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Ievads. 

 
Laimīgie cilvēki atšķirībā no nelaimīgajiem, daudz vairāk laika un uzmanības velta ģimenei, ikdienā 

regulāri veicot darbības, kas nostiprina un uzlabo viņu attiecības ģimenē. Laimes formula ir pavisam 

vienkārša – tā slēpjas stiprā un saliedētā ģimenē, noskaidrots padziļinātajā laimes un ģimenes attiecību 

pētījumā "Amigo laimes indekss".  

Draudzīga, pilnvērtīga ģimene, kur vecāki ar bērniem kopīgi pavada brīvo laiku, kas ir saturīgs un 

bērnam dod radošas iemaņas, ir sabiedrības pamats. ASV psihologi apgalvo, ka katram indivīdam ģimenē 

ir pilnā mērā jāapmierina trīs pamatvajadzības: mīlestība, kontrole un iekļaušanās ģimenes attiecību 

sistēmā. 

Ģimenes attiecības līdzinās brīnišķīgam dārzam un, lai šis dārzs līdzinātos “paradīzes dārzam”, tam, 

kā vēstīts senā leģendā, jābalstās uz “trim vaļiem” – «GĀDĪBU», «TUVĪBU» un «KUSTĪBU». 

«GĀDĪBU» - tāpat  kā dārzam ir nepieciešams, lai tas tiktu aprūpēts – ravēts un laistīts, tāpat ģimenes 

attiecībās nepieciešams, ka mēs samīļojamies un pavadām laiku sirsnīgās sarunās – tiekam uzklausīti 

savās sāpēs un uzklausām citus, sniedzam un saņemam atbalstu, paužam un saņemam atzinību 

«TUVĪBU» - lai dārzu pamanītu, tas tiek aprīkots ar atbilstošu žogu – ģimenes attiecības stiprina 

regulāri ieturētas un arī gatavotas kopīgas maltītes un ģimenes tradīcijas. 

«KUSTĪBU» - dārza augu augšanai ir nepieciešams skābeklis un saules gaisma- ģimenes attiecību 

kontekstā, tas nozīmē  - kopīgu jautrību kustību rotaļās un ģimenes ceļojumos. 

 

Bukleta veidotāji cer ka šis buklets, kļūs par 

«sēklu grozu», jūsu ģimenes dārza iekopšanai un gardu 

augļu ievākšanai. 

 

Sēklu grozu komplektēja: 

 Laila Malceniece; 

 Ruta Silapētere; 

 Inita Zarkeviča; 

 Diāna Strause; 

 Rasma Draška. 

 

 

Bukletu veidojot izmantotas projekta “Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei” dalībnieku 

ģimenes tradīciju idejas, pārbaudītas receptes, izbaudīti ceļojuma maršruti, kā arī interneta vidē 

pieejamie materiāli. 

 

 

http://www.delfi.lv/temas/gimene-0


 

 

Dalīta bēda ir pusbēda, vēsta sens latviešu tautas ticējums. Kā 

izrādās, laimīgi cilvēki daudz biežāk nekā tie, kas sevi atzinuši par 

nelaimīgiem, dalās savās domās, jūtās un pārdzīvojumos ar ģimenes 

locekļiem. Laimīgi cilvēki novērtē savu tuvāko līdzcilvēku klātbūtni un 

nebaidās izrādīt savu pieķeršanos. Uzmanības izrādīšana un fiziskas 

maiguma izpausmes – sirsnīgs apskāviens, atbalstošs pieskāriens plecam 

vai mīļa atvadu bučiņa uz vaiga ne vien apliecina sirsnīgās attiecības, bet 

arī vairo savstarpējo uzticēšanos. 

Samīļošanās, jeb pieskārieni un apskāvieni ir nozīmīgs 

komponents ikvienu attiecību veidošanā.  

Apskāviens ir dabisks veids, kā paust rūpes un mīlestību un tas spēj 

būt pat dziedinošs:  

 rada drošības sajūtu un veicina uzticēšanos 

 mazina dusmas un vientulības sajūtu 

 stiprina imūnsistēmu 

 rada laimes sajūtu 

 paaugstina pašvērtējumu, māca mīlēt pašiem sevi 

 mazina ķermeņa sasprindzinājumu, mazina sāpes 

 līdzsvaro nervu sistēmu 

 iedrošina, palīdz pārvarēt bailes 

 māca sajust dzīves enerģiju, prast saņemt un dot otram 

 veicina empātiju un savstarpēju sapratni 

 mazina stresa hormonus 

 pozitīvi ietekmē asinsspiedienu un sirdsdarbību, samazina sirdsslimību iespējamību 

Ģimenes terapeite Virdžīnija Satīra (Virginia Satir) saka: ” Mums ir nepieciešami 4 apskāvieni dienā, 

lai izdzīvotu. Mums ir nepieciešami 8 apskāvieni dienā, lai dzīvotu. Mums ir nepieciešami 12 apskāvieni 

dienā, lai augtu un attīstītos”. 

Viens apskāviens, kas ilgst vismaz 20 sekundes, rada smadzenēs signālu, ka ir laiks izdalīt unikālo 

vielu- oksitoksīnu (oxycontin) «maiguma hormons», kurš sastāv no desmit aminoskābēm un šī viela 

veicina mūsu nervu galu jutīgumu, stimulējot arī muskuļu saraušanos, kas iedarbojas uz mūsu pašsajūtu 

līdzīgi kā morfijs. Tas nomierina, mazina stresu un vairo laimes izjūtu. Samīļošanās rezultātā palielinās 

fenil-etilenamīna koncentrācija. Šo «mīlas hormonu» iedarbība izraisa smadzenēs līdzīgu efektu kā 

kokaīns, savukārt feniletilenamīni stimulē endorfīnu – «laimes hormonu» izdalīšanos.   

Kā, ko un kāpēc vajag glāstīt, pastāstīja kognitīvās neirobioloģijas profesors Francis Makglouns 

(Francis McGlone) no Liverpūles Universitātes: “Pastāv maģiskais pieskārienu ātrums, kas iedarbina visu 

šo mīlas, laimes un maiguma terapiju. Lielākoties, to jūtam intuitīvi, jo tā ir iedzimta māka. Mēs 

noskaidrojām (zinātnieks veica precīzus mērījumus, izmantojot robotroku, lai izslēgtu cilvēcisko faktoru), ka 

optimālais glāsta ātrums ir 1 līdz 10 centimetri sekundē, tādēļ parasti mēs sakām 3-5 centimetri sekundē 

būtu ideālais glāstu ātrums.  

http://www.delfi.lv/temas/kas-ir-laime


Taču mēs visi esam atšķirīgi! – un mums vajag eksperimentēt, līdz atrodam labāko pieeju sev tuvajam 

cilvēkam. Starp citu, nervi reaģē arī uz statisku maigu pieskārienu - apskāvienu, kaut ne tik aktīvi.” 

 Tika atklāts arī interesants fakts, ka bērniņi, kuri tika 

regulāri apskauti, attīstīja lielāku IQ līmeni un viņu smadzeņu 

izmērs arī bija lielāks, nekā bērniņiem, kuri sajuta pieskārienus 

daudz retāk.  

Tāpēc nepārtrauc apskaut ne savu tēvu, ne dēlu, ne brāli, 

ne sievu, ne māti - apskaujies, cik bieži vien var, jo tā tu 

palīdzēsi gan sev, gan apskaujamajam! 

 
Gādīgas rūpes ģimenes locekļiem  signalizē „Tu man esi mīļš. Es 
apmierināšu tavu vajadzību pēc rūpēm, pieķeršanās un uzslavas. 

