
DARBNĪCAS UN AKTIVITĀTES (A-Z) 

Akcija „Svētīgi ir dot“ 
Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” ir apzinātas  Cēsu novada 36 

daudzbērnu un maznodrošinātās ģimenes, kurām LELB draudzes vai to pārstāvji ir sagatavojušas 

dāvanu kādai konkrētai ģimenei. Dāvanu sainī ģimenēm būs ne vien praktiskas lietas, bet arī 

sniegs savu mīlestību, prieku, smaidu, vēsti par Dieva mīlestību un iespējams iepriecinās ar kādu 

priekšnesumu. Ģimeņu apciemošanai ir atvēlēts laiks piektdien, 1.augustā no plkst.15:30 -17:45, 

izņemot, ja ar ģimeni iepriekš ir sarunāts cits laiks. 

Svētīgi ir dot! Patiesi, pat svētīgāk nekā ņemt! 

 
Bērnu un ģimeņu atbalsta centra “Sirdsgaisma” prezentācija  
 

Šajā tikšanās reizē klātesošajiem būs iespēja iepazīties ar vienu no LELB Diakonijas centra un 
Rīgas domes  Labklājības departamenta (RD LD) sadarbības formām sociālajā jomā -  Atbalsta 
centru bērniem un ģimenēm (ACBĢ).  
Stāstīsim par "Sirdsgaismu", kas  ir viens no trim šādiem ACBĢ, kur  RD LD ir sociālā 
pakalpojuma pircējs, bet LELB Diakonijas centrs - pakalpojuma sniedzējs. Šim Atbalsta centram, 
ir septiņu gadu darba pieredze. Tā klienti ir bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem ar Rīgas domes 
Sociālā dienesta norīkojumu. Darbinieki - speciālistu komanda piecu cilvēku sastāvā.  
Ceru, ka mūsu dalīšanās pieredzē varētu interesēt kolēģus no Cēsu novada Sociālā dienesta un 
citus pašvaldības pārstāvjus. Laiks paredzēts arī jautājumiem, atbildēm un diskusijai.  
 

Bibliodrāma  

Iespēja radošā veidā atklāt un interpretēt Bībeles tekstu, to sasaistot ar katra tās dalībnieka dzīves 

pieredzi un dzīves telpu. Bibliodrāmai raksturīga radoša, eksperimentāla pieeja, kur cita citu 

papildina dažādas metodes: tēlotājmāksla, lomu spēles, vizualizācija, mūzika, darbs ar ķermeni, 

individuālais un grupas darbs u.c. Šoreiz – 45 minūšu laikā iespēju robežās iepazīstinās 

bibliodrāmas būtību un kopā izmēģinās kādu no tās daudzveidīgajām metodēm.  

Vadīs: sertificēta Bibliodrāmas vadītāja Dr. Theol. Astra Dannenfelte 

 

Bībeles čempionāts 

Latvijas Bībeles čempionāts ir jauns Bībeles draugu līgas projekts ar nākotnes redzējumu 

par Bībeli sabiedrības uzmanības centrā. Sacensības norisinās komandu viktorīnas formā un 

balstās jautājumos no Jaunās un Vecās Derības. Nāc ar savu komandu un izmēri savas Grāmatu 

Grāmatas zināšanas!  

Dalībnieku skaits: līdz 50 cilv. 

 

 



''Cēsis cauri laikiem'' 

Cēsu pilsētas vēsture sniedzas pāri astoņiem gadu simteņiem . Dažādi laiki ir ievilkuši pa 

vaibstam pilsētas '' sejā''. Kas apdzīvoja pilsētas teritoriju 10 gadsimtā? Kas cēla mūra pili? Kas 

dzīvoja pilī? Kādas vēstures drāmas te risinājušās? Kas deva rīkojumu par skaisto parku 

izveidošanu? Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem Jūs radīsiet atbildes ekskursijā gida 

vadībā, iepazīstoties ar Cēsu pilsētas vēsturi cauri laikiem un gadsimtiem. 

 

 “Dalīsimies dienišķajā maizē” - zupas virtuve ar izcilo šefpavāru Mārtiņu Rītiņu. 

