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Mīļās Māras pagalmā - Dzīvesziņas un dievturības Vasaras skola Atē 

Šovasar laikā no 8. līdz 11.augustam Kalncempju pagasta Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates 

muzejā norisināsies Latviskās Dzīvesziņas centra ZALTIS rīkota Vasaras skola – nometne. Kopā sabrauks 

dažādu Latvijas novadu ļaudis, lai stiprinātos latviskās dzīvesziņas un dievturības zinībās. Arī lai iepazītu 

muzeja vākumu, vietējās tradīcijas, amatniecību un apkārtnes senvietas. Protams, arī tālab lai rastu 

domubiedrus, atpūstos, sadraudzētos, kopīgi padziedātu, padejotu, dalītos, pilnveidotos un stiprinātos jau 

zināmajā un uzzinātu par līdz šim nepazīstamo un nezināmo.  

Latviskās Dzīvesziņas centrs šo Vasaras skolu rīko īpašā sadarbībā ar Kalncempju pagasta Viktora 

Ķirpa Ates muzeju, Latvijas Dievtuŗu sadraudzi un Latviešu nacionālistu klubu. Šāda veida nometnes – 

Dzīvesziņas Vasaras skolas - notiek jau ceturto gadu tādā vai citādā veidolā ik gadu citā Latvijas novadā 

un ar mazliet citu koptēmu. Šī gada lielā un svarīgā tēma ir Māra, vieliskās pasaules, auglības, veselības 

un ražas pārvaldītāja. Runāsim gan par to, kas ieraugāms un notiek Mīļās Māras pagalmā, kam būs veltīta 

piektdiena, gan arī par to, ko no šī pagalma var ieraudzīt lūkojoties tālāk pasaulē un pat debesu jumā. 

Mūsu nometnēs allaž ir svarīgs gan vietējo ļaužu, gan pašu nometnes dalībnieku, gan  atbraukušo 

lektoru un pētnieku devums –priekšlasījumi un dažādie vēstījumi, gan meistari un skolotāji, kuri rosina un 

veido iemaņas praktiskos darbos. Tālab piektdien klausīsimies etnogrāfes Indras Čeksteres stāstījumu par 

maizi – tās tapšanu, simbolisko un ikdienas nozīmi, sestdienas rītā dievtures Marutas Votikus-Lūkinas 

atziņas par Dievturību ikdienā, ģimenē un pievakarēbaltu zīmju pētnieka un praktiķa Latvijas Dievtuŗu 

sadraudzes dižvadoņa Valda Celma priekšlasījumu par tēmu „Dievturība 21.gadsimtā”.  

Piektdienas rīta pusi veltīsim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja piedāvāto iespēju 

izzināšanai un iepazīšanai – šeit sagaidām iepazīšanos arī ar vietējiem amatniekiem, meistariem, dažādu 

seno un mūsdienās svarīgo amatu un prasmju kopējiem – ceram satikt gan maizes cepējus, gan klūdziņu 

pinējus, gan gardum gardā medus vācējus, gan vēl citus Alūksnes novada čaklos ļaudis, sarīkojot nelielu 

vietējo ražojumu un prasmju tirdziņu. Varbūt kāds meistars šeit sev atrod pircēju, vel cits – uzcītīgu 

audzēkni vai sadarbības partneri. 

Tāpat arī piektdien līdzdarbosimies dabas dziednieces Sandras Iubules iecerētajā praktiskajā 

nodarbībā - zālīšu vākšanā - izejot pļavā. Sestdien veselu pēcpusdienu esam iecerējuši veltīt sarunām un 

dažādu priekšstatu izklāstam par gadskārtām un laika skaitīšanas sistēmu senajā baltu pasaules redzējumā. 

Šai kopsarunā iesaistīsies gan kalendāra un laikskaites pētnieki Valdis Celms, Ivo Rubīns un Gunta Saule, 

gan arī astronome Irēna Pundure un arhitekte Ināra Heinrihsone. 



Tikpat svarīgs būs tas, ko mēs uzzināsim sadarbojoties ar Ziemeru folkloras kopu, kuŗa piedalīsies 

piektdienas vakarā, 8.augustā notiekošajā Māras daudzinājumā. Ziemerieši solījuši iepazīstināt ar kaut 

nelielu daļu no sava bagātā, tuvējā apkaimē, Malienā, pierakstītā un apzinātā folkloras krājuma. Tāpat 

esam iecerējuši kādu laiku pabūt tuvās apkārtnes svētvietās un citās senvietās. 

Ikgadējo Vasaras nometņu svarīga norise ir arī jauno dievtuŗu uzņemšana sadraudzē, kas iecerēta 

svētdienas priekšpusdienā. To vadīs Valdis Celms un Tradīciju kopa Pērkonieši, iesaistot arī pārējos 

nometnes dalībniekus. 

Uz Nometnes nodarbībām, nopērkot muzeja ieejas biļeti, tiek aicināti arī vietējie ļaudis. 

Mēs ceram Atē uz labu un saulainu laiku, uz radoši un koši, tradīcijā iedvesmoti pavadītu nedēļas 

nogali. Uz tikšanos Atē! 

Plašāku informāciju par nometnes norisi var iegūt zvanot Guntai Saulei - 28846708, vai rakstot e-

pastu: saulegunta@gmail.com. 
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