
Radošā nometne JŪRAS STĀSTI 
aicina atvērt sevi vasarai un bagātīgai sajūtu buķetei! 

Katra diena būs piedzīvojums:
 
 - gleznošanas plenērs jūras krastā meža ielokā ar kopizstādi nometnes noslēgumā, 
piedalīties var ikviens, neatkarīgi no meistarības, tas nebūs konkurss vai sacensība – kādam tā būs 
prasmju pilnveidošana, kādam sajūtu tveršana brīvā dabā; 

 - Ūsiņa dienas godāšana – Ūsiņi iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu. Ūsiņus pēc 
Saules kalendāra svin laikā starp Lieldienām (21.marts) un Jāņiem (21.jūnijs), nosacīti atrodoties to 
viduspunktā – 9.maijā. Ūsiņš ir zirgu un bišu aizstāvis, tāpēc ziedojumiem izmantojam pirmos 
asnus, pumpurus un bišu produktus – medu, ziedputekšņus. Dziedam spēka dziesmas, veicam 
Ugunsrituālu, cepam pantāgu (katram līdzi jāņem viena jēla ola);

 - maizes cepšanas darbnīca – tas būs maizes ceļš no ierauga līdz klaipam, katrs varēs 
applucināt miltus, iejaukt ieraugu, mīcīt mīklu, veidot savu kukulīti, likt krāsnī un gaidīt to izce-
pamies, iegūtās zināšanas varēsiet izmantot mājās;

 -  latvisko zīmju gatavošana – katrai zīmei ir sava jēga un nozīme, katrā dzīves situācijā 
mums var noderēt dažādu zīmju spēks, mēģināsim atrast savējo šim laikam;

 - darbošanās bišu dravā – ciemosimies bišu dravā Cīravā, mācīsimies salikt rāmīšus, uzlikt 
vaska plāksnes, lai bites var veidot medus un ziedputekšņu kāres, varēs ielūkoties bišu mājās, 
varbūt izdosies atpazīt Bišu Māti;

 - ekskursija pa Ziemupi – Ziemupe ir neliels ciemats, taču stāstu ir daudz un tie ir skaisti, 
neliels ieskats tajos tiks arī jums;

 - indiāņu pirts un pašgatavots skrubis – šī ir īpaša pirts, tajā var iet arī tie, kam parasti 
pirtis nepatīk, jo miesa un gars te silst no iekšpuses, sviedrējoša, relaksējoša iedarbība. Pirti parasti 
kurina, 5-6 stundas karsējot akmeņus, kurus pēc tam kvēlojošus sarkanus ienes pirtī, kas izklāta ar 
ārstniecības augiem – smarža, jūras un meža šalkoņa fonā, pēršanās ar paša gatavotu pirtsslotu un 
pēc tam skrējiens uz jūru. Arī skrubi katrs varēs sev izgatavot no augiem, kas aug teritorijā;

 - saulriets jūrā – katru vakaru citādāks;

 - nakts pelde – zem zvaigžņotas debess, tiem, kas vēlas šīs dienas izbaudīt par visiem 100%.

Īsts brīvības un iedvesmas kokteilis! Brauciet un baudiet!
Kad? – 09.-12.maijs

Kur? – Ziemupes jūrmalā
Kam? – visiem, kas jūtas radoši

Zvani, lai pieteiktos – 29400470 vai 29222684
Dalības maksa, piesakoties līdz 10. aprīlim – 150 eiro, pēc 10. aprīļa – 170 eiro 

(iekļauts: brokastis, pusdienas, vakariņas, naktsmītne kempingmājā, dalība Ūsiņu dienas godos, 
meistardarbnīcas, materiāli plenēram, pirts)