Zupas virtuve ir dāvinājums Cēsu pilsētas trūcīgajiem, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 

Baznīcas dienu 2014 ietvaros.  Daudzās kultūrās neatņemama svētku sastāvdaļa ir mielasts, kas 

arī ir bieži sastopama metafora kristīgajā tradīcijā, aprakstot Debesu valstību. Tad, lai arī 

Baznīcas dienās garda maltīte kopā ar vienu no izcilākajiem Latvijas šefpavāriem Mārtiņu Rītiņu 

Cēsu pilsētas iedzīvotājiem palīdz piedzīvot svētku - Baznīcas dienu - noskaņu un tuvoties pie 

Kristus sagatavotā Debesu mielasta skaistumam. 

 

Foto orientēšanās  

Cēsis ir sena, skaista un romantiska pilsēta ar vairāk kā 800 gadus senu pagātni. Burvīgie parki, 

vecpilsēta ar varenajām pilsdrupām un aktīvā kultūras dzīve vilina ceļotājus no visām pasaules 

malām. Arī Jums, cienījamie Baznīcas dienu dalībnieki, ir iespēja apskatīt Cēsu skaistākās vietas 

un objektus. Lai šo iespēju padarītu aizraujošāku ir izveidots Baznīcas dienu foto orientēšanās 

konkursu. Kartē, ko varat saņemt Reģistrācijas teltī Nr.2 vai INFO centrā, ir atzīmētas 10 vietas, 

kuru apkārtnē Jums ir jāatrod 10 fotogrāfijās redzamie objekti un pašiem pie tiem jānobildējas. 

To Jūs varat darīt jebkurā laikā. 2. augustā plkst. 13:40  INFO centrā jums ir iespēja saņemt 

pārsteiguma dāvanas, parādot  aizpildītu zem kartes esošo tabulu un 10 fotogrāfijas Jūsu 

fotoaparātā. Lai Jums skaista pastaiga pa Cēsīm! 
 

 Geocaching. Kas ir Geocaching? 

Geocaching (slēpņošana) ir visā pasaulē spēlēta GPS spēle. Šī spēle ietver  slēpņu  meklēšanu, 

un to veidošanu, publicējot koordinātes internetā. Slēpnis ir neliela izmēra kārba ar 

priekšmetiem maiņai. Slēpņi parasti izvietoti netālu no skaistiem apskates objektiem, līdz ar to 

meklējot slēpņus var apskatīt skaistas vietas. Slēpņošana ir pieejama visiem, ar piedzīvojumu 

meklētāju tieksmi. Šādi slēpņi ir izvietoti visā pasaulē.  

Lai spēlētu šo spēli tev būs nepieciešams internets un GPS (globālā pozicionēšanas sistēma). Tā 

mēdz būt iebūvēta jaunākās paaudzes mobilajos tālruņos.  

Kā piedalīties Geocaching aktivitātē saņem informāciju Baznīcas Dienu INFOCENTRĀ. 

 



Jauniešu vakars „Rieciens“ 

Lai sajustu savu kopīgo nozīmību, spēku un vienotību, piektdienas vakarā katrs sirdī un vecumā 
jauns cilvēks ir aicināts uz sadraudzības vakaru. Šajā vakarā varēsi uzdot sev interesējušos 
jautājumus mācītāju karstajā cepināšanā, iejusties dažādos tēlos veidojot skečus, parādīt savu 
veiklību un zināšanas dažādajās spēlēs. Kā arī iepazīt citus, baudot klusu un siltu vakaru pie 
ugunskura. Nāc un piedalies! Ierašanās ar groziņiem. 

 

Keramikas darbnīca” Virzas”   

Keramikas darbnīca” Virzas”  no Kurzemes  piedāvā bērniem un pieaugušajiem darboties ar mālu. Visiem 

gribētājiem būs iespēja izmēģināt virpošanu uz māla virpas. Tiekamies! 

 

Koka karošu grebšana  

Jums ir unikāla iespēja izgatavot savu koka karoti meistara Edgara Viņķeļa vadībā. Viņš dalīsies 

sava amata noslēpumos par to, kā parasts koka gabals kļūst par saimniecībā tik ļoti nodarīgo 

instrumentu. Senčiem tik ierasta nodarbe, bet mums, 21. gs. cilvēkiem jau labu laiku aizmirsta 

nodarbe. Piedzīvo kā koks tavās rokās top par nelielu mākslas darbu!  

Dalībnieku skaits: 20 – 25 cilv. 