Sirsnīga saruna, dodoties mājās no darba, satiekoties pie 
kopīga vakariņu galda vai lasot bērniem priekšā vakara pasaciņas, ne vien ļaus uzzināt to, kas rūp 
ikvienam ģimenes loceklim, bet arī stiprinās savstarpējo saprašanos. Sirsnīgu sarunu pamatā ir vārdi, ko 
mēs veltām viens otram. Vārdi, kas palīdz otru pieņemt un stiprināt, parādīt uzticēšanos, atzīt arī mazus 
soļus par sasniegumiem un apliecināt sarunu biedra vērtību: 
 
Vārdi, kas pasaka: „Es pieņemu tevi, kāds tu 

esi” 

„Liekas, tev ļoti patīk mūzika.” 

„Tu gan labprāt slido.” 

„Ko tu jūti?” 

„Kā tu jūties, kad to dari?” 

„Es redzu, ka tu par to priecājies!” 

„Es redzu, ka tu neesi apmierināts. Ko tu, tavuprāt, 

varētu darīt, lai justos labāk?” 

„Tu izdarīji tik, cik varēji, un vairāk nebija 

iespējams.” 

„Forši, ka šī nodarbe tev sagādā tik daudz prieka.” 

 

Vārdi, kas pasaka: „Es spēju tevi novērtēt.” 

„Man bija vajadzīga tava palīdzība, un tu biji man 

līdzās. Liels paldies!” 

„Paldies, tu man ļoti palīdzēji.” 

„Tas, ka tu to darīji, bija ļoti laipni/ mīļi/ taktiski 

utt. no tavas puses.” 

”Es ļoti novērtēju to, ka palīdzēji mums.” 

„Man patīk tavs vieglums, ar kādu tu uztver 

situācijas. To es varētu/gribētu no tevis mācīties.” 

„Man patīk tava humora izjūta. Tas katru reizi 

mums palīdz grūtās situācijās.” 

„Bez tava atbalsta es, iespējams, nebūtu izturējis.”  

Vārdi, kas pasaka: „Es zinu, ka tu to vari.” 

„Tu vari to paveikt, tu esi jau gandrīz galā.” 

„Tu esi uz pareizā ceļa, tā tik turpini.” 

„Cik es tevi pazīstu, tu izdarīsi to labi.” 

„Lai arī tas nav viegli, es domāju, tu atradīsi 

risinājumu.” 

„Es uzticos tavam viedoklim.” 

 

Vārdi, kas pasaka: „Es redzu, ka tu pie tā 

strādā un progresē.” 

„Tu esi smagi pie tā strādājis.” 

„Tu esi daudz tajā ieguldījis.” 

„Tu kļūsti arvien labāks rēķināšanā/dejošanā/ 

ēdiena gatavošanā utt.” 

„Paskaties uz šo sasniegumu, kāds tev ir izdevies!” 

„Izskatās, ka ļoti daudz par šo esi domājis. Vai tu 

gribētu man kaut ko no tā visa pastāstīt?” 

„Es redzu, ka tu (šai jomā) attīsties tālāk.” 

„Lai arī izskatās, ka tu savu mērķi vēl neesi 

sasniedzis, bet paskaties, cik tālu tomēr jau esi ticis!” 

„Tava apbrīnojamā izturība ir tev palīdzējusi 

sasniegt jau tik daudz! Super!” 

 



 
 

Lai cik saspringts nebūtu mūsu ikdienas ritms, kopīga 

maltītes ieturēšana ar saviem vistuvākajiem cilvēkiem un 

gards, pašu gatavots mielasts ir lielisks veids, kā apvienot 

patīkamo ar lietderīgo – gan baudīt gardu ēdienu, gan pavadīt 

laiku ar mīļajiem cilvēkiem un pārrunāt to, kas katram svarīgs. 

Turklāt arī maltītes gatavošana var pārtapt par kopīgu 

piedzīvojumu, izmēģinot jaunas receptes un iesaistot ikvienu 

ģimenes locekli gatavošanas procesā. Kopīgas maltītes tradīcija 

satuvina un veido ciešākas un saprotošākas attiecības ģimenē. 

Dažas idejas ģimenes kopīgi gatavotai maltītei no projekta “Stipra ģimene – 

veiksmes atslēga nākotnei” ģimenēm: 

 
Apaļās kabaču sviestmaizes 
Tostēta baltmaize (labāk apaļas šķēlītes), virsū 
smērē krējuma + majonēzes + ķiploku 
maisījumu, tad liek apceptas apaļas kabaču 
šķēlīti un tomāta ripiņu, sāls un citronpipari 
pēc garšas! 
 
Uz oglēm cepta siļķe! 
Siļķi (ar galvu) ietin ūdenī samitrinātā avīzē, 
liek cepam restēs un cep uz oglēm, līdz avīze ir 
melna. Gatavu siļķi attīra no avīzes, pārlej ar 
kefīru un pārkaisa ar zaļumiem (dilles+lociņi). 
Ēd kopā ar mizu vārītiem karstiem 
kartupeļiem. 
 
Kanēļmaizītes 
Rauga mīklu plāni izrullē, apsmērē ar skābu 
krējumu, uzber kanēļa un cukura maisījumu, 
tad sarullē „desiņā” un sagriež gabaliņos. 
Liekot uz plāts, mazliet aizspiež apakšējo 
maliņu, tad sanāk skaistāk. Cep cepeškrāsnī 
līdz gatavībai. 
 
Brīvdienu ābolrausis 
Mīklai: 3 olas saputo ar 1 glāzi cukura krēmīgā 
masā, tad iesijā 2 glāzes miltu, pielej 1 glāzi 
kefīra un 1 tējkaroti cepamā pulvera. Visu 
samaisa un lej formā. Pa virsu liek mizotus un 
šķēlītēs sagrieztus skābus ābolus. To pārlej ar 
samiksētu masu: 1 glāze krējuma, 2 olas, 1 
glāze cukura, 3 ēdamkarotes miltu un vanilīns. 
Cep un ĒD VESELI! 

Biezpiena pončiki: „Ņam! Ņamm!” 
500 gramus biezpiena, 3 olas, 1 glāzi cukura 
samaisa ar miltiem un cepamo pulveri. Liek karstā 
eļļā un vāra gaiši brūnas. Atdzesētas pārkaisa ar 
pūdercukuru vai arī ēd tāpat 
 
Salāti: „Baltā zacīte” 
Konservēta kukurūza, zaļie zirnīši, vārīta vistas vai 
cūkas gaļa, marinēti gurķi, svaigi gurķi, vārītas olas. 
To visu samaisa ar krējuma, majonēzes, zaļumu un 
garšvielu mērci. Sanāk ļooooti „Ņammīgi” 
 
 
Plānās pankūkas 
2 olas, ½ glāze cukura, vaniļas cukurs, 1 krūze 
piena, 1 krūze ūdens un milti pēc sajūtas. Šādā 
secībā visu samaisa un cep uz karstas pannas. Mūsu 
ģimenē garšo gan ar krējumu, gan ar ievārījumu. 
 
Gardums 
Biezpienu sajauc ar apgrauzdētām saulespuķu 
sēkliņām, sāli un majonēzi. Ēdam tāpat, vai liekam 
uz maizes. Garšīgi! 
 
Rabarberu pīrāgs 
3 olas saputo ar 1 glāzi cukura, kamēr cukurs izkūst, 
tad pie vieno mazliet dzēstas sodas un 1 glāzi miltu. 
Samaisa un lej cepamveidnē, pa virsu uzkaisa 
rabarberus un cukuru ar kanēli. Cep 40 minūtes 180 
grādu karstumā.  
Labu apetīti! 



SVĒTKU KLINĢERIS 
Vai jums liekas, ka kliņģeri izcept ir ļoti grūti? Tā nebūt nav! Pamēģiniet! 

