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VASARAS NOMETNE SIEVIETĒM “DIEVIETE TEVĪ 2021” 

No 25. līdz 30. jūlijam  
atpūtas vietā “Lauku kūrorts”, Aizputes novadā, netālu no Kazdangas 

PROGRAMMAS PROJEKTS 
 

Piedalīšanās aktivitātēs – pēc katras pašas izvēles! 

 

Svētdiena, 25. jūlijs 

Laiks 

 

Aktivitāte 

No 17.00 

 

Ierašanās, iekārtošanās 

 

18.00 

 

Nometnes atklāšanas pasākums 

 tēja / kafija un našķošanās  
 pasākuma norise un kārtība  
 iepazīšanās aplis 
 spēles “Mans eņģelītis” noteikumi 
 

19.00-20.30 Seminārs “Pagātnes rēgi – atbrīvošanās no pagātnes negatīvo pieredžu 

ietekmes”  

Lektors: Arturs Šulcs, pārmaiņu treneris, ārsts seksologs  
Līdz pat nometnes noslēgumam bez papildus maksas iespēja arī individuāli konsultēties 
ar A. Šulcu, kā arī iespējas izspēlēt dažādus rituālus (sevis, savas seksualitātes 
pieņemšanai, pagātnes atlaišanai u. tml.) 
 

21.00-22.30 Sadziedāšanās tautasdziesmās (Līga Evaldsone) 
 

No 24.00 Naktsmiers 

 



2 

 

Pirmdiena, 26. jūlijs 

Laiks 

 

Aktivitāte 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 
 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Gleznošana uz zīda, I daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas, I daļa (Māra Tīmane) 
 Mandalu punktošana (Agita Sormule) 
 

13.00 

 

Pusdienas 

 

14.00-15.30 
 

Praktisks treniņš “7 laimīgu sieviešu trumpji vīriešu acīm” 

Lektore: Daina Einberga, individuālās izaugsmes koučs-terapeite, trenere un 

mentore, kā arī motivācijas programmu autore, SIA „DK Projects” vadītāja, 

Grāmatas 12 NODERĪGI PADOMI NO DAINAS™ autore 

Katrai no mums ir vērtīgi paskatīties uz sevi un savu sievišķo enerģiju arī vīrieša acīm, 

lai saprastu, ko vīrieši “nolasa”, esot mums blakus. No dažādiem psiholoģiskiem 

pētījumiem un to rezultātu testēšanas praksē ar klientēm, Daina Einberga ir 

izveidojusi 7 parametrus par to, kas vīrieti emocionāli piesaista sievietei. Treniņa 

ietvaros apspriedīsim visus septiņus parametrus – kas tajos iekļauts, ko sievietei 

vajadzētu vai nevajadzētu darīt, nomērīsim sevi attiecībā pret tiem, saliksim soļus 

sievišķo resursu atvēršanai sevī. Protams, tas viss ir nepieciešams ne tamdēļ, lai patiktu 

vīriešiem, bet gan lai patiesi atklātu sevī sievišķo enerģiju. 
 

16.00-17.30 Praktisks treniņš “Kā ekonomēt enerģiju pareizi. Tīrīšanās ābece” 
Lektore: Daina Einberga 
Glancētie žurnāli par to vien runā, cik ļoti svarīgi sievietei ir piepildīt sevi, lai varētu 
dalīties ar šo enerģiju ar apkārtējiem. Bet patiesībā, pirms sākt sevi piepildīt, 
nepieciešams paskatīties uz dažādiem veidiem, kā sieviete zaudē savu enerģiju. Mums 
jāiemācās ekonomēt enerģiju pareizi! Treniņa laikā sasaistīsim emocijas un enerģiju 
ar veselības stāvokli, uzzināsiet par metodēm, kā sevi dziedināt pašai, un tad jau arī 
būsiet gatavas sevi enerģētiski piepildīt. 
 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna, jogas un kustību terapijas elementiem* 

(Eva Muižniece) Līdzi ņemam paklājiņus!  
 

No 21.00 

 

Vakara saruna “Receptes seksuālai enerģijai” 
pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca vadībā 
 

No 21.00 Pirts 
 

No 24.00 Naktsmiers 
 

 

https://dainakrivina.com/12
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Otrdiena, 27. jūlijs 

Laiks 

 

Aktivitāte 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 
 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Gleznošana uz zīda, II daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas, II daļa (Māra Tīmane) 
 Sapņu kolāžas “Dieviete Manī” veidošana 

 

13.00 

 

Pusdienas 

14.00-15.30 
16.00-17.30 

Seminārs “Skaisto attiecību līkloči”  
Lektors: Gundars Kuklis, ģimenes ārsts un pediatrs, pārmaiņu treneris, dzīves 
pavedienu likumsakarību izzinātājs 
Skaists – tas ir līdzsvarā esošs. 
Attiecību līkloči šī semināra kontekstā – tie ir jautājumi par attiecību bioloģiski 
fizioloģiskajām niansēm un no tā izrietošas rīcības savstarpējā saskarsmē. 
Atbildes reizēm ir pārsteidzošākas nekā jautājumi. 
 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna, jogas un kustību terapijas elementiem 

(Eva Muižniece) Līdzi ņemam paklājiņus!   
 

