
Labu dienu, latviešu saime! 

 

Mārtiņu laiks jau sen kā pieklauvējis pie durvīm un droši ienācis pa tām 

pasaulē, kas nozīmē ka ziema jau ir klāt. Rudenājos svētījām sidraba laika 

sākumu, nu tas kļūst jaudīgs, un ir īstais laiks ķerties klāt mācībām. Tamdēļ jau 

atkal ceļam priekšā jaunas iespējas.  

Esam sākuši komplektēt jaunu grupu TREJDEVIŅI latvisko rituālu 

vadītāju skolai. Pielikumā atradīsi nodarbību programmu, dienas kārtību, 

noteikumus un pieteikuma formu. Katrs latvietis ir mazliet burvis, mazliet 

priesteris un mazliet dziednieks. Un katrā latviešu mājā būtu vajadzīgs kāds, 

kurš māk un spēj organizēt gan gadskārtu, gan mūža godu, gan citus dzīves 

sakārtošanas un uzlabošanas rituālus. Nāc pulkā, kopā kļūsim gan gudrāki, gan 

varošāki! Sūti savu pieteikumu TREJDEVIŅI mājas lapā 

www.saietstrejdevini.lv vai uz e-pastu: info@mezasalas.lv. 

 

Tad jau drīz atkal tiksiemies! Lai top! 

 

Meža Roberts 

 

 

 

 

 



Latviešu saieta TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 
PAMATKURSS (1.gada nodarbības) 

NODARBĪBU LAIKI 
 

06.01.2019. 1.nodarbība  

 Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Krustabas. 

Prakstiskā daļa. Krustabu rituālo darbību prakse. 

 Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

 

27.01.2019. 2.nodarbība 

Teorētiskā daļa. Baltu pasaules skatījums un dievestība kā rituāla 

sistēma. Baltu pasaules modeļi, sakrālā ģeometrija, laiks. Ciparu, 

krāsu, debess pušu nozīme, enerģētika un izmantošana rituālos. 

  Prakstiskā daļa. Prakstiskā sagatavošanās uguns rituālam. 

  Vadītājs: Roberts Šilings. 

 

10.02.2019. 3.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Vedības. 

Prakstiskā daļa. Vedību rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

 

24.02.2019. 4.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Rituāla jēdziens, būtība, sastāvdaļas, mērķi, rezultāts. 

Rituāla vieta, tās izvēle un sagatavošana. Rituālais apģērbs, priekšmeti, 

rituāla atribūti. Rituāla dalībnieki. Rituāla enerģētika, tās vadīšana un 

izmantošana. Augu enerģētika un izmantošana rituālos. 

  Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

  Vadītājs: Roberts Šilings. 

 

03.03.2019. 5.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Bedības. 

 Prakstiskā daļa. Bedību rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

 

24.03.2019. 6.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Saules gadskārta un ar to saistītie rituāli. 

 Prakstiskā daļa. Attiecīgās gadskārtas rituālo darbību prakse. 

 Vadītāji: Andris Kapusts, Aīda Rancāne. 

 

22.04.2018. 7.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Baltu zīmes; enerģētika un izmantošana rituālā.  

 Prakstiskā daļa. Prakstiskā baltu zīmju enerģētikas izjūta un vadīšana. 

  Vadītājs: Ziedonis Kārkliņš. 

 

 



Maija otrā puse 2019. 8.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Dabas spēku izmantošana rituālos. Šamaniskās rituālās 

tehnikas. Skaņas izmantošana rituālos. 

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītājs: Miks Kozlovskis. 

 

09.06.2019. 9.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Vārda spēks. Tautasdziesmu kods. To izmantošana rituālos.  

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītāja: Sarmīte Strautmane. 

 

10.nodarbība   

Teorētiskā daļa. Individuālie rituāli.  

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītāja: Solvita Lodiņa. 

 

11.nodarbība  

Teorētiskā daļa.  Baltu izpratne par cilvēku; dvēsele, velis, ķermenis. Mūžs un 

dzīves ceļš, liktenis. Veļu laiks un veļu laika rituāli.  