Pagatavošanas soļi 
1. 50 gramus svaiga rauga sajauc ar 1 ēdamkaroti cukura līdz tas izšķīst. 
2. 1 olu saputo ar cukuru (sāļajam kliņģerim ¼ glāzes, bet saldajam ½ - 1 glāzei) un pakāpeniski 

piejauc 1 glāzi silta piena un ½ tējkaroti sāls. 
3. Pierīvē 1 citrona miziņu, pieber kurkumu vai safrānu 
4. Pievieno 700 g. miltu, 50 g. eļļas, 100 g. izkausēta sviesta un iepriekš izmērcētas un miltos apviļātas 

rozīnes. 
5. Mīca mīklu, kamēr tā nelīp pie rokām. 
6. Mīklai pārliek pārtikas plēvi un dvieli, raudzē siltā vietā 40 minūtes. 
7. Mīklu vēlreiz izmīca un raudzē vēl 40 min. 
8. No mīklas izveltnē 20-30cm platu un cik var garu sloksni. 
9. Uz tās liek pildījumu, aizloka, nedaudz savirpina un veido tradicionālo kliņģera formu. 
 Saldajam kliņģerim pildījums no marmelādes, rozīnēm, rieksti, mandeļu skaidiņas u.c. 
 Sāļajam kliņģerim: 1)variants - šampinjoni +siers; 2) šķiņķis; 3) kūpināta vista u.c. 

 
10. Pārziežam ar sakultu olu un pārkaisām: 
 Saldo kliņģeri ar sarīvētām „drupačām”. Vispirms sajauc 1 ēd.k. sviesta+ 1 ēd.k. cukura+ 1 ēd.k. 

miltu+ 1 ēd.k. saberztu riekstu. Kamēr mīkla rūgst šo masu ietin pārtikas plēvē un ieliek saldētavā. 
 Sāļo kliņģeri pārkaisa ar sēkliņām, sasmalcinātiem sāļajiem riekstiņiem un/vai sarīvētu sieru. 

11. CEP 200 grādu temperatūrā 20-30 minūtes.  
 

Pamēģiniet, un viss izdosies! 
 

 



Un te projektā “Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei” kopīgi gatavoties salāti, 
kuru tapšanā un kopīga galda klāšanā droši var piedalīties arī bērni.  

 Praksē pārbaudīts! 
Vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni spēj pārvarēt grūtības, prot priecāties par saviem sasniegumiem un ir 

gatavi dzīvē eksperimentēt, kā arī iemācās baudīt ēdiena smaržu, izskatu un garšu, darbojoties kopā ar 
saviem bērniem, esiet priecīgi par bērna vēlmi piedalīties un darboties, ieklausieties bērnu izteiktajos 
priekšlikumos, esiet uzmanīgi – dodiet atbilstošus darba uzdevumus (mizot olas un plūkāt salātu lapas spēj 
jau piecgadnieks) un drošus instrumentus (plastmasas rīves un naži mazajiem der labāk par metāla), un vēl 
apņemieties būt mazliet pacietīgi, jo virtuvē būs netīrāka grīda un arī galds, kaut kas vienmēr nogāzīsies 
vai izbirs, bet tas nemazinās prieku, ēdiena garšu un kopīga piedzīvojuma sajūtu. 

 
Salāti: Oranžais Prieks!  Burkāni sarīvēti 
uz dārzeņu rīves, nomizoti un sagriezti 
gabaliņos apelsīni, apceptas saulespuķu 
sēkliņas. Mērcei: sāls, cukurs, olīveļļa. 
 
Puķkāpostu īpašie salāti: Puķkāposts 
sadalīts mazās ziedkopiņās, sagrieztas vārītas 
olas, žāvētas vista gaļa, marinēti šampinjoni 
un puravs. Mērcei: krējums, sinepes, ļoti 
mazliet sāls. 
 
APRĪĻA salāti: Svaigie lapu salāti smalki 
saplūkāti, sagriezti ķiršu tomātiņi, svaigs 
gurķis un Brī siers, sasmalcināti valrieksti, 
Visu samaisa ar mērci un beigās pievieno 
sēkliņās sadalītu granātābolu. Mērcei: citrons, 
olīveļļa. 
 
„Saules sveiciens": Sarīvēts siers "Preilis", 
vārītas olas, vārīti burkāni, smalki sagriezti 
puravi. Mērcei: krējums un sinepes. 
 
Eksotiskie pupiņu salati: Vārītas pupiņas, 
sagriezta žāvēta gaļa, ledus vai ķīnas kāposts, 
konservēti ananāsu gabaliņi, sagrieztas 
žāvētas plūmes, majonēze, saulespuķu, ķirbju 
sēkliņas. 
 
Sātīgie salāti: Sagriezts kūpināts šķiņķis, 
vārītas olas, konservēta kukurūza, sagriezta 
paprika un olīvas. Mērcei: krējums un 
majonēze. 
 
Cēzara salāti: Saplūkāti lapu salāti, sagriezti 
tomātiņi, olīvas un kūpināta vista. Mērcei 
olīveļļa un vīna etiķis. 

Salāti: Mīlestība un Neprāts: Fetas vai Brinzas siers 
sagriezts kubiņos, mazie tomātiņi četrās daļās, salātu 
lapas smalki saplūkātas, sarkanā paprika sagriezta 
gabaliņos, melnās olīvas sagriež riņķīšos. Mērcei: 
citrons, zaļumi, olīveļļa. 
Attēlā redzama salātu dekorēšana: pusi ar sagrieztām 
olīvām, pusi ar tomātiņiem, lai atbilstu nosaukumam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krabju salāti: Novārīti, atdzesēti rīsi, sagrieztas 
krabju nūjiņas, vārītas olas, svaigie dārzeni pēc 
izvēles: gurķi, tomātiņi, paprika, zaļumi u.c Mērcei 
krējums ar majonēzi. 
 
Pildītas „laiviņas”: Biezpienu sajauc ar kausēto 
sieru, smalki sagrieztiem redīsiem, ķiploku dīkstiem 
un citiem zaļumiem. Sapilda sāļajās laiviņās vai 
groziņos, ko var nopirkt maizes nodaļās. Dekorē! 

 



 

 Ģimenes tradīcijas visupirms ir ģimenes kultūras un tikumiskie 

paradumi, kas tiek mantoti no iepriekšējām paaudzēm un ļauj tai ne tikai 

veiksmīgi pastāvēt, bet arī būt par cienīgu «sabiedrības molekulu». Katrai 

ģimenei  veidojas savas tradīcijas, taču tās nerodas tukšā vietā. Katrs no 

laulātajiem atnes savējās tradīcijas no saviem vecākiem un senčiem tādā 

veidā, kādā viņš redz šo ģimeni. Un gandrīz vienmēr tās veidojas tautisko 

tradīciju ietekmē. 

Tradīcijas stiprina ģimenes attiecību siltumu un iekrāso ģimenes kopā 

pavadīto laiku priecīgāku – gan ikdienā, kad ir pienākumi un steiga, gan 

brīvajās dienās, kuras izdosies piepildītākas, ja būs izdomāts noteikts 

pasākumu plāns. Ģimenes tradīcijas var būt dažādas – mantotas no paaudzes 

paaudzē vai pavisam jaunas, pašu izgudrotas. Tās var būt nopietnas un 

jautras, tādas, kuras prasa sagatavošanos, vai tādas, kuru īstenošanai 

nevajag nekādu piepūli. Piemērotas gan darbdienu vakariem, brīvdienām un 

nedēļas nogalēm, pārgājieniem un atvaļinājumiem, bērnu un pieaugušo 

ballītēm, gan arī īpašiem svētkiem. Arī tādas pavisam mazas lietas, kā otram 

veltīts uzmanības apliecinājums, padara dienas priecīgākas un attiecības laimīgākas 

Lūk, desmit vienkāršas tradīciju idejas, ko bez īpašas gatavošanās var īstenot jau tūlīt!  

1. Modināšanas rituāls, kas bērnam liks mosties ar smaidu 

Pamodināt mazuli, kas saldi sapņo, nemaz nav viegli. Mīļa rotaļa kā ikrīta modināšanas rituāls var būt īsts 

glābējs. Paņem bērna pēdiņu, liec to pie auss, iztēlojoties, ka tā ir telefona klausule, un “zvani” mazajam 

gulētājam. Daudziem bērniem tas ir jautrs piedzīvojums. 

