.
Līdzi jāņem labs garastāvoklis un baudīt protošas
garšas kārpiņas.

Alus ievirze (13 - ...)
Lauris Cekuls

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Politikas ievirze ir mums, kuri nevēlas un nedrīkst
stāvēt malā 21. gs. Latvijas un pasaules politiskajos
procesos, bet vēlētos izprast un sajust šī gadsimta
saukli “Nekas nav tik pastāvīgs kā nemitīgais
mainīgums!’’

Politika - tauta un valsts 
(13 - ...)
Ansis Bogustovs

Pēcpusdienas
ievirzes- 14.00 –
16.30



Rotas no dabas materiāliem (no 7 līdz 13
gadiem )
Iveta Rozenberga

Pievakares ievirzes-
16.45 – 18.45

Jau sensenos laikos ļaudis īpaši vērīgi uztvēra visas norises
savā tuvākajā apkārtnē - dabā, ar kuru daudz ciešāk bija
saistīta viņu ikdiena, nekā tas ir šodien. Cilvēki vēroja un
centās noskaidrot, kādēļ daži koki rudenī zaudē savu košo
rotu, bet citi zaļus vainagus saglabā visu gadu, kādēļ daži aug
straujāk, bet citi - gandrīz nemanāmi, kādēļ dažam kokam
mūžs nav garāks kā cilvēkam, bet citi pārdzīvo daudzas
paaudzes. Ļaudis novēroto salīdzināja ar tuvākajā apkārtnē
redzamo, kā rezultātā arī koku un krūmu raksturīgākās
īpašības sāka piedēvēt savas saimes sievām un vīriem,
meitām un puišiem. Savukārt personificēti tika arī koki,
piedēvējot tiem dažādas cilvēku ārienei un raksturiem
piemītošas īpašības. Par to visspilgtāk liecina mūsu vārdi,
uzvārdi, māju nosaukumi, nostāsti, teikas un pasakas,
parunas un sakāmvārdi, bet īpaši, tautasdziesmas. Šajā
ievirzē pētīsim kokus, to īpašības un darināsim rotas no koka
un citiem dabas materiāliem.
 



Katrai vietai ir īpašs stāsts, kuru veido un turpina
stāstīt tās iedzīvotāji paaudžu paaudzēs. Visas nedēļas
garumā klausīsimies novadnieku stāstus un iepazīsim
ludzēniešus mazliet tuvāk.

Apvārsnis
Katru dienu cits lektors

Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45



Centīsimies uzlabot savus rokrakstus un trenēt roku
kaligrāfijā. Dalīšos ar savu pieredzi ikdienas kalendāra
veidošanā un kā to padarīt ne tikai skaistu, bet arī
praktisku. Iedvesmosimies kopā radīt skaistas
papīrlietas.

Kaligrāfija un papīra
skaistumlietas (13 - ...)
Marta Bogustova

Pievakares ievirzes-
16.45 – 18.45



Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45

Veidošana no baltā un brūnā māla, sākot no mazām
figūriņām, līdz pat kādai bļodiņai vai krūzītei.
Iepazīšanās ar dažādiem keramikas dekorēšanas
veidiem. Būs iespēja pamēģināt savas prasmes
virpošanas mākslā. Māls - vienkāršais un ģeniālais.

Keramika pieaugušajiem 
(13 - ...) 
Talita Tipuka-Romančuka



Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45

Aktīvi pārgājieni tuvākajā apkārtnē ar peldēm (ja
maršrutā ir peldvietas) un fizioterapeita ieteikumiem,
kustību ABC, izkustinot locītavas pirms pārgājiena.
Dalībniekiem ir nepieciešami ērti apavi un neliela
mugursoma.

Aktīvi pārgājieni dabas takās
Anita Elksne



Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45

Spēlēsim spēles, iesim rotaļās un kopā darbosimies.
Iepazīsim lokālās tradīcijas. Mīļi gaidīsim ģimenes gan
ar lieliem, gan maziem bērniņiem.

Spēles un rotaļas ģimenēm
Dace Tihovska un folkloras kopa
"Ilža"



Raudzīsim, ko no tautas garamantām varam lietot
šodien. Kas uzrunā, kas ieskanas, kas palīdz un
bagātina. Vārdi, kurus jāatceras. Dziesmas, kuras
jāizdzied.

Vakara tautas pasakas
pieaugušajiem (13 - ...)
Ilga Reizniece

Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45



Darināsim cepures no dabas materiāla - pļavas
doņiem. Trenēsim pacietību, pirkstus, formas izjūtu un
tiksim pie smaržīgas, zaļas galvas rotas. Ar savu pīni
ievīsimies arī citās ievirzēs, ja vēlēsimies cepuri sev, ja
lellei - tad pietiks ar ievirzes laiku.

Doņu cepures
Sandra Vorkale

Pievakares
ievirzes- 16.45 –
18.45