No 21.00 

 

Skaņu meditācija (Līga Evaldsone) 
Iepazīstot plašo skaņu amplitūdu, ļausimies ceļojumam tuvāk sev, tuvāk savai 
sievišķībai, savai būtībai.  
 

No 24.00 Naktsmiers 

 

 

Trešdiena, 28. jūlijs 

Laiks 

 

Aktivitāte 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 
 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Gleznošana uz zīda, I daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas, I daļa (Māra Tīmane) 
 Mandalu punktošana (Agita Sormule) 

 

13.00 

 

Pusdienas 



4 

 

14.00-15.30 
 

Seminārs “Kā nepazaudēt savu būtību šodienas steigā. Pieredzes stāsts”  

Lektore: Una Ulme, žurnāliste, grāmatas "Skaistumam nav gadu" autore 
Semināra tēmas: 
 (Ne)Ieciklēšanās uz gadiem – bailes no sava vecuma 
 Kā labi justies pašām savā kompānijā 
 Bailes palikt vienai. Vai vari ieskatīties tām acīs? Nebaidīties no bailēm. 
 Kā dzīvot viegli un ar prieku 
 Jauns sākums. Pieredzes apmaiņa un diskusijas 

 

16.00-17.30 Treniņseminārs “Sapņu realizācija” 

Lektore: Una Ulme, žurnāliste, grāmatas "Skaistumam nav gadu" autore 

Semināra tēmas:  

 Kas ir Tavs sapnis un kāpēc Tev tas ir vajadzīgs? 
 Kā neatlikt uz rītdienu 
 Bailes no vilšanās 
 Motivējoši uzdevumi sapņu realizācijā 

 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna, jogas un kustību terapijas elementiem 
(Eva Muižniece) Līdzi ņemam paklājiņus!   
 

No 21.00 Vakara saruna “Intīmie spēka vārdi: afirmācijas ģimenes dzīves 
stiprināšanai” pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca vadībā 
 

No 21.00 Pirts  

 

No 24.00 Naktsmiers 

 

 

Ceturtdiena, 29. jūlijs 

Laiks 

 

Aktivitāte 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 
 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Gleznošana uz zīda, II daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas, II daļa (Māra Tīmane) 
 Sapņu kolāžas “Dieviete manī” veidošana  

 

13.00 
 

Pusdienas 
 

14.00-15.30 
16.00-17.30 

Seminārs (semināra tēma drīzumā tiks precizēta) 

Lektors: Aleksandrs Mantess, psihologs, koučs, treneris, “Holistiskās Veselības 
Centra” izveidotājs 
 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna, jogas un kustību terapijas elementiem 

(Eva Muižniece) Līdzi ņemam paklājiņus! 
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No 20.00 Radošo darbu izstāde 

Priecāsimies un baudīsim paveikto! 
 

No 21.00 Sirdsilta kopābūšana pie ugunskura 
Atklāsmes, pārdomas, idejas, sajūtas... 
Spēka dziesmas 
Ugunsrituāls 
Eņģelīša atklāšana (nometnes laikā katrai būs savs labvēlis – eņģelītis) 
Našķošanās (“groziņu” vakars)  
 

 

Piektdiena, 31. jūlijs 

Laiks 
 

Aktivitāte 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 
Līdzi ņemam paklājiņus! 
 

9.30-11.30 Seminārs “Ķermeņa un prāta attīrīšana”  
Lektore: Eva Muižniece, praktizējoša ājurvēdas speciāliste un masiere ar vairāk 
nekā 10 gadus praktisku pieredzi  
Semināra tēmas: 
 Ķermeņa un prāta attīrīšana 
 Dvēsele un mīlestība 
 Sieviete vēdu skatījumā 
 

12.00 Nometnes noslēguma pasākums 
 noslēguma aplis 
 aptaujas anketas aizpildīšana 
 apliecību izsniegšana 
 našķošanās 
 bildēšanās 
 

13.00 Mājupceļš 
 

 
 
Visas nometnes laikā būs iespēja izbaudīt ājurvēdas masāžu un skanošo tibetas bļodu vibrāciju 
masāžu par papildu samaksu (iepriekšēja rezervācija).  

 
Nometni organizē Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy”. 

Vairāk informācijas: www.pureacademy.lv 

 

 

 

 