Cits jauks rīta rituāls ir kopīga rīta dziesmiņa. Varat izvēlēties savu dziesmu vai kādu no citu iecienītajām: 

pavisam klasisko “Labu rītu saka saule” vai, piemēram, "Krāsaino maršu" no multenītes par Loti, kuras 

vārdi “Ejam mēs, ejam mēs sauli celt, dienu sveikt...” iedvesmos brīnišķīgai dienai. 

Skaties video ar Krāsaino maršu! 

2. Slepenais rokasspiediens 

Slepeno rokasspiedienu dažādās grupās izmanto jau tūkstošiem gadu, lai varētu atpazīt savas grupas 

piederīgos. Ar laiku šī tradīcija tika ieviesta arī ģimenēs, lai nemanāmi nodotu cits citam informāciju. 

Rokasspiediens var būt pavisam vienkāršs vai sarežģīts, bet tam ir jābūt ar nozīmi. Piemēram, saspiežot  

otra roku trīs reizes, nevienam nemanot un vārdos nepasakot, pavēstī trīs vārdus  “Es tevi mīlu”. 

3. Brīvdienu brokastīs pankūkas 

Sestdien vai svētdien kopā gatavojiet gardas brokastis! Brīvdienās gatavošanas laiks ir neierobežots un 

varat atļauties pagatavot ko saldu. Iecienītākais brīvdienu ēdiens ir pankūkas, un katrs tās var ēst ar 

savu gardāko piedevu, piemēram, karameli vai zemeņu ievārījumu. Tas ir īpaši patīkami ģimenēs, kurās 

darbdienu rītos neizdodas brokastot kopā un parunāties. 

4. Pastaiga mežā ar fotografēšanos un dabas iepazīšanu 

Dodieties pastaigā pa mežu, lai iepazītu kokus, putnus un ziedus. Jau iepriekš sagatavojiet bērnam vai 

pusaudzim uzdevumu nofotografēties ar katru no atradumiem. Kuram būs visvairāk fotogrāfiju ar dažādu 

sugu augiem un kurš spēs tos nosaukt, būs uzvarētājs. 

  

http://miludzivi.lv/2014/07/10/kapec-cilveki-dibina-gimeni/
http://miludzivi.lv/2014/07/10/kapec-cilvekam-ir-vajadziga-gimene/
http://miludzivi.lv/2014/07/10/kapec-cilvekam-ir-vajadziga-gimene/
http://www.dziesmas.lv/d/Labu_ritu_-_Tautasdziesma/10122


5. Melu stāsti, īsinot laiku garā braucienā 

Melu stāsti sevišķi uzjautrinoši ir ceļojumos. Tā laiks paiet, gluži nemanot. Kurš izdomās vēl kādu blēņu 

dzejolīti un melu stāstu? "Govs bezdelīgas ligzdā sēdēja ar septiņiem kazlēniem maziem. Tur svētkus viņi 

svinēja un lidot iecerēja. Ēzel's kurpes uzāva un pacēlās virs nama. Un, ja tā patiesība nav, tad tie taču ir 

meli." 

6. Dzimtas stāstu grāmatas veidošana 

Katrs no mums glabā kādu stāstu, ko ir vērts pierakstīt un sākt veidot dzimtas stāstu grāmatu. Varbūt tev 

pašam patlaban šķiet, ka nekā ievērības cienīga un pierakstāma nav, tāpēc sāc ar ciemošanos pie saviem 

vecvecākiem vai vecākiem. Kāda bija viņu bērnība? Ar kādām rotaļlietām tolaik spēlējās? Kā vecāki, 

vecvecāki iepazinās un apprecējās? Kā piedzima viņu bērni? Nelielas atmiņu ainiņas tev un vēlāk taviem 

bērnu bērniem uzburs kopainu par dzimtu un savām saknēm. Stāstiem nav jābūt gariem, var būt arī trīs 

četri teikumi vienā ainiņā. Vēl vajadzīgs kāds pamatīgs pierakstu bloks.  

7. Ballīte ar orientēšanos 

Iepazīstiet tuvāko apkārtni sarīkojot, foto - orientēšanos. Paņemiet līdzi tēju, maizītes un citas lietas un 

sarīkojiet pikniku piemērotā vietā. 

8. Kūkas dekorēšana 

Izcepiet kūku, bet atstājiet to nedekorētu. Ļaujiet to izdarīt jubilāram un viņa viesiem un iemūžiniet šo 

procesu bildēs.  

9. Vecvecākiem par prieku 

Braucot ciemos pie vecvecākiem, paņemiet līdzi gan lielo, gan mazo bērnu veikumus, kas tapuši kopš 

iepriekšējās ciemošanās reizes. Vecvecākus ļoti priecē iespēja redzēt mazbērnu zīmējumus, veidojumus un 

citas pašu veidotas lietas, kā arī dzirdēt jaunapgūtas dziesmas vai dzejoļus. Sarīkojiet vecvecākiem 

jubilejas koncertu – tā būs vislieliskākā dāvana. 

10. Tematiskās ballītes ar pārģērbšanos 

Pidžamu ballīte, ūsaiņu ballīte, ballīte 30. gadu vai hipiju stilā, kino varoņu ballīte. Varat sākt ar vienu 

detaļu tērpā un stāstu, kādēļ izvēlējāties tieši šo varoni. Ja iepatiksies, tērpa meklēšana un gatavošanās 

sagādās tikpat lielu prieku kā pati ballīte. 

Avots: http://www.laimigamgimenem.lv  

Idejas ģimeņu tradīcijām, no projekta “Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei” ģimenēm 

 Katrs ģimenes loceklis, savas dzimšanas dienas rītā uzraksta trīs vēlēšanās, ko ieliek balonos, balonus 

piepūš un piesien pie tuvēja koka māja pagalmā – tas kļūst 

par “vēlmju koku”, līdz baloni saplok. 

 Kopīga lūgšana (to saka tas, kurš tobrīd vēlas, pārējie 

beigās apstiprina ar „Āmen!”) vai dziedam „galda” dziesmu 

pirms ēdienreizēm. Dodoties prom no mājas, ģimenes locekļi 

vienmēr atvadās apskaujot viens otru un vecāki bērnu 

pierītei ar pirkstu uzvelk krusta zīmi. 

 31.augustā svinam balkona ballīti – „Atvadas no vasaras 

brīvdienām!” Tuvojoties tumsai, uzklājam uz balkona skaistu 

ballītes galdu ar pašceptu kūku, krāsainām salvetēm un iedegtām svecēm. Visi pārrunājam interesantāko, 

kas piedzīvots šajā vasarā, ēdam kūku ar tēju un izbaudām pēdējo vasaras brīvdienu!  

 Vecāki stāsta vakara pasakas, kur varoņus izdomā bērni  



 
 

 Negaidīts kopīgs brīvdienu izbrauciens vai mīļa 

atgādinājuma vēstulīte, kas piesprausta pie ledusskapja – nav 

svarīga dāvanas materiālā vērtība, bet tas, ka tā rada priecīgu 

smaidu, saņemot negaidītu pārsteigumu. Iepriecinot savus 

tuvākos, iegūsi pozitīvas enerģijas lādiņu, kā arī nostiprināsi 

ģimenē apziņu, ka ikviens ir īpašs un mīlēts. Ik pa laikam 

nonākam pie secinājuma, ka gan pašu, gan bērnu dzīvesveids ir 

pārāk mazkustīgs. Negatīvās sekas tam mēdz būt visdažādākās: 

bieža slimošana, liekais svars, galvassāpes, stājas traucējumi, 

slikts garastāvoklis, pazeminātas intelektuālās spējas u.c. Jau 

pirms 200gadiem invalīdu sporta teorētiķis Lorenzens un franču 

ārsts Tiso formulēja atziņu, ka kustības var aizstāt visas zāles, 

bet visas pasaules zāles kopā nespēj aizstāt kustības. 

