
„Cerības ceļojums laikā” 

29. jūnijs - 5. jūlijs 2015. 

 
 

Programma nometnei Pelčos 
29. jūnijs 
  8:00-12:00 reģistrēšanās, iekārtošanās Pelčos 

13:00- pusdienas 
14:00- izbraukšana uz „Polīšiem”- viesu nams Kuldīgā, skaistā vietā, ezers, 

brīvdabas baznīca      
14:30- Ciemiņš - Māris Olte, mācīs taisīt no dabas materiāliem makšķeres un ezerā 
uz laipas varēs izmēģināt 

16:30- sadraudzības launags brīvā dabā (ceptas desiņas, maizītes) pa grupām, 
vada grupu vadītāji 

18:00- vakara programma brīvdabas baznīcā (lietus gadījumā- Pelču zālē). No 
meža iznāk cilvēks, nomaldījies no alus laikmeta, nokļuvis mūsdienās. 
20:00- vakariņas Pelčos, atpūta 

 
30. jūnijs – 4. jūlijs                                        

8:00- celšanās 
9:00- brokastis 

9:30- 9:45 dienas ieskaņa 
11:00- 12:30 darbs grupās (katru dienu citā telpā) 

□ Alu laikmets 

□ Faraona zeme, ķēniņvalsts 
□ Lauku sēta (vecā latviešu stilā, svin Vasarsvētkus) 

□ Piedzīvojumi Ņujorkā (mūsdienas, pilsētu dunoņa, steiga, naudas kāre utt.) 
□ Nākotnes planēta (kādu es iedomājos nākotnes pasauli šai zemē, arī 

jautājums par mūžības pilsētu ar zelta ielām...) 

 
10:30- 12:30 māmiņu 1. grupas nodarbība 

13:00- pusdienas 
14:00- Sargeņģeļu stunda (katrs pavada laiku sarunās, draudzējoties, pārrunās, 
pastaigā ar savu aprūpējamo) pēc tam klusais laiks istabiņās un atpūta īpašiem 

bērniem, kuriem tas nepieciešams 
14:00-16:00 māmiņu 2. grupas nodarbība 

 16:00- launags 
16:30- talantu fabrikas nodarbības, kustību aktivitātes 
19:30- vakariņas 

20:00- vakara programma 
 

5. jūlijs - noslēguma diena 
9:00- celšanās 
9:30- brokastis 

10:30- dienas ieskaņa 
11:30- darbs grupās kopā ar audzinātājām, dzirdēto mācību un iespaidu 

rezumēšana 
13:00- pusdienas 
14:00- noslēguma pasākums „vecāku diena”. Pasākumā bērni kopā ar nodarbību 

vadītājiem sniedz priekšnesumus vecākiem (kuri ir bijuši vecāku atbalsta grupā un 



tiem, kuri ir 5. jūlijā atbraukuši pēc bērniem), dažādos veidos tiek rādīts nometnē 

pavadītais laiks un iegūtās zināšanas. 
16:00- izbraukšana uz mājām 

 
Pienākumi: 

□ Nometnes organizators Elita Lapiņa 

□  Nometnes mācītāji - Oļegs Jermolājevs, Uģis Pallo 

□ Nometnes vadītājs Emīls Anškens - juridiska atbildība, vada Sargeņģeļu darbību, 

vecākai grupai kustību aktivitātes 

□ Programmas koordinators Lāsma Belova - tēmas un programmas izstrāde 

□ Kopīgo programmu vadītājs Mārcis Kalniņš - vada rīta un vakara kopīgos brīžus, 

vecākai grupai teorijas nodarbības 

□ Komendants Irīda Ņenāhova  

□ Atslēgas - Toms Izmailovs 

□ Apskaņošana - Ernests 

□ Kafijošana - skolotāju istabā, ēdnīcā kopīgais vakars u.c. Daina Cinkmane 

 

□ Grupu vadītāji- 
Zanda Lūse, Toms Izmailovs - vecākā grupa 
Lidija Saulīte un Megija Ceirule 

Lāsma Belova un Latis Belovs 
          Alda Anškena, Paula Zveja, Sandra Orinska 

Liene un Armands Brūveri 
Aina Briede- māmiņu grupa 
 

□ Nodarbību vadītāji  

Daina Cinkmane, Irīda Ņenāhova - „ Lauku sēta” 

Tabita Runce- „Alu laikmets” 

Ingrīda Mieze – „Ķēniņvalsts” 

Zenta Svara, Rebeka - „Nākotnes valsts” 

Laura Lapiņa, Agnese Pallo - „Piedzīvojumi pilsētā (Ņujorkā)” 

Laimnesis Pauliņš- „Rotaļas kopā ar Dievu”30.06.- 2.07. plkst. 16:30 

 
Radošās darbnīcas: Fotostudija, Gleznošana, Deju terapija, Mūzika 

Kulinārijas brīnumi, Ādas apstrāde  
 
Ciemiņi vakara programmām: 

28.06.- Māris Olte  
29.06 Kristīgie klauni no Talsiem 

30.06. viesosies Ingemārs Līdaka- zoodārzs manā pagalmā 
01.07.- M. Ceirulis - Latvijas lepnuma tituls, cilvēks ar īpašām vajadzībām 
"Palīdzam cits citam" 

01.07.- Smilšu kino 
02.06. Leļļu teātris- kristīga izbraukumu grupa 

04.07.- Iluzionists Zigmārs Atvars 
05.07.- Noslēguma programmā piedalās bērni un dziedās Lība Ēce-Kalniņa 

29.06. un 4.07. –animācijas studija „Debesmanna” kopā ar bērniem 
uzņems animācijas filmu 
1.-2. 07. bērni sadalīti 2 grupās dosies uz viesu namu „Mazsālijas”, kur ir 

tiksies ar briežiem, meža cūkām, būs radošā darbnīca 
 

3.07.- Vecākiem atpūtas pēcpusdiena „Mazsālijās” 
Iespējas vecākiem: 

□ Vecāku atbalsta grupa- Aina Briede 

□ Sarunu grupas „ Bībele un slimības”- vada ārste gastroenterologs Skaidrīte 
Mežecka 

□ Sarunu grupa kopā ar īpašo bērnu māmiņu Naomiju no Amerikas 