 

Māla trauku apgleznošana 

Krāsas padara mūsu dzīvi interesantāku un arī uz galda tās ir vajadzīgas, lai radītu patīkamu 

noskaņu un prieku. Šajā darbnīcā būs iespēja apgleznot māla šķīvīšus. Kad pēdējo reizi Jūs turējāt 

rokās otu? Laiks to atkārtot un sagādāt sev prieku, ļaujot vaļu fantāzijai un krāsām! 

Dalībnieku skaits: 20 – 25 cilv 

 

Paneļdiskusija “Čivini par lietu” 

Šodien dažādos komunikācijas veidos cilvēki “čivina” (twitterī tvīto) par svarīgiem un mazāk 

svarīgiem jautājumiem. Šajā vēlās nakts stundas garumā ikviens varēs saņemt atbildes uz sev 

intersējošiem, kodolīgi formulētiem, jautājumiem gan no arhibīskapa, gan no citiem diskusijas 

dalībniekiem. Pārdomā sev svarīgus jautājumus, nāc uz diskusiju un izmanto izdevību tos 

pajautāt klātesošajiem garīdzniekiem. 

 

Pastaigu taka „Nāc ārā pie Gaujas“ 

Maršruta kopējais garums ir 7,3 km. Tas aizvijas ārpus pilsētas centra un, atšķirībā no visiem 

citiem pilsētā esošajiem maršrutiem pa Cēsu vecpilsētu un Cīrulīšu dabas takām, neiekļauj 

tradicionālās tūrisma vietas. Tas izveidots tā, lai cilvēks pēc pastaigas atgrieztos punktā, no kura 

sācis. Maršruta sākums ir pie Cēsu Sv.Jāņa baznīcas. Maršruts vijas cauri gandzrīz visai Bērzainei, 



gar Meža skolu un ietver sevī arī bijušo Sanatorijas teritoriju Gaujas kalnā, kurā apskatāmas 

savulaik tik krāšņās koka villas ar skanīgajiem nosaukumiem. 

 

Radoša un veselīga vingrošana  

Dievs ir dāvājis mums tik brīnišķigu miesu un reizē tik sarežģitu. 

Vai Tev ir viegli saņemties izkustēties fiziski? Vai vēlies dažādot savas fiziskās aktivitātes?  

Nāc un iemācies kā uzturēt vingru ikdienā savu ķermeni. Nāc un vingro strap savējiem!" 

Vingrošu vadīs fizioterapeite Marija Lejiete. Dalībnieku skaits: 20 cilv. 

 

„Sirds sarunu“ telts 

“Sirds sarunu” teltī mazajā grupā (10-12 cilvēki) būs iespēja sajust, pārdomāt un parunāt par to, 

kas man ir mīļš, tuvs, svarīgs! Kāpēc par to jādomā un jārunā ar Dievu? 

Sarunas, pārdomas, sirdsizjūtas vadīs un izgatavot savu „sirdspērli” palīdzēs diakonijas darba 

vadītājas Inita Zarkeviča un Ruta Silapētere. 

 

Skautu darbnīca “Izaicinājums katra modrībai” 

„Ja Dievs tevi ir atvedis līdz šai vietai, Viņš tevi arī izvedīs tai cauri.” - autors nezināms. Ja 
ieradīsies Latvijas kristīgo skautu darbnīcā, nesatraucies skauti tevi izvedīs cauri aizraujošām 
spēlēm. Būt modriem un censties visiem spēkiem būt uzticīgiem Dievam un Latvijai, un palīdzēt 
tuvākajiem ir tavu jauno draugu moto.  

 

Skrējiens pēc maizes 

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. (Fil. 4:13)  

Nāc skriet un pārbaudi savus spēkus "Skrējienā pēc maizes"! Parādīsim sev un citiem, ka arī 

kristieši labprāt nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm. Trase būs interesanta (līdz 2 km), ar 

izteiktām reljefa maiņām. Gaidīts ikviens interesents, arī bez iepriekšējas sagatavotības. 

 

Stāsti Dieva vārda klētī  

Ja Tev patīk klausīties stāstus, tad nāc un satiksimies Sv. Jāņa baznīcā, lai dzirdētu  gan dažādus 

Cēsu Sv. Jāņa draudzes locekles Maijas Kalnupas savāktos stāstus par Dievu un cilvēkiem, gan 

psalmu dziedājumus. 
 

 

 