  Kopā ar bērnu spēlējot kustību spēles, varam viņam palīdzēt iemācīties izmantot savu ķermeni 
daudzveidīgāk- attīstot spēju pārvaldīt ķermeni, attīstās spēja kontrolēt emocijas. Tāpēc var apgalvot, ka 
kustību spēles attīsta bērna emociju pasauli.  

Gluži tāpat kā situācijas dzīvē, spēles ir izgudrotas gan straujas, gan mierīgas. Uzdevumi, kas prasa 
strauju kustību maiņu, attīsta skriešanas, lēkšanas iemaņas, kustību ātrumu, kustību koordinācijas un 
orientēšanās spējas, māca mazajam koncentrēt uzmanību un pārvaldīt savas emocijas. Spēlējot tās, bērns 
varētu saskarties ar “neveiksmēm”. Vecākiem būs jāapbruņojas ar pacietību, lai palīdzētu atvasei 
saņemties un uzdevumu atkārtot vēl un vēl- kamēr izdodas.   

Mierīgas spēles veicina kustību precizitāti. Spēles ar bumbu labi attīsta vispusīgas kustību spējas. 
Spēles vai rotaļas var pārtapt arī par deju. Dejojot jāaicina bērns ieklausīties mūzikā- tai ir savs ritms, 
temps, raksturs, vajag tikai sadzirdēt un ļaut ķermenim darboties.  

Ir labi, ja katru dienu bērnam ir iespēja vismaz piecas minūtes darboties kailām pēdām- tas stiprina 
veselību.  

PIEDĀVĀJAM KUSTĪBU SPĒĻU IDEJAS  
 vajadzīga lecambumba (bumba ar ragiem, pie kuriem var cieši turēties). Sākuma stāvoklis- sēdus uz bumbas, ar 

rokām turoties pie ragiem.  
 Kamēr bērns pierod noturēt līdzsvaru, uz bumbas var tikai sēdēt.  

 Var paripināties uz priekšu, atpakaļ, sānis, apļot.  

 Atsperoties ar kājām pret grīdu, var pacelties ar dibenu no bumbas, to pašu var darīt ar vieglu 

lēcienu uz augšu.  

 Var palēkāt uz vietas, uz priekšu, sānis, griežoties uz vienu, otru pusi.  

 Nu jau ir laiks kārtīgi lēkt uz augšu dažādos virzienos 

 vajadzīga liela telpa un katram bērnam sava bumba. Kad mazie uz bumbas jūtas droši un stabili, pie tās var 
turēties tikai ar vienu roku. Lecambumba ir zirgs, no kura nedrīkst nokāpt, jo visu laiku jāauļo pakaļ bandītiem. Var 
apsiet ap kaklu lakatiņu, uzlikt galvā cepuri kā jau kovbojam.  
 



 
 BUMBU SKOLA- nepieciešama parasta rotaļu bumba (gumijas, volejbola vai arī tenisa).  Sākuma stāvoklis- stāvus uz 

grīdas, bumba rokās. 
 Atsit bumbu ar labo roku pret grīdu (dribls)- 10reizes. 

 Dribls ar kreiso roku 10reizes. 

 Bumbu met gaisā - noķer 10reizes. 

 Bumbu met gaisā, pietupjas, pieceļoties noķer - 

10reizes. 

 Met bumbu pret grīdu, noķer - 10reizes. 

 Met bumbu pret grīdu, apgriežas riņķī, noķer- 10reizes. 

 Izmet bumbu zem labās kājas, kāju vēzējot sev priekšā- 

10reizes. 

 Tas pats, vēzējot kreiso kāju - 10reizes. 

 Uzdevums diviem spēlētājiem - atmuguriski stāvot pret 

partneri, viens bērns palecas un met bumbu starp 

kājām, atsitot to pret grīdu. Otrs noķer bumbu. Mainās 

lomām. 
 

  vajadzīga parasta rotaļu bumba, divi spēlētāji.  
Sākuma stāvoklis- stāvus, sēdus vai guļus uz grīdas ar seju vienam pret otru. Vienam rokā bumba. Tur un 
met bumbu otram kā karstu kartupeli, lai neapdedzinātu pirkstus.  
o Spēles variants: abi bērni stāv, vai sēž uz krēsla ar muguru viens pret otru. Padod bumbu caur 
vienu, pēc tam caur otru pusi, cenšoties to nenomest. Kuram bumba nokrīt, tas dod ķīlu. 
 

 vajadzīgs mūzikas centrs. 
 Vispirms vajadzētu ļaut mazajam ieklausīties mūzikā, kustēties līdzi tās skaņām, izjust ķermeni, 
orientāciju telpā. Izslēdzot mūziku, likt bērnam sastingt pozā un izturēt to dažas sekundes. Šo laiku spēles 
gaitā var paildzināt līdz pat vienai minūtei. 
 

 vajadzīgi divi vienādi kartona gabali.  
Var iedomāties, ka jāiet cauri purvam, liekot soli no ciņa uz cini. Tikt purvam pāri (istabai- no viena gala 
līdz otram) var, pārliekot kartonus un pārkāpjot no viena kartona gabala uz otra: vispirms zemē noliek 
vienu kartona plāksnīti, uzkāpj uz tās, bet otru paliek tālāk tā, lai varētu uz tās uzkāpt ar pacelto kāju. 
Pārkāpj. Tad paņem brīvo plāksnīti un to atkal noliek sev priekšā. 
 Var spēlēt divatā vai trijatā uz ātrumu - kurš pirmais. Uzvar tas, kurš aizgājis pirmais, nereizi 
nenokāpjot no “cinīša”. 
 

 no kartona izgriež riņķi (diametrs 15cm, malas platums 3-4cm). Pie riņķa piesien aukliņu, otru tās 
galu piesien pie nūjiņas, kuras garums apmēram 30cm(var izmantot vecu slotas kātu).  

Bērnam pamet riņķi, un viņš ar nūjiņu cenšas to uzķert. Vispirms to izpilda ar vienu roku, pēc tam ar otru. 
Ja ir divi vai trīs bērni, dalībnieki katrs izpilda trīs metienus un skaita, cik reižu izdevies uzķert riņķi. Pēc 
tam nūjiņu un riņķi nodod nākamajam rotaļniekam. Rotaļā vienlaikus var piedalīties trīs līdz pieci bērni. 
 

  cits citam ar kustībām, nesarunājoties atdarina dažādus dzīvniekus. Kurš ierunājas, dod ķīlu, kas 
beigās jāizpērk. 

 

 viens no bērniem ir skulptors, otrs (vai pārējie)- skulptūra. Skulptors izkustina un pārliek no vienas 
vietas uz citu skulptūras ķermeņa daļas, liekot skulptūrai sastingt (no3 līdz 60sekundēm atkarībā no bērna 
vecuma un fiziskās sagatavotības). Pēc tam mainās lomām.  

 



DAŽAS SPĒLES, KAS LIELISKI PALĪDZ BĒRNAM ATSLĀBINĀT MUSKULATŪRU, LĪDZ AR TO 
ATBRĪVOTIES NO SPRIEDZES.  

Daudziem vecākiem zināms, ka situācijās, kad mazais ir kļuvis nevaldāms, vārdi un skaidrošana, ka 
jānomierinās, nedrīkst tā uzvesties, nepalīdz.  

 
DUSMĪGIE UN MĪĻIE KAĶĒNI  (no divu gadu vecuma). Kopā ar bērnu pārvērties dusmīgos kaķēnos, 
bet tad – mīļos. Dusmīgie kaķi šņāc, izlaiž nagus, grib skrāpēties, bet mīļie – murrā, grib pieglausties, 
paspēlēties, pamīļoties. 

