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VASARAS NOMETNE SIEVIETĒM “DIEVIETE TEVĪ 2022” 
No 24. līdz 29. jūlijam atpūtas vietā “Tūbeļi”, Durbes novadā 

PROGRAMMAS PROJEKTS 
 

Piedalīšanās aktivitātēs – pēc katras pašas izvēles! 

 

 

Svētdiena, 24. jūlijs 

LAIKS 

 

AKTIVITĀTE 

No 17.00 

 

Ierašanās, iekārtošanās 

Tēja / kafija un našķošanās  

18.00 

 

Nometnes atklāšanas pasākums 

 pasākuma norise un kārtība  
 iepazīšanās aplis 
 saliedēšanās aktivitātes 
 spēles “Mans eņģelītis” noteikumi 

19.00-20.30 Seminārs “Pozitīvi dzīves modeļi attiecību un intīmajā jomā”  

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 Pie Dieviņa gari galdi...  
Vakars dziesmās un skaņās  
Līga Evaldsone, postfolk grupas “Saule i tuvāk” dibinātāja un vadītāja, mūziķe, 
tibetas skaņu bļodu vibrējošo masāžu speciāliste, pirtniece 

No 24.00 Naktsmiers 
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Pirmdiena, 25. jūlijs 

LAIKS 

 

AKTIVITĀTE 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Kroņu darbnīca I daļa (Vita Strīķe) 
 Pirts skrubju meistarklase (Māra Tīmane) 
 Neirografika (Ineta Statgale) 

13.00 

 

Pusdienas 

 

14.00-15.30 
16.00-17.30 
 

Seminārs "Sievietes ķermeņa simbolika" 

Lektors: Viesturs Rudzītis, psihoterapeits, publicists un grāmatu autors 
Mēs dzīvojam seksualizētā laikmetā, kurā sieviete nereti ir teju tikai seksuāls objekts. 
Manuprāt, tā ir pārmērība, jo sievietes ķermenim piemīt arī sakralitāte un 
incestualitāte. Sievietes ķermeņa sakralitāte sakņojas faktā, ka visi cilvēki ir dzimuši 
sievietēm un mātes ķermenis ir pirmā pasaule, kurā esam dzīvojuši. Kas tur ir bijis, 
atceras tikai ķermenis, bet tas ir arī arhetipiskajā atmiņā par visas cilvēces piedzīvoto 
šajā cilvēku dzīves laikā. Šie notikumi ir likuši dzimt Dievietei un tādējādi veidojoties 
īpašām attieksmēm pret sievietēm, saskatot to ķermeņos Dievietes Templi ar 
simboliku, kādas vīriešu ķermeņos nav. 

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

(Ineta Statgale) Līdzi ņemam paklājiņus!  

No 21.00 

 

Vakara saruna “Seksuālās enerģijas jauda” 
pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca vadībā 

No 21.00 Pirts 
 

No 24.00 Naktsmiers 
 

 

Otrdiena, 26. jūlijs 

LAIKS 

 

AKTIVITĀTE 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Kroņu darbnīca, II daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas (Māra Tīmane) 
 Sapņu ķērāju veidošana (Elīza Trumsiņa) 

13.00 

 

Pusdienas 

14.00-15.30 
 

Seminārs “Mana dzīves grāmata"  
Lektore: Līga Mellupa, astroloģe, astropsiholoģe, jogas terapijas speciāliste  
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Dzīves līdzautori, klejojošie sižeti un nepabeigtās nodaļas. Dzīves grāmatas ievainoto 
lappušu dziedināšana, restaurācija un jaunas nodaļas rakstīšana. 

16.00-17.30 Seminārs “Daudzdimensionāla PIETIEKAMĪBA – sava likteņa 
pamatstāvoklis” (Līga Mellupa) 
Sava likteņa "autortiesības" sākas ar pietiekamības sajūtu. Strādāsim ar pietieka-
mības koordinātu sistēmu, lai izgaismotu produktīvos dzīves sektorus, kurp virzīt 
enerģiju.  

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna un kustību terapijas elementiem 

(Ineta Statgale) 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, 27. jūlijs 

LAIKS 

 

AKTIVITĀTE 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Kroņu darbnīca, I daļa (Vita Strīķe) 
 Pirts skrubju meistarklase (Māra Tīmane) 
 Neirografika (Ineta Statgale) 

13.00 

 

Pusdienas 

14.00-15.30 
 

Seminārs “Dzīve sirds apziņā. Apstājies. Apklusti. Ieelpo”  

Lektors: Kaspars Zlidnis, grāmatas “Spēka grāmata” autors, sportiska, veselīga un 
apzināta dzīvesveida praktizētājs, mūziķis 
Semināra tēmas: 
 prāta radītās pasaules uztveres koncepcijas 
 atbrīvošanās no destruktīviem priekšstatiem 
 ārējās dzīves jezga – vai tas tiešām esi Tu? 
 kā ego radītais saspringtais stāvoklis izpaužas un ietekmē mūsu ķermeni un 

veselību 
 patiesais, vienkāršais un gaisīgais dvēseles stāvoklis 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna un kustību terapijas elementiem 
(Ineta Statgale) Līdzi ņemam paklājiņus!   

No 21.00 Vakara saruna “Kā atbrīvoties no dažādām bailēm attiecību un seksualitātes 
jomā” pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca vadībā 

No 21.00 Pirts  

 

No 24.00 Naktsmiers 
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Ceturtdiena, 28. jūlijs 

LAIKS 

 

AKTIVITĀTE 

8.30-9.00 Rīta izkustēšanās un izstaipīšanās (Eva Muižniece) 

Līdzi ņemam paklājiņus! 

9.30-12.30 
 

Radošās darbnīcas:  

 Kroņu darbnīca, II daļa (Vita Strīķe) 
 Sajūtu gleznas (Māra Tīmane) 
 Sapņu ķērāju veidošana (Elīza Trumsiņa) 

13.00 

 

Pusdienas 

 

14.00-15.30 
16.00-17.30 

Seminārs "Ķermeņa balss – ko ķermenis vēlas mums pateikt?" 

Lektors: Edgars Mednis, ārsts, pediatrs, homeopāts, psihologs, Āgenskalna klīnikas 

vadītājs  

Semināra tēmas: 
 ķermeņa valodas tulkojumi 
 kā sadzirdēt signāllampiņu  
 kā izprast, kas tieši manam organismam ir vajadzīgs 
 ieklausīšanās savā iekšējā balsī 
 centra noturēšana dažādos dzīves apstākļos 

18.30-19.30 Vakara vingrošana ar ciguna un kustību terapijas elementiem 

(Ineta Statgale) Līdzi ņemam paklājiņus! 
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, 29. jūlijs 

LAIKS 
 

AKTIVITĀTE 

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

9.00-11.30 Praktisks seminārs “Ājurvēdiskā skaistumkopšana” 
Lektore: Eva Muižniece, praktizējoša ājurvēdas speciāliste un masiere ar vairāk 
nekā 10 gadus praktisku pieredzi  
Ājurvēdisks skaistumkopšanas cikls ar barojošu, attīrošu un bagātinošu dabas 
materiālu elementiem un jautri izzinošu kopā būšanu.  

12.00 Nometnes noslēguma pasākums 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Programma var tikt mainīta no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ. 

 
Pasākumu organizē Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” 

www.pureacademy.lv 

 

 

 