Prakstiskā daļa. Veļu laika rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Aina Tobe. 

 

12.nodarbība  

Prakstiskā daļa. Grupas dalībnieku vadīti rituāli.  

Teorētiskā daļa. Grupas pasniedzēju vērtējumi un ieteikumi dalībnieku 

vadītajiem rituāliem, un veiktajām rituālajām darbībām. 

 Vadītāji: Nodarbību vadītāji. 

 

Papildu nodarbība 

Teorētiskā daļa. Rituālu vadītāju stāsti un prakstiskā pieredze. Praktiķu 

padomi rituālu vadīšanā. 

Prakstiskā daļa. Kopīgu rituālu veidošana bez iepriekšējas sagatavošanās. 

 Vadītāji: Latvisko rituālu vadītāju skolas iepriekšējā gada absolventi. 

 

 



Latviešu saieta TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 
PAMATKURSS (1.gada nodarbības) 

 

PROGRAMMA 
 

1.nodarbība 

Teorētiskā daļa. Baltu pasaules skatījums un dievestība kā rituāla sistēma. 

Baltu pasaules modeļi, sakrālā ģeometrija, laiks. Ciparu, krāsu, debess pušu 

nozīme, enerģētika un izmantošana rituālos. 

 Prakstiskā daļa. Prakstiskā sagatavošanās uguns rituālam. 

 Vadītājs: Roberts Šilings. 

2.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Rituāla jēdziens, būtība, sastāvdaļas, mērķi, rezultāts. Rituāla 

vieta, tās izvēle un sagatavošana. Rituālais apģērbs, priekšmeti, rituāla atribūti. 

Rituāla dalībnieki. Rituāla enerģētika, tās vadīšana un izmantošana. Augu 

enerģētika un izmantošana rituālos. 

 Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

 Vadītājs: Roberts Šilings. 

3.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Baltu zīmes; enerģētika un izmantošana rituālā.  

Prakstiskā daļa. Prakstiskā baltu zīmju enerģētikas izjūta un vadīšana. 

 Vadītājs: Ziedonis Kārkliņš. 

4.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Saules gadskārta un ar to saistītie rituāli. 

Prakstiskā daļa. Attiecīgās gadskārtas rituālo darbību prakse. 

Vadītāji: Andris Kapusts, Aīda Rancāne. 

5.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Krustabas. 

Prakstiskā daļa. Krustabu rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

6.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Vedības. 

Prakstiskā daļa. Vedību rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

7.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Dabas spēku izmantošana rituālos. Šamaniskās rituālās 

tehnikas. Skaņas izmantošana rituālos. 

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītājs: Miks Kozlovskis. 

8.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Vārda spēks. Tautasdziesmu kods. To izmantošana rituālos.  

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītāja: Sarmīte Strautmane. 

 



9.nodarbība   

Teorētiskā daļa. Individuālie rituāli.  

Prakstiskā daļa. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. 

Vadītāja: Solvita Lodiņa. 

10.nodarbība  

Teorētiskā daļa.  Baltu izpratne par cilvēku; dvēsele, velis, ķermenis. Mūžs un 

dzīves ceļš, liktenis. Veļu laiks un veļu laika rituāli.  

Prakstiskā daļa. Veļu laika rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Aina Tobe. 

11.nodarbība  

Teorētiskā daļa. Latviskie mūža godi. Bedības. 

Prakstiskā daļa. Bedību rituālo darbību prakse. 

Vadītāja: Inese Krūmiņa. 

12.nodarbība  

Prakstiskā daļa. Grupas dalībnieku vadīti rituāli.  

Teorētiskā daļa. Grupas pasniedzēju vērtējumi un ieteikumi dalībnieku 

vadītajiem rituāliem, un veiktajām rituālajām darbībām. 

 Vadītāji: Nodarbību vadītāji. 

 

Saieta „TREJDEVIŅI” vadītājs 

Roberts Šilings 

 



Latviešu saieta TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 
PAMATKURSS (1.gada nodarbības) 

 

DIENAS KĀRTĪBA 
 

9.00-10.00 Ierašanās. Dalībnieku reģistrēšanās. Kafijas/tējas brīdis, sarunas. 