SNIEGAVĪRS (no trīs gadu vecuma). Bērns kopā ar pieaugušo tēlo sniegavīrus. Stāv ar sānis 
izplestām rokām, piepūstiem vaigiem un kādu laiku paliek vienā pozā. Tad uzspīd saulīte, iestājas 
atkusnis un sniegavīrs sāk kust, pa drusciņai "iztekot" un saļimstot uz grīdas.  

BOKSERIS (no trīs gadu vecuma). Uz grīdas jānoliek kāda stīpa vai jebkas cits, kas nosacīti ierobežo 
telpu. Bērns ieiet norobežojumā, ko nedrīkst pārkāpt un sāk imitēt, ka boksējas. 

KARATISTS (no trīs gadu vecuma). Viss tieši tas pats, kā spēlē "Bokseris", tikai bērns sitienus 
izdara ar kājām. 

KAPRĪZAIS PONIJS (no trīs gadu vecuma). Pastāsta stāstiņu par poniju, papildinot to ar kustībām. 
"Reiz dzīvoja mazs ponijs Lo. Viņš bieži niķojās un gražojās. Vecāki viņam lūdza: "Paēd sulīgu zālīti, 
dēliņ!" "Negribu!" – atbildēja Lo. Viņš piesita kāju, lūk, šādi! Un vēl dīdījās šādi! Bet, kad Lo bija 
pietiekami ilgi izspītējies, viņš pasmaidīja, nomierinājās un teica: "I –ā". 

BURATINO (no četru gadu vecuma). Lūdz bērnu iedomāties, ka viņš ir Buratino, kas kļuvis ciets – 
tā kā koks. Lai bērns mēģina sajust, cik smagas ir rokas, kājas, kakls, viss ķermenis. Aicina bērnu 
pastaigāt, neaizmirstot, ka ķermenis ir no koka. Lai bērns mēģina sasprindzināt pieri, žokli, izjūtot katru 
sava kokainā ķermeņa daļu. Bet tad pakāpeniski atkal atgriežas īstais cilvēkbērns, atbrīvojot 
sasprindzinātos ķermeņa muskuļus. 

ROBOTS UN LUPATU LELLE (no trīs gadu vecuma). Lai bērns iedomājas, ka ir robots. Kā kustās tā 
detaļas, kā galva. Robots ir no dzelzs, ciets, saspringts. Pēc pāris sekundēm pasaka, lai bērns pārvēršas 
par lupatu lelli. Atslābinās, noliecas uz priekšu, rokas atslābinot tā, ka izskatās – tās kā diedziņi 
nokarājas. Palīdz bērnam, parāda priekšā, lai viņš var iedomāties, ka būtu pagatavots no vates. Pēc tam 
atkal var pārvērsties robotā. Taču spēli jābeidz brīdī, kad ķermenis ir atslābinājies jeb lupatu lelles 
pozīcijā. 

BUMBAS PUMPĒŠANA (no trīs gadu vecuma). Bērns ir bumba, bet pagaidām bez gaisa. Viņš 
atrodas pozīcijā – kā ļengans, ar nolaistām rokām un galvu. Tikmēr vecāki sāk "bumbu" pumpēt. Bērns 
imitē kustības, it kā pamazām uzpūstos. "Bumba" pamazām paliek lielāka, rokas iztaisnojas, galva 
paceļas, vaigi piepūšas, ceļi iztaisnojas. Vecāki pārbauda, cik labi izdarījuši darbiņu, pataustot "bumbu". 
Pēc tam bērns parāda, it kā pumpis tiek izrauts, un "bumba" atkal izpūšas. Tad spēles dalībnieki mainās 
lomām. 

MAIGĀS ROCIŅAS (no trīs gadu vecuma). Atrod dažus mazus, atšķirīgas tekstūras priekšmetus. 
Piemēram, kādu kažokādas gabaliņu, diedziņu, stikla vāzīti, krelles, spalviņu u.c. Mazulim atloka apģērba 
piedurkni līdz elkonim. Pastāsta, ka pa viņa rokām ar savām maigajām ķepiņām pastaigāsies mazi 
dzīvnieciņi. Lūdz bērnam aizvērt acis un uzminēt, kas tas par priekšmetu. Pieskaras bērna rokai pavisam 
maigi, paglāsta to. 

 

Materiāla sagatavošanā izmantots:  
 “Mans mazais skolā”, D.Jakubovska, E.Šišlova “Kustību spēles”, 

 www.calis.lv  



 Cilvēks pie komforta pierod ātri un tikpat ātri ikdienas piedāvātie 

labumi viņu izlutina. Tomēr dažas vērtības paliek nemainīgas. Dažreiz 

ir ļoti vērtīgi uz dažām naktīm nomainīt dzīvokļa ērtības pret 

guļammaisu teltī un ugunskura vietu ezera krastā. Kāpēc? Tur var 

iegūt visu: brīvdabas trenažieru zāli (airēšana, laivu un mugursomu 

nešana), vitamīnus (milzum daudz svaiga gaisa, saules un lietus), 

izdzīvošanas prasmes (malkas gādāšana, ugunskura kurināšana, zivju 

iegūšana, ēdiena gatavošana pat lietus apstākļos, glābšanās, laivai 

apgāžoties), romantiku (ūdensrozes, putni, alas, kraujas, klintis, 

ugunskurs, saulriets, saullēkts). Ir daudz dažādu svarīgu sīkumu un 

nianšu, kas jāņem vērā, ģimenēm ar bērniem dodoties ceļojumā. 

 
Lai mūsu bērni ceļojumā justos ļoti, ļoti labi, viņiem nepieciešams: 
- vecāku klātbūtne; 
- peldvieta ar pludmali vai iespēja pavadīt laiku jebkur citur pie dabas; 
- bumba, ar kuru uzraut „futeni”; 
- saldējums un augļi; 
- lietussarga tipa ratiņi (arī lielākajam bērnam, ja iziešana no viesnīcas paredzēta diendusas laikā); 
- cepures un sauļošanās krēms; ērts, laikapstākļiem piemērots apģērbs. To obligāti nav jāved sev līdzi - 
visbiežāk bērnu apģērbi ārvalstīs ir lētāki. Piemēram, Portugāles lielveikalos izcili ir "Primark" veiklai, kas 
atrodami arī citviet Eiropā; 

- kociņi, puļķīši, akmenīši u.c. atrasti nieki, ar ko spēlēt kariņu, ceļotājus utt. 
- vecāku vēlme iesaistīties rotaļās; 
- siltas drēbes. 

DAŽĀS IDEJAS LĒTAM CEĻOJUMAM AR ĢIMENI JĒKABPILS APKĀRTNĒ 

Velomaršruts: «Sēlijas baltie lielceļi» 
Jēkabpils – Vīķezers – Sēlija – Gretes – Jaunsēlpils – 

Gustiņi – Sala – Jēkabpils (kopgarums ~37 km) 

Laukakmeņu bruģa ceļa fragments, pie Pelītes 

upes uz vecā Jēkabpils-jaunjelgavas ceļa, bruģēts ap 

1820.gadu, ir norāde.  

Vīķezers. Ainavisks ezers ko maigi ieskauj Sēlijas 

pauguri. „Bitāni”, aitu audzēšanas saimniecība, upeņu 

un aveņu dārzi. Saimnieks Egīls piedalījās TV šovā 

„Saimnieks meklē sievu”. Brauc 12 km pa 

Jaunjelgavas šoseju, ir norāde. Tālr.26318589, 

www.bitani.lv  

Sudrabkalns. Pilskalns kā cepure. 1 km no Sēlijas 

ciemata centra, ir norāde. 

Gretes. 1.Pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vieta.  

Jaunsēlpils. Senu sadzīves priekšmetu kolekcija Jaunsēlpils muižas saimniecības ēkā. Tālr.27759808 

Gustiņi. Latvijas Valsts mežu atpūtas vieta.  

