„Eskimosu piedzīvojums” 1. Sērija
16. un 17. februārī. Ērgļos.
Iglu jeb sniega māju būvniecība un nakšņošana tajās. Zemledus makšķerēšana. Improvizācijas par Eskimosu
ēdieniem un ledus dvēseles tematika.
Mēs esam nolēmuši izzināt tālo ziemeļu sajūtas Latvijas ziemas apstākļos un, kaut nedaudz, iejusties Eskimosu
ikdienā. Ziema ir mūsu mīļākais gadalaiks un ne visiem ir pa spēkam tās skarbumā izdzīvot. Bet ir cilvēki un dzīvnieki,
kuri ir spējuši un vēlējušies pielāgoties visskarbākajiem ziemas apstākļiem. Jo tajā ir kas ārkārtīgi vilinošs un skaists..
Turklāt esam ieplānojuši to darīt vairākos, atšķirīgos, Eskimosu tēmai veltītos, piedzīvojumos.
Ko mēs darīsim savas maigās ziemas apstākļos?
Mēs būvēsim paši savas sniega Iglu mājās ar mērķi tajās arī nakšņot. (Eskimosi savas Iglas spēj sasildīt pat virs +10
grādu atzīmei. Tas ir ļoti iespaidīgi, ņemot vērā, ka viņiem kokmateriāls kā malka praktiski nav pieejams!)
Mēs, kopā ar pasaules pieredzes bagāto ekspertu Māri Olti, dosimies apgūt pamatzināšanas par to, kā ziemā iegūt
zivis un kā tām var palīdzēt izvairīties no slāpšanas. Ja Tu jau esi pietiekoši zinošs šajā jomā, droši drīksti ņemt līdzi
pats savus zemledus makšķerēšanas piederumus un, ja vēlēsies, varēsi padalīties arī ar savu pieredzi!
Par nosalšanu nav jābaidās! Par to lai uztraucas mājās palikušie. Ja nakšņojot Iglā tomēr jutīsies nekomfortabi, Tev
jebkurā brīdī būs iespēja doties gulēt plašākās un siltākās telpās Ērgļu stacijā. Tāpat stacijas telpās būs piejamas
ikvienam mūsu Eskimosam visas dienas garumā (lai pārģērbtos, apsildītos, vai vienkārši atpūstos). Vakara gaitā
stacijā mēs skatīsimies, īpaši šai tematikai piemeklētu, antropoloģisku filmu un izspēlēsim dažādas Eskimosu rotaļas.
Šis piedzīvojums bērniem un suņiem ir draudzīgs*
Eskimosu piedzīvojuma plāns:
16. februāris
No 9:30 ierašanās Ērgļu stacijā. Stacijas iela 1
10:00 Piedzīvojuma sākums.
10:10 Sāksim pirmos darbus pie Iglu būvniecības.
12:00 Pusdienas.
12:30 Kopā ar Māri dodamies zemledus dzīves iepazīšanā.
16:00 Esam atgriezušies un turpinām atlikušos Iglu būvniecības darbus.
18:00 Dodamies uz staciju. Baudam vakariņas. Filma, rotaļas, sarunas atbilstoši tematikai. Vai zini ar cik dažādiem
vārdiem Eskimosi spēj apzīmēt sniegu?
22:00 Ejam gulēt.

17. februāris
10:00 Brokastis.
Visi norādītie laiki pēc piedzīvojuma sākuma ir aptuveni!

Katrā Iglā paredzēts gulēt ne vairāk kā četriem cilvēkiem.
*Par bērnu un dzīvnieku dalību šajā piedzīvojumā ir iepriekš jābrīdina un tie drīkst piedalīties tikai pieaugušā
uzraudzībā. Suņiem obligāti jābūt iespējai tikt piesietiem pavadā.
Kā sagatavoties un ko ņemt līdzi:
Pašam sava sniega lāpsta. (Nepieciešama Iglas būvniecības procesos).
Apģērbs- Droši drīkst, pēc savas izvēles, to pieskaņot atbilstoši šai tematikai.
Mēs iesakām izvēlēties apģērbu, pie kura nelīp klāt sniegs, un virsējo kārtu ar kapuci. Ņem vērā, ka pati Iglu
būvniecība ir ļoti aktīvs process!
Rezerves/ papildus apģērbu kārtas. Termo veļa.
Lukturītis.
Kabatas nazis.
Kāds našķis pašam priekš sevis.
Viens vai vairāki guļammaisi un paklājiņi (ieteicams ar labu aukstumnecaurlaidības pakāpi vai folija pārklājumu).
Ēšanas piederumi.
Dalības maksa šim piedzīvojumam ir 60 euro no pieaugušā. Bērnam 30 euro. Ēdināšana iekļauta. (Pirms bērnu
pieteikšanas iepriekš jābrīdina telefoniski sazinoties)
Lai pieteiktos šim piedzīvojumam:
Sadaļā “Piesakies piedzīvojumam” aizpildi visu, tur nepieciešamo, informāciju. Pie komentāra norādi savu personas
kodu un cik dalībniekus vēlies pieteikt.
Atbildes e-pastā saņemsi rēķinu, pēc kura apmaksas būsi apstiprinājis savu dalību. Neierašanās gadījumā dalības
maksu neatgriežam, to ir iespējams pārcelt uz kādu nākamo mūsu piedzīvojumu.

Piedzīvojumu rīko „Domas Dabā” un „Ērgļu stacija”.

Ja rodas papildus jautājumi droši zvani uz norādīto telefona numuru. Ar prieku centīšos sniegt visas atbildes.
28890695 Helmuts
Gulēt sniega alā, patiesībā ir daudz komfortablāk, nekā izklausās!