10.00-11.45 Nodarbības teorētiskā daļa. Notiek telpās. 

11.45-12.00 Kafijas/tējas brīdis, sarunas. 

12.00-13.45 Nodarbības teorētiskā daļa. Notiek telpās. 

13.45-14.30 Pusdienas 

14.30-17.30 Nodarbības praktiskā daļa. Notiek telpās vai brīvā dabā. 

17.30-17.45 Kafijas/tējas brīdis, sarunas. 

17.45-18.30 Noslēgums. Jautājumi. Diskusijas. 

18.30-22.00 Pirts (dalība - pēc vēlēšanās). Dienas gaitā redzētā, dzirdētā un  

piedzīvotā pārspriešana, sarunas par latviskās dzīvesziņas jautājumiem. 

 

 

Saieta „TREJDEVIŅI” vadītājs 

Roberts Šilings 

 



TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 

 

DALĪBNIEKA PIETEIKUMS 
 

Vārds, uzvārds ___________________________________________________ 

Personas kods  ___________________________________________________ 

Kontaktadrese  ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tālrunis  ___________________________________________________ 

E-pasta adrese  ___________________________________________________ 

 

 Ar savu parakstu apliecinu pieteikšanos biedrības „Trejdeviņas nometnes” (VRN 

40008246716) rīkotajam apmācību kursam „Latvisko rituālu vadītāju skola”, 

apņemos ievērot apmācību kursa noteikumus un veikt samaksu par apmācību kursu. 

 

Datums: _____________________ 

 

_____________________________  _______________________ 

vārds, uzvārds     paraksts 



 

Latviešu saieta TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 
PAMATKURSS (1.gada nodarbības) 

 

NOTEIKUMI 

* Dalība nodarbību kursā ir individuāla. Kursa dalībnieki tiek iekļauti nodarbību 

grupā, pamatojoties uz viņu individuāliem rakstiskiem pieteikumiem. 

* Nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību plānu (saturu). Nodarbību savstarpējā 

kārtība un saturs var mainīties. 

* Nodarbības notiek brīvdienās, pamatā – svētdienās, vidēji reizi mēnesī. Nodarbību 

datumi tiek paziņoti papildus. Izziņotie nodarbību datumi var mainīties. 

* Nodarbības pamatā notiek TAK „Meža Salas” (www.mezasalas.lv). Atsevišķas 

nodarbības var notikt citur, par ko tiek ziņots atsevišķi. 

* Nepieciešamības gadījumā iespējams organizēt transportu uz nodarbību norises 

vietu. 

* Dalības maksa ir 70,00 EUR no dalībnieka par katru nodarbību vai 700,00 EUR par 

visu ciklu kopā, ja dalības maksa tiek nomaksāta cikla sākumā par visu ciklu kopā. 

* Dalības maksā ir iekļauts nodarbību apmaklējums (telpas, pasniedzēji), nodarbību 

materiāli, ēdienreizes, pirts, stāvvieta dalībnieku personīgajam autotransportam. 

* Dalībniekiem uz nodarbību jāņem līdz: 

* pierakstiem nepieciešamais,  

* laika apstākļiem atbilstošs apģērbs aktivitātēm brīvā dabā, arī pie ugunskura, 

* pirts apmeklējumam nepieciešamais - dvielis, čībiņas, pirts cepure, u.tml. 

* Par kursa apgūšanu dalībniekam tiek izsniegts: 

* sertifikāts par kursa apgūšanu – ja dalībnieks ir piedalījies visās kursa 

nodarbībās un veiksmīgi veicis/vadījis rituālās darbības 12.nodarbības 

ietvaros, 

* apliecinājums par kursa noklausīšanos – ja dalībnieks nav piedalījies visās 

kursa nodarbībās vai nav veicis/vadījis rituālās darbības 12.nodarbības 

ietvaros. 

 

Saieta „TREJDEVIŅI” vadītājs 

Roberts Šilings 

 

 

 

 

 

http://www.mezasalas.lv/

