
Latviešu saieta TREJDEVIŅI 

LATVISKO RITUĀLU VADĪTĀJU SKOLA 
PAMATKURSS (1.gada nodarbības) 

PROGRAMMA 
 

TEORIJAS NODARBĪBAS 
* Kursa programmā iekļautas visas šeit norādītās nodarbības. 
* Teorijas nodarbības notiek Rīgā, pastāvīgā norises vietā. 
* Teorijas nodarbību paredzamais norises laiks plkst.18.30-20.30. 
* Teorijas nodarbību paredzamā intensitāte – reizi nedēļā. 
* Nodarbību sākuma datums, norises dienas un tēmu secība tiks noteikta pēc grupas 
nokomplektēšanas. 
* Visas teorijas nodarbības vada Meža Roberts. 
* Dalības maksa par katru nodarbību 20,00 EUR. 
 
Nodarbību tēmas: 
* Ievads kursā. Rituāla jēdziens, būtība, sastāvdaļas, mērķi, rezultāts. (!) 
* Baltu pasaules modeļi, sakrālā ģeometrija, tās izmantošana rituālos. (!) 
* Baltu pasaules modeļi, gadskārta un gadskārtas rituāli. (!)(+) 
* Baltu dievestība kā rituālā sistēma. Senču spēka piesaiste un izmantošana. (!) 
* Laiks, sadarbība ar laiku rituālos. (!)(+) 
* Cipari un ciparu sistēmas, krāsas, to enerģētikas izmantošana rituālos. (!)(+) 
 

* Augu enerģētiskās īpašības, to izmantošana rituālos. (+) 
* Baltu zīmes, to izmantošana rituālos.(+) 
* Vārda spēks. Dainu enerģētika, dainu informatīvais kods. Dainu izmantošana 
rituālos. (!)(+) 
* Latviskie mūža godi. Krustabas. 
* Latviskie mūža godi. Vedības. 
* Latviskie mūža godi. Bedības. 
 

* Rituāla jēdziens, būtība, sastāvdaļas, mērķi, rezultāts. Rituālais apģērbs, priekšmeti, 
rituāla atribūti. Rituāla dalībnieki. (!) 
* Rituāla vieta, tās izvēle un sagatavošana. (!) 
* Rituāla norišu kārtība. Rituāla enerģētika, tās vadīšana un izmantošana. (!) 
 
(!) apzīmētas nodarbības, kuru apmeklējums nepieciešams sertifikāta iegūšanai. 
(+) apzīmētas nodarbības, kuru apmeklējums tiek ieskaitīts sertifikāta iegūšanai, ja 
dalībnieks attiecīgo tēmu pie šī lektora ir noklausījies iepriekš, cita kursa ietvaros. 
 

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS 
* Kursa programmā var tikt iekļautas visas vai daļa no šeit norādītajām nodarbībām. 
* Praktiskās nodarbības notiek ārpus Rīgas, norises vietu ik reizes izziņojot atsevišķi. 
* Praktisko nodarbību paredzamais norises laiks plkst.10.00-18.00. 
* Praktisko nodarbību paredzamā intensitāte – vidēji reizi mēnesī. 
* Dalības maksa par katru nodarbību 60,00 EUR. 
 



Nodarbību tēmas un vadītāji: 
 
Vadītājs: Roberts Šilings. 
Spēka uguns rituāls. 
Prakstiskā sagatavošanās uguns rituālam. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. Rituālo 
darbību prakse. 
 
Vadītājs: Ziedonis Kārkliņš. 
Baltu zīmju izmantošana rituālos. 
Prakstiskā baltu zīmju enerģētikas izjūta un vadīšana. Uguns rituāls, izmantojot baltu 
zīmju enerģētiku. 
 
Vadītājs: Roberts Šilings. 
Latvieša mūža godi. 
Mūža godu rituālo darbību darbību prakse. 
 
Vadītājs: Miks Kozlovskis. 
Šamaniskās rituālās tehnikas. 
Dabas spēku izmantošana rituālos. Skaņas izmantošana rituālos. Prakstiskā uguns 
rituāla vadīšana. 
 
Vadītāja: Sarmīte Strautmane. 
Spēka uguns rituāls. 
Prakstiskā sagatavošanās uguns rituālam. Prakstiskā uguns rituāla vadīšana. Rituālo 
darbību prakse. 
 
Vadītāja: Solvita Lodiņa. 
Individuālie rituāli. 
Uguns rituāls cilvēka personīgajai enerģētiksajai pārbūvei. 
 
Vadītāja: Solvita Lodiņa. 
Rituālās dziedāšanas tehnikas.  
Burdondziedāšanas zinātniskais skaidrojums no vibrāciju, fizikas aspekta, salīdzinājums ar 
tehniskajiem un dabas trokšņiem; klusā; daudzbalsīgā dziedāšana; saukšana un atsaukšana; dziedāšana, 
iztēlojoties dainās ietvertos tēlus; elpošana dziedāšanā; zemfrekvenču dziedāšanas tehnikas 
(vēderdziedāšana, rīkles dziedāšana); rituālo dziesmu simbolu skaidrošanas pamatprincipi. Rituālo 
dziesmu simbolu vārdnīcas veidošana. Treniņš dainu sacerēšanā - īpaša prakse vairāku stundu garumā 
ar ķermeņa ritmizēšanas elementiem, domu, jūtu, ārēji redzamo objektu izteikšana dainu formā; dainu 
skandēšanas prakse - vārdu ietērpšana melodijā, izejot no valodas intonācijas. 
 
Vadītāja: Solvita Lodiņa. 
Kustības rituālos. Rituālā kustība. 
Rituālās kustības teorija un praktiskās nodarbības. 
 
Vadītāja: Aina Tobe. 
Veļu laiks un veļu laika rituāli.  
Veļu laika rituālo darbību prakse. 
 



Vadītāji: Latvisko rituālu vadītāju skolas iepriekšējo gadu absolventi. 
Teorētiskā daļa. LRVS iepriekšējo gadu absolventu stāsti un prakstiskā pieredze.  

Praktiski padomi rituālu vadīšanā. 
Prakstiskā daļa. Kopīgu rituālu veidošana bez iepriekšējas sagatavošanās. 
 
Vadītāji: LRVS nodarbību vadītāji. 
Prakstiskā daļa. Grupas dalībnieku vadīti rituāli.  
Teorētiskā daļa. Grupas pasniedzēju vērtējumi un ieteikumi dalībnieku vadītajiem 
rituāliem, un veiktajām rituālajām darbībām. 
 

DOKUMENTS PAR KURSA APGŪŠANU 
* Par kursa apgūšanu dalībniekam tiek izsniegts SERTIFIKĀTS, ja dalībnieks ir 
apmeklējis visas obligātās teorojas nodarbības, un ne mazāk kā 4 praktiskās 
nodarbības, un veiksmīgi vadījis rituālu noslēdzošajā nodarbībā.  
* Par kursa apgūšanu dalībniekam tiek izsniegts APLIECINĀJUMS par kursa 
noklausīšanos, ja dalībnieks ir apmeklējis ne mazāk kā 10 teorojas nodarbības, un ne 
mazāk kā 2 praktiskās nodarbības. 
 

Saieta „TREJDEVIŅI” bite 
Meža Roberts 
 