Salas ciemats. Pastaigu taka pa dambi. Novadpētniecības muzejs Salas vecajā skolā. Tālr.65220030  

http://www.bitani.lv/


 

Automaršruts: «Vecā Stendera ceļš» 
 Jēkabpils – Viesīte – Sunākste – Sēlpils – Vecsēlpils 

– Jēkabpils (kopgarums ~100 km) 

Šajā maršrutā iespējams iepazīties ar latviešu 

valodas gramatikas pamatlicēja Gotharda Frīdriha 

Stendera piemiņas vietām. 

Gothards Frīdrihs Stenders, arī Ģederts Fridriks 

Štenders (Gotthard Friedrich Stender) saukts 

par Veco Stenderu (dzimis1714. gada 27. augustā, 

miris 1796. gada 17. maijā), bija Apgaismības 

laikmeta vācbaltiešu luterāņu teologs un 

izgudrotājs,Sēlpils un Sunākstes mācītājs, latviešu 

laicīgās rakstniecības dibinātājs, "Latviešu valodas 

vārdnīcas" (Lettisches Lexikon, 1789) autors. 

Sunākstes pirmā luterāņu baznīca, uzcelta ap 1570.gadu pēc Kurzemes hercoga Gothards Ketlera 

rīkojuma, bijusi koka celtne. Baznīca darbojās no 1742. līdz 1816.gada augustā baznīcā iespēra zibens un 

tā nodega. Bijušās baznīcas vietā 2004.gada 29.augustā atklāja koktēlnieku brāļu A. Un I. Rūrānu veidoto 

piemiņas zīmi.  

Sunākstes baznīca. Uzskata, ka jau Livonijas ordeņa Sēlpils fogtejas laikā 1516. gadā Frīdrihs fon 

Plāters Sunākstē dibinājis vikāriju, bet 1570. gadā, pirmā Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda 

Ketlera laikā, celta senākā Sunākstes baznīca. Tā bijusi koka būve un atradusies uz tā paša uzkalniņa, kur 

tagad stāv mūra dievnams. Tālr. 65245549 (Viesītes muzejs „Sēlija”). Ir norādes zīmes. 

Stendera Ābeces taka pie Sunākstes baznīcas.  

Stenderu dzimtas atdusas vieta.  

Ainaviskais, līkumoties ceļš no Sunākstes līdz Vecsēlpilij ko Stenders karietē mērojis no Sunākstes 

baznīcas un pastorāta līdz kalpošanas vietai Sēlpils baznīcā.  

Sēlpils baznīca. 1218. gadā pirmais Sēlijas bīskaps Bernhards no Lipes izvēlējās Sēlpili par Sēlijas 

bīskapijas pirmo galvaspilsētu. 14. gadsimta 

beigās Livonijas ordenis šeit uzcēla cietoksni, 

kurā atradās Sēlpils fogtejas centrs. 1712. 

gadā ļaužu un mācītāju trūkuma dēļ Sēlpils 

draudzi apvienoja ar Sunākstes draudzi. No 

1846. līdz 1850. gadam uzcēla tagadējo Sēlpils 

mūra baznīcu, altāra glezna “Kristus pie 

krusta” gleznota ap 1850. gadu, autors nav 

zināms. 1871. gadā Sēlpils un Sunākstes 

draudzes atkal sadalīja. Tagad baznīca drupu 

stāvoklī.  

Blakus atrodas Zvejnieklīcis – atpūtas vieta pirms atpakaļceļa.  

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1714._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/27._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/1796._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/17._maijs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apgaism%C4%ABbas_laikmets
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apgaism%C4%ABbas_laikmets
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cbaltie%C5%A1i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Luter%C4%81%C5%86i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecs%C4%93lpils
https://lv.wikipedia.org/wiki/Sun%C4%81kstes_bazn%C4%ABca
https://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_ordenis
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lpils_fogteja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%81teri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%81teri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kurzemes_un_Zemgales_hercogi
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gothards_Ketlers
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gothards_Ketlers
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lijas_b%C4%ABskaps
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bernhards_no_Lipes
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lijas_b%C4%ABskapija
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lijas_b%C4%ABskapija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_ordenis
https://lv.wikipedia.org/wiki/S%C4%93lpils_fogti


IDEJAS ĢIMEŅU CEĻOJUMAM, NO PROJEKTA “STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI” 

ĢIMENĒM 

Stokholma 
 76. autobuss, tieši pretī ostas terminālim. Autobusa 

biļetes- turp un atpakaļ iegādājies jau vakarā uz prāmja 
informācijas centrā.  Pirmsskolas vecuma bērniem- biļete 
nav vajadzīga, pieaugušajiem tās maksās: 72 SEK    Ir arī 
Tallink autobuss (TTC Shuttle Bus), kas brauc uz Centrālo 
staciju, bet,  ja brauc uz Jūrgordenu, tas nav izdevīgi ;) 

Jābrauc līdz pieturai Djurgårdsbron (Jūrgordena 
(Djurgården). No pieturas jāiet pāri sliedēm, pa kreisi, pāri 
tiltam, kas ved uz salu. Uz salas nonākot, pa labi ir norādes 
uz Junibacken (Astrīdas Lingrēnas muzeju). 

Ieejas biļete Junibakenā pieaugušajiem– 125 SEK, 
bērniem 110 SEK. Muzejā ieejot ir garderobes skapīši, kur 
iesakām atstāt visas virsdrēbes un liekās mantas. Durvis 
noslēdzas iemetot monētu ( laikam 1 vai 5 kronas. 

Superīgākais  Junibakenā ir brauciens ar pasaku vilcieniņu, uz kuru tad jāiet ieņemt rinda. Pēc brauciena ar 
vilcieniņu izstaigājiet pārējās  istabas, arī kafejnīcu un suvenīru veikaliņu ;) 

Pēc  Junibakena apskates iesakām doties uz  Skansen – brīvdabas muzeju. Jāiznāk atpakaļ uz salas 
galveno ielu un jāiet taisni uz salas vidieni, muzejs ir kreisajā pusē, tam ir vairākas ieejas. Kopā ar ieejas 
biļeti dod arī muzeja plānu, jo teritorija ir milzīga. Pieaugušajiem ieeja Skansenā 100-170 SEK (atkarībā no 
gadalaika), http://www.skansen.se/sites/default/files/skansen-images/admission_for_2015_2.pdf 
bērniem 6-15 gadi 60 SEK, jaunākiem – bez maksas. Te gan, kontrolējiet laiku, jo teritorija ir milzīga. Var 
apskatīt daudz dzīvnieku, bet neiesakām doties uz akvāriju, jo tas ir par atsevišķu samaksu un tie, kas tur 
bijuši, apgalvo, ka neesot tās naudas vērts.  

Vairāk arī vienas dienas kruīzā ar bērniem neko nevar paspēt. Ja ir vairāk laika, iesakām 
Stokholmas pilsētas muzeju, sardzes maiņu pie karaļa pils vai pastaigu pa vecpilsētu. 

 

 

Brēmene  
  Viesnīcas rezervācija: http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/bremen/49374/ 

Viesu mājas saimnieki ieradīsies 
jūsu norādītajā laikā, iekasēs 
naudu un iedos atslēgas. Vairāk 
jūs viņus neredzēsiet! 

