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PROGRAMMA 

 

18. jūlijs, piektdiena 

10.00-11.00  Ierašanās, reģistrācija darbnīcām un rīta kafija 

11.00-18.00  Izglītojošas un informējošas aktivitātes un darbnīcas Druvienā un tās apkārtnē  

19.00-20.00 Reģistrācija 7. Latvijas kopienu spēlēm, iekārtošanās telšu pilsētiņā 

no 20.00  Kultūras programma un zaļumballe 

 

19. jūlijs, sestdiena 

9.00-9.30  Brokastošana un reģistrācija 7. Latvijas kopienu spēlēm 

9.30-10.00  Komandu pārstāvju sanāksme 

10.00-10.30 7. Latvijas Kopienu spēļu atklāšana 

10.30-16.30  Sportiskās aktivitātes un  darbnīcas 

Laikā no 14:00-15:00 pusdienošanas atpūta un spēku atgūšana 

17.00-18.00 Noslēguma ceremonija ar apbalvošanu un  

Otrā Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietas paziņošana 

no 18.00 Kopīga atpūta vakarējot kopā ar Vītolu ģimeni 

 

KOMANDU (LĪDZ 5 CILVĒKI) PIETEIKŠANĀS LĪDZ 30. JŪNIJAM,  
RAKSTOT UZ daiga@sateka.lv 
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BRĪVĀ LAIKA AKTIVITĀŠU IESPĒJAS – DRUVIENAS IEPAZĪŠANA 

CIEMOS PIE ĀBRAMA 

Silmaču muzeja un brīvdabas estrādes apmeklējums, pērģērbšanās Silmaču tēlos, lakatiņa šūšana ar veco 

Singeru, Silmaču pankūku  un maizītes uz iesma cepšana. Pieejama  pludmale pie Ābrama dīķa.  

Attālums no Druvienas centra – 9,9 km. 

Maksa – EUR 3,- no personas 

DRUVIENAS VECĀ SKOLA – MUZEJS 

Druvienas Vecā skola-muzejs sniedz unikālu iespēju apmeklēt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma Latvijas lauku 

skolu. Apskatei atvērta klases telpa, guļamistaba un telpa, kur glabājas maizes lādītes. Muzejā ir arī etnogrāfijas 

ekspozīcija, kas atspoguļo druvēniešu sadzīvi un nodarbošanos kopš 19. gs. Iepazīšanās ar novadniekiem -dzejnieku 

Jāni Poruku , tekstilmākslinieku Jūliju Straumi u.c. . Praktiskā darbošanās – madarošana -J.Straumes darba motīva 

vai cita ornamenta pārnešana uz līdzpaņemta  kokvilnas vai linu auduma  (tējas vai iepirkumu maisiņš, sedziņa, 

lakatiņš,T-krekls utml). 

Attālums no Druvienas centra – 3,3 km. 

Maksa –EUR 3,00 no personas; par ekskursijas vadīšanu muzejā – EUR 4,27 

KATRAM SAVU KOKA KAROTI!  

Ciemošanās pie kokamatnieka, karošu meistara Viestura Kļaviņa. Seno koka karošu kolekcija – 

izstāde. Praktiskā darbošanās – grebšana, koka karotes izgatavošana. Medalus!!! Netālu -iespēja 

izpeldēties. 

Attālums no Druvienas centra 4 km 

Maksa - par ziedojumiem 

RADOŠĀS DARBNĪCAS DRUVIENAS AMATU CENTRĀ. 

Keramikas darbnīca – darbošanās ar mālu (svilpaunieki, trauki)   vai fimo plastiku (sagataves rotas lietām).  

Maksa – EUR 5,00 

Gleznošanas darbnīca – stikla trauku apgleznošana un  gleznošana SPRAY ART tehnikā. Maksa EUR 5,00 

Kokļu darbnīca -Iespēja vērot kokļu izgatavošanas procesu kokļu nometnes pēdējā dienā. 

LAUKU SĒTA 

Viesošanās pie zemniekiem Sandras un Anda Zvirgzdiņiem. Gaļas liellopu ganāmpulks, dažādu putnu 

kolekcija, pundurcūkas un aitu cūkas. Seno darba rīku kolekcija. Dažādas aktivitātes – praktiska darbošanās lauku 

saimniecībā! 

Attālums no Druvienas centra 7 km. 

Maksa EUR 2,00 no personas 

 


