
       

 Biedrība „Sabiedriskais centrs  
 „Smelteriešu cimdiņš” 

 
  
 

 
 

KOPIENU VASARAS FORUMS 
„MANA LATVIJA, MANI LAUKI, MANA KOPIENA: MŪSU RĪCĪBA” 

 

Salas pamatskola, Smelteri, 
Saunas pagasts, Preiļu novads 

 
2018. gada 3. un 4. augustā 

 
Latvijas Kopienu spēļu mērķis ir popularize  t kopienu iniciati  vu veidošanos Latvija  un veicina t sadarbi bu starp 
kopienām, partnerībām, NVO, valsts pa  rvaldi, uzn e  me  jiiem, netradiciona la   veida  para dot kopienas idejas 
bu ti bu – cilve  ks pali dz cilve  kam. Smelteres kopābūšanā nozīmīga ir arī aktīva dzīvesveida popularizēšana, 
iesaistot dalībniekus organizētajās aktivita te s.  
Netradiciona la  veida  izdzīvosim kopienas idejas bu ti  bu – cilve ks pali dz cilve kam, tādējādi sekmējot 
savstarpējo sadarbību. 
 

KOPIENU SPĒĻU NORISE 

PIEKDIENA, 3. augusts 
 
No 18.00 9. Kopienu spēļu dalībnieku IERAŠANĀS UN IEKĀRTOŠANĀS nakšľošanai Salas 

pamatskolā un tās apkārtnē 
 

18.20 Pirmā iespēja doties PASTAIGĀ PA SMELTERIEM kopā ar ciema gudrajiem, izzinot 
ciema vēsturi, unikālu kopienas veidotu baznīcu, radošu pieeju risinot lauku izaicinājumus, 
kopienas iniciatīvas skolas un visu iedzīvotāju attīstībai 

 Pulcēšanās pie Smelteru autobusu pieturas 
 

No 18.30  Vietējo AMATNIEKU DARBU IZSTĀDE un vietējo amatnieku un citu Latgales labumu 
TIRDZIĽŠ  

 
19.00 DRAUDZĪBAS VAKARIĽAS ar zupu un šašliku pie āra kamīna  
 
20.00 KOPIENU VEČERINKA ugunskura dūmu aizsegā ar dziesmām un dančiem 
 Latvijas Zelta Talants Dainis Skutelis 
  Postfolkloras grupa “Solys muzukanti” 

Folkloras kopa “Golūda” 
 Salas pamatskolas folkloras kopa “Dzeipureņš” 
  

22.00 Otrā iespēja doties PASTAIGĀ PA SMELTERIEM kopā ar ciema gudrajiem, izzinot 
ciema vēsturi, unikālu kopienas veidotu baznīcu, radošu pieeju risinot lauku izaicinājumus, 
kopienas iniciatīvas skolas un visu iedzīvotāju attīstībai 

 Pulcēšanās pie Smelteru autobusu pieturas 
 

No 1.00 DOŠANĀS UZ NAKŠĽOŠANAS vietām un naktsmiers 



Biedrība „Sabiedriskais centrs  
 „Smelteriešu cimdiņš” 

 
SESTDIENA, 4. augusts 
 
8.00-9.00 Brokastis pie āra kamīna 
 
9.00-9.30 Komandu reģistrācija Salas pamatskolā 
 
9.30-10.00 Komandu vadītāju sanāksme pie reģistrācijas punkta 
 
10.00-10.30  Kopienu spēļu atklāšana 

Iepriekšējo Latvijas Kopienu spēļu uzvarētāju komandas “Niknās Saulītes” sveiciens 
Spēka vārdi no Kopienu spēļu organizatoriem 
Iepazīšanās ar komandām 

 
10.30-16.00  Kopienu spēļu norise dažādās disciplīnās  
  

12.30-13.30  Pusdienas komandai ērtākajā brīdī minētajā laika posmā 
 
16.00-16.30  Visu dalībnieku kopīgā aktivitāte ar foto – Latvijas simtgades gads Smelteros 
 
16.30-17.30   Apbalvošanas ceremonija 
 
 
Vakarā aicinām doties uz Vārkavas novada svētkiem Vārkavā (26km). 
 
 

 
 

 
Kopienu spēļu norisi atbalsta  Saunas pagasta pārvalde, Preiļu Bērnu un Jauniešu sporta skola, Amatnieku 
biedrība “Austra”, p/s “Irbītes”, z/s”Dižozols”, z/s “Miezīši, SIA „Akotehnika”. 

 
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Visi pasākuma dalībnieki ar savu dalību apliecina, ka piekrīt fotografēšanai un filmēšanai pasākuma norises 

laikā publiski pieejamajās zonās un to izmantošanai publicitātes nolūkos. 
 

  

 