 Vācijā pulkstenis jāgriež par 1 
stundu atpakaļ 

 Transportam (autobusi, tramvaji)- 
Tages ticket plus – nopērkama 
lidostas info centrā- cena 7.50 €, 
var  braukt 2 pieaugušie. 
Kompostrējot  jāpārloka gareniski 
pa raustīto līniju tramvajā necilā 
dzeltenē kastīte ( nejaukt ar biļešu 
automātu tramvajā, jo vietējie par 
to ļoti uzjautrinoties..  ) Ja pērk 

biļeti divām dienām, otro biļeti tieši tā pat kompostrē pirmā brauciena laikā. Biļete, neatkarīgi no 
kompostrēšanas laika  derīga līdz 3 naktī! 

http://www.skansen.se/sites/default/files/skansen-images/admission_for_2015_2.pdf
http://www.hostelbookers.com/hostels/germany/bremen/49374/
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign


 Biļete vienam braucienam vienam cilvēkam maksā € 2.20!!! 
 Tramvaji (shtrasenbahn) stāv pieturās ar aizvērtām durvīm. Ja kādam ir vēlme iekāpt, ir 

jānospiež poga pie durvīm 
 No lidostas  braucam ar  6. tramvaju  virzienā Universität. Brauciens ilgst apmēram 6 

minūtes,jābrauc 4 pieturas, piektajā Gastfeldstrasse izkāpjam. Izkāpt no tramvaja un turpināt iet 
braukšanas virzienā. Nākamā šķērsiela būs Kornstraße Nogriezieties pa labi un jūs pa kreisi 
redzēsiet  Eureka Bed & Breakfast.(Meklējiet zaļu  Eureka zīmi).  

 Viesnīcas adrese: Kornstraße 16, tel.:0049 421 5124651 
 Uz vecpilsētu no viesnīcas – 6. tramvajs līdz pieturai Domsheide 

 Brēmenes doma baznīca – ieeja bez maksas, var apskatīt muzeju, mūmijas kapenēs. Uzkāpšana 
Doma baznīcas tornī – 1 Eur 

 Schnorr ieliņa/kvartāls-vecākā Brēmenē, 15.-18.gs celtnes, daudz suvenīru bodīšu, vienā no 
mājām Ziemassvētku rotājumu veikals Weihnachts Träume, kurā rotājumi tiek tirgoti visu cauru 
gadu. 

 Zinātnes centrs (Universum Bremen):Pirmd.-Piektd. 9-18 http://www.universum-bremen.de   
Transports: 6. tramvajs - Universitātes virzienā! Biļetes tikai uz Science Center 15.50 eur uz visu 
centru maksā 18.50 

 Lielākajā daļā veikalu negrib ņemt LV banku kartes- jānodrošinās ar skaidru naudu 
 Focke museum –Schwachhauser Heerstraße 240 otrdienās atvērts līdz 21.00, patstāvīgājā 

ekspozīcijā ieeja 5 € . Ar 4. vai 5. tramvaju no Domsheide vai Centrālās stacijas līdz pieturai 
Focke museum, apmēram 12 minūšu brauciens. 

 Meisenes porcelāna zvani – katru dienu plkst. 12.00, 15.00, vai 18.00  10 minūtes atskaņo 
zvana melodiju Botcherstraße 4 

 Lētas pusdienošanas vietas arī Centrālajā dzelzceļa stacijā 
 Brēmenes muzikantu statuja: ir ticējums, ka, cieši turoties pie ēzelīša priekškājām, vajag 

iedomāties vēlēšanos, un tā noteikti piepildīsies 
 Iepirkšanās centri:Brēmenes centrā:  Roland center, , C&A, Deichmann 

  2011. gada sezonas izpārdošana sākās 3.janvārī -Waterfront http://www.waterfront-
bremen.de/index.php no Domsheide ar 3.tramvaju Gropelingen virzienā, līdz pieturai Use 
Akschen. Šajā centrā ir C&A, H&M. Primark. Lēta un laba ķiniešu ēstuve, kur var papusdienot pa 
3.5-5 € darba laiks no 10.00-20.00, pārtikas nodaļas līdz 21.00. 

 Oase - Sauna, Fitness & Wellness - Weserpark, Hemelingen, Bremen  Hans-Bredow-Straße 17,  
Pirmdiena – ceturtdiena 10.00-23.00,  Vakara biļetes pirmdien - ceturtdien (no 19.00) € 18,00  
Nokļūšanas ar 25. autobusu no centrālās dzelzceļa stacijas uz Vēzeres parku. 

 Hans-Bredow-Straße 19,   - iepirkšanās centrs Weserpark 
Iepirkšanās centri: autletu centrs Brēmerštrāsē 115. Internetā to var atrast www.factory-

outlets.org . Šeit iespējams iegādāties Betty Barclay, Nike, Puma, Adidas, Esprit u. c. firmu preces par 

pieņemamām cenām. Lai tur nokļūtu no pieturas Domsheide ar 4. vai 5. tramvaju virzienā Arstem jābrauc 

līdz pieturai Huckelriede, kurā jāpārsēžas 53. autobusā un jābrauc līdz Carl Zeiss Str. pieturai ( labajā pusē 

būs labi redzams Esprit angārs). braucienus visizdevīgāk apmaksāt pērkot transporta Tagesticket plus par 

8. 70 eiro. Tā derīga diviem pieaugušajiem un četriem bērniem kopā braucot visu dienu gan tramvajos, gan 

autobusos. ( uz šo centru braucot tiek šķērsota pilsētas robeža, tādēļ neder biļete par 7. 30 ) Dienas biļeti 

pērkot transporta līdzeklī, tā vairs nav jākompostrē. 

 

LAI JUMS PRIEKS PAR KOPĀ PAVADĪTO LAIKU! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
http://www.waterfront-bremen.de/index.php
http://www.waterfront-bremen.de/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign


 

 
Biedrība „Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”’ kopā ar sadarbības partneriem - biedrību „Radošais psiholoģijas 
centrs „Ģimenei”” (Latvija) un Utenas Lietišķo zinātņu universitāti (Lietuva) no 2014.gada 1.septembra līdz 
2015.gada 31.augustam īstenoja EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds" 
(turpmāk – programma) atbalstīto projektu „Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”, Nr.2013.EEZ/PP/1/ 
MAC/102/051 (turpmāk – projekts).   

Programmas ieviešanu veica Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF), kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un 
veicināt sabiedrības integrāciju. SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu 
finanšu palīdzības finansētās programmas, t.sk. atbalstot arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības 
programmu un projektu īstenošanu. Plašāka informācija: www.sif.gov.lv    

Projekta mērķis bija nepilno un daudzbērnu ģimeņu, kā arī ģimeņu, kurās ir bērns ar invaliditāti, vajadzībām 
atbilstošu kompleksu inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un ģimenes locekļu prasmju 
pilnveidošana un pašattīstība ar kultūras un radošo iniciatīvu palīdzību, lai veicinātu ģimeņu kvalitatīvu 
funkcionēšanu. 

Īstenojot projekta aktivitātes (ģimeņu pasākumi „Trīs ceturtdaļas”, ģimeņu vajadzībām individuāli pielāgotie 
atbalsta pasākumi „Tev vajag, tātad tu spēj”, nometne „Baltābele”), 61 ģimenei tiek sniegta kompleksa 
psihosociāla palīdzība, tādejādi pilnveidojot ģimenes locekļu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinot to 
nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. Aktivitātes vienlaikus sekmē ģimeņu brīvā laika kopīgu pavadīšanu, 
tradīciju un rituālu izveidošanu, kā arī ģimenes savstarpējā atbalsta praktizēšanu. 

Projekta īstenošanā iesaistīto NVO dalība projekta aktivitātēs (pieredzes apmaiņas semināri „Divkārt dod tas, kas 
dod nevilcinoties” un „Dodot gūtais…”, konference „Pastāvēs, kas pārmainīsies!”, supervīzijas sociālo 
pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem) mērķtiecīgi pilnveido speciālistu kompetences 
sociālpsiholoģiskā atbalsta sniegšanai ģimenēm, atbilstoši to vajadzībām, un tādejādi veicina sociālo 
pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos. 

Projekta aktivitātes notika Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā un to apkārtnēs.  

 

 

  

 

 
Biedrība KPK “Tilts” 

 

PROJEKTS  “STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI” 
NR.2013.EEZ/PP/1/MAC/102/051 

 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

 
 

http://www.sif.gov.lv/

