
 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 
 

 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies!  
 

 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
PIRMDIENA – šodien viesojāmies VIDZEMĒ – Latvijas apgaismības vietā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Jāņa evanģēlija 9.nodaļas; 
o pārrunā ar vecākiem, kādus brīnumus jūs esat piedzīvojuši; 
o apskati kartē – kurās Vidzemes pilsētās esat bijuši, uz kurām vēlētos aizbraukt! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 



 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 
 

 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
OTRDIENA – šodien viesojāmies KURZEMĒ – zvejnieku ciematos 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu no Lūkas ev. 5:1-11; 
o pastāsti kādam savam draugam - ko šodien piedzīvoji, iemācījies Bībeles skolā; 
o uzzīmē zīmējumu ar jūru un mācekļiem, uzdāvini zīmējumu kādam mīļam cilvēkam! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 



 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu – Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 
 

 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu - Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu – Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu – Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu – Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
TREŠDIENA – šodien viesojāmies ZEMGALĒ – Latvijas maizes klētī 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu – Jāņa ev. 6:1-15; 
o palīdzi vecākiem pagatavot vakariņas un nomazgāt traukus; 
o nodemonstrē “akrobāta triku” saviem draugiem! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 



 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 

 

o izlasi kopā ar vecākiem par Dievu kā podnieku – Jeremijas 18:1-6; 
o uzzini, vai kādam no māla traukiem nav kāds īpašs stāsts, kā tas nonācis jūsu mājās; 
o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 
 

 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 

 

o izlasi kopā ar vecākiem par Dievu kā podnieku – Jeremijas 18:1-6; 
o uzzini, vai kādam no māla traukiem nav kāds īpašs stāsts, kā tas nonācis jūsu mājās; 
o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 

 

o izlasi kopā ar vecākiem par Dievu kā podnieku – Jeremijas 18:1-6; 
o uzzini, vai kādam no māla traukiem nav kāds īpašs stāsts, kā tas nonācis jūsu mājās; 
o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 

 

o izlasi kopā ar vecākiem par Dievu kā podnieku – Jeremijas 18:1-6; 
o uzzini, vai kādam no māla traukiem nav kāds īpašs stāsts, kā tas nonācis jūsu mājās; 
o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 

 

o izlasi kopā ar vecākiem par Dievu kā podnieku – Jeremijas 18:1-6; 
o uzzini, vai kādam no māla traukiem nav kāds īpašs stāsts, kā tas nonācis jūsu mājās; 
o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 

 
CETURTDIENA – šodien viesojāmies LATGALĒ – pie meistarīgajiem podniekiem 
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o uzaicini kādu savu draugu, kaimiņu vai radinieku uz Vasaras Bībeles skolas noslēgumu! 
 
Izpildi vismaz vienu no šiem uzdevumiem. 
Nākamajā dienā pastāsti komandas kapteinim, kā Tev veicies! 

 



 
PIEKTDIENA – šodien viesojāmies RĪGĀ – mūsu Latvijas galvaspilsētā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu - Lūkas ev. 10:38-42; 
o pārrunā ar vecākiem – kas ir tas, par ko esat īpaši pateicīgi, dzīvojot Latvijā; 
o pateicies Dievam par visu labo, ko esi varējis piedzīvot Vasaras Bībeles skolā! 
 
PALDIES, 
ka varējām kopā ar Tevi iepazīt Dievu un mūsu skaisto Latviju! 

 

 
PIEKTDIENA – šodien viesojāmies RĪGĀ – mūsu Latvijas galvaspilsētā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu - Lūkas ev. 10:38-42; 
o pārrunā ar vecākiem – kas ir tas, par ko esat īpaši pateicīgi, dzīvojot Latvijā; 
o pateicies Dievam par visu labo, ko esi varējis piedzīvot Vasaras Bībeles skolā! 
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ka varējām kopā ar Tevi iepazīt Dievu un mūsu skaisto Latviju! 
 

 
PIEKTDIENA – šodien viesojāmies RĪGĀ – mūsu Latvijas galvaspilsētā 

 

o izlasi kopā ar vecākiem šodien dzirdēto Bībeles stāstu - Lūkas ev. 10:38-42; 
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