
 

Bērnu un jauniešu nometnes  
2019. gada vasarā 

 

Radoša atpūtas nometne “Raibais laiks” 

 

 
 
 

Norises laiks: 3.–14. jūnijs plkst. 9.00–15.00. 
Norises vieta: Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 6–9 gadus veci skolēni. 
1 grupa: 25–30 skolēni. 
Dalības maksa: 60 eiro (viena diena – 6 eiro). 
Nometnes organizētājs: Liepājas Centra sākumskola. 
Nometnes vadītājs: Inese Gūtmane (kontakttālrunis: 29 626 058). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Radošas nodarbības un atpūtas pasākumi tiek organizēti un orientēti uz veselīgu uzturu, 
veselīgu dzīvesveidu, veselīgu vidi. Nometnes dalībniekiem Raibais laiks būs 10 dienas. 
Katra diena būs savā krāsā un formā. Nometnes dalībnieki katru dienu caur radošām 
nodarbībām atklās kaut ko jaunu un citu. 

Nometnē dalībniekiem tiks piedāvāta uz pieredzi balstīta izglītība, kas ļauj mācīties 
aizraujoši un interesanti, ikvienam nodrošinot iespēju pašam piedzīvot, pārdzīvot un 
pielietot iegūtās zināšanas un prasmes par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu un 
veselīgu vidi. Nometne norisināsies brīvā un neformālā atmosfērā. 

1. Veselīga fiziskā vide, kurā es dzīvoju.  

Skolai tuvākās apkārtnes, kultūras vietu un dabas izzināšana. 

2. Veselīgs dzīvesveids, veselīgs uzturs. 

Fiziskās aktivitātes ik dienu. Aktīva atpūta – spēles, sacensības, stafetes jūrmalā un 
Liepājas parkā, praktiskas nodarbības sporta zālē, tikšanās ar ielu vingrotājiem un 
praktiskas nodarbības skolas sporta laukumā. Izklaides un atpūtas pasākums “Dzintara 
boulings” zālē. Izzinošas un praktiskas nodarbības pie skolas medicīnas māsas.  

3. Veselīga emocionālā un garīgā vide. 

Sadarbība, saskarsme, treniņš darbā pāros un grupās lietišķās un vizuālās mākslas 
nodarbībās – Raibā diena, zaļā diena, zilā diena, dzeltenā diena, smilšu brūnā diena, 
sarkanā diena, sporta diena, mūzikas diena, ceļotāju (ekskursijas) diena, varavīksnes 
(izvērtēšanas un noslēguma svētku) diena.  

 



 

“SREZE ” 

 

 
 
 
 

Norises laiks: 3.–14. jūnijs. 
Norises vieta: Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 6–11 gadi. 
Dalības maksa: 80 eiro. 
Nometnes organizētājs: Liepājas Ezerkrasta sākumskola. 
Nometnes vadītājs: Eva Jaunzeme (kontakttālrunis: 29 440 244) 

Īss nometnes satura apraksts. 

Nometnes mērķis ir nodrošināt radošu, aktīvu un interesantu darbošanos bērniem par 
apkārtējo vidi un veselīgu dzīvesveidu. 

Bērni veicot dažādus eksperimentus izzinās norises dabā un tuvākajā apkārtnē. Nometnē 
bērni iepazīsies ar Zaļo Haribo un viņa ģimeni, kuri bērnus aicinās aizraujošā ekspedīcijā. 
Nometnē būs jautrība, piedzīvojumi un pārsteigumi. 

Nometni vadīs jaunas un radošas skolotājas. 

“Ekspedīcija 2019”  

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 7.–14. jūnijs 
Norises vieta: atpūtas bāze “Draudzība”, Bernāti, Nīcas pagasts. 
Atvērta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 7–12 gadi. 
Dalības maksa: Liepājas pilsētas administratīvā teritorijā dzīvojošajiem teritorijā – 
200 eiro; pārējiem – 250 eiro. 
Nometnes organizētājs: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Nometnes vadītājs: Solvita Līduma (kontakttālrunis: 29 874 456). 

Īss nometnes satura apraksts: 

“Ekspedīcija 2019” ir diennakts nometne, kura uzņem dalībniekus vecumā no 7 līdz 12 
gadiem. Interesentus gaida daudzveidīgas aktivitātes un piedzīvojumi dabā, jo praktiska 
darbošanās dabā attīsta radošumu, dod zināšanas un sagatavo bērnus reālajai dzīvei. 

Jaunākie skolas vecuma bērni ir zinātkāri un izmanto visas sajūtas apkārtnes izpētei. 
Bērniem patīk arī justies kā pētniekiem un pirmatklājējiem, tādēļ svarīgi iesaistīt viņus 
tādās nodarbībās, kas ļauj tā justies. 

Ekspedīcijas dalībnieki iejutīsies dabas pētnieku lomā un dosies tuvākā un tālākā 
ekspedīciju gājienā gar jūras krastu, vēros saulrietu, pētīs un izzinās dzīvo būtņu 
daudzveidību jūrā, vēros tās apkārtni. Mācīsies kurināt ugunskuru un gatavot dažādus 
našķus. Izzinās peļķu burvību, jūras mitro smilšu iespējas. Atpazīs atkritumus. Iepazīs 
pļavu, mežu, purvu, kā arī koku lapas, ķērpjus, citus augus un dabā sastopamos 
dzīvniekus. 



 

Laikapstākļi šai nometnē nebūs šķērslis, lai dotos ekspedīcijā jebkuros laikapstākļos, gan 
ar kājām, gan ar velosipēdu, dalībnieki piedalīties orientēšanās aktivitātē. 

Visas šīs zināšanas dalībnieki apgūs izglītojošās, izzinošās, pētnieciskās - ar dabu 
tuvinātās, radošās, sporta aktivitātēs.  

Nometnes nobeigumā dalībnieki saņems apliecinājumu par ”Ekspedīcija 2019” 
apmeklējumu.  

Visas šīs zināšanas dalībnieki apgūs izglītojošās, izzinošās, radošās, sporta aktivitātēs.  

Lūgums pieteikties līdz š.g. 8. maijam. 

“Draugu lokā” 

 

 
 
 
 
 

Norises laiks: 3.–21. jūnijs. 
Norises vieta: Liepājas 8. vidusskola. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 7–12 gadi. 
Dalības maksa: 6 eiro dienā. 
Nometnes organizētājs: Liepājas 8. vidusskola. 
Nometnes vadītājs: Anna Tomase (kontakttālrunis: 26 862 570). 

Īss nometnes satura apraksts: 

2019. gada dienas izglītojošās nometnes “Draugu lokā” tēma – “Soli pa solim līdz 
profesijai”. Nometnē bērni veiks izpētes un radošu darbu, kas saistīts ar karjeru un dažādu 
profesiju pasauli, rīkojot īpašas tematiskās dienas – Jūrnieku diena, Mākslinieku diena, 
Vēsturnieku  diena, Moderno profesiju diena u.c. dienas. Iepazīsies ar dažādām 
profesijām mūsu pilsētā, tiks novadītas meistarklases dažādās profesijās, radošas 
nodarbības (sveces izgatavošana, animācijas veidošana, pasakas sacerēšana, auduma 
apgleznošana), dosies tematiskās ekskursijās, rīkojam trīs lielus pasākumus (“Profesijas 
svētki”, “ Teātra festivāls”, “ Modes svētki”), nometnes programmā paredzēta ekskursija 
„Neparastās fermas Kurzemē” (strausu, šitaki sēņu audzētava u.c.). 

“IEDVESMA” 

 

 
 
 
 
 

Norises laiks: 10.–21. jūnijs. 
Norises vieta: Liepājas 3. pamatskola. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: no 6 līdz 13 gadiem 
Dalības maksa: 60 eiro (viena diena 6 eiro) 
Nometnes organizētājs: Liepājas 3. pamatskola 
Nometnes vadītājs: Marina Mikrjukova (kontakttālrunis: 26 751 059). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes filozofija: “Visam sākums esi Tu! Tici sev! Tad arī citi tev ticēs!” 



 

Katru dienu skolēni iegūst informāciju par veselību un tās saglabāšanas likumiem, par 
cilvēkā ārējo izskatu un tā uzlabošanu; par cilvēka erudīciju un tās attīstību.  

Spēle “Mana valoda – mans draugs” skolēniem būs iespēja paplašināt vārdu krājumu; 
darbnīcās pamēģināt atrast sevī jaunas spējas dziedāt, dejot, skandēt literārus darbus no 
galvas.  

Darbnīcās “Apģērba stili” skolēni mēģinās modelēt tērpus dažādām dzīves situācijām. 
Talantu dienā skolēni varēs dziedāt, dejot un piedalīties teātra izrādēs. 

Veselības dienā skolēni iegūs informāciju par dienas režīmu, par veselīgu dzīvesveidu. 

Spēles “Veselīgs uzturs” un “Produkti – ārsti” palīdzēs bērniem saprast, kā viegli un ar 
prieku būt veselīgam. 

Spēlē “Gudrinieki un gudrinieces” komandas centīsies atbildēt uz jautājumiem ātri un 
pareizi. 

Konkursā “Kurš prot strādāt par frizieri?” skolēni iegūs informāciju par frizūru vēsturi, par 
matu īpašībām un veidiem. 

Cilvēki bieži saka “Neskati vīru no cepures”. Kāda nozīme tērpam ir mūsu dzīvē? Vai grūti 
modelēt tērpu? Vai drīkst filcēt tērpu? Uz visiem jautājumiem bērni iegūs atbildes, 
strādājot darbnīcās. Noslēguma dienā apkoposim, kas bija visinteresantākais divu nedēļu 
laikā.  Sagatavosim koncertu vecākiem, kur tie varēs dzirdēt un redzēt, kā viņu bērni prot 
domāt, radoši izpausties, bērni paradīs savas spējas un zināšanas. Organizēsim skolēnu 
rokdarbu izstādi. 

“Deju stilu noslēpumi” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 10.–14. jūnijs un 29.jūlijs–3. augusts. 
Norises vieta: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Slēgta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 6–12 gadi. 
Dalības maksa: 125 eiro. 
Nometnes organizētājs: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Nometnes vadītājs: Ilze Orinska (kontakttālrunis: 26 310 724 

Īss nometnes satura apraksts. 

“Deju stila noslēpumi” ir dienas nometne bērniem no 6 – 12 gadiem. Interesentus gaida 
daudzveidīgas, radošas aktivitātes deju soļu pasaulē. Deja ir cilvēka prieka, dvēseles 
stāvokļa izpausme. Deja var būt arī kā neverbālā komunikācija. Nometne dalībniekiem 
dos iespēju ieraudzīt un apzināt savu potenciālu. Izvērtēt savus spēkus, iespējas un atrast 
jaunu iedvesmu, gatavojoties deju festivālam Polijā. 

Nometnes laikā dalībniekiem būs iespēja doties ceļojumā pa dejas pasauli – dejas soļi, 
tautas tērpu nēsāšanas tradīcijas, iepazīstot gan vēsturiskās dejas, gan mūsdienu, tautas 



 

„Ekspedīcija II jeb laikmetu griežos” 

 

 
 

Norises laiks: 13.–21. jūnijs (7 darba dienas). 
Norises vieta: J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola. 
Atvērta dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 10–12 gadi. 
Dalības maksa: 30 eiro. 
Nometnes organizētājs: J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola. 
Nometnes vadītājs: Guna Skabarniece (kontakttālrunis: 29 626 058). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Dienas nometnē “Ekspedīcija III jeb izdzīvošanas skola” gan zēni, gan meitenes varēs 
vērot, atklāt, izzināt, nogurt, atpūsties un jautri pavadīt laiku. Lai viens otru labāk iepazītu, 
tiks spēlētas “ledus laušanas” spēles un veidotas izdzīvošanas skolai nepieciešamās 
piederības zīmes. Katra nometnes diena vienlaikus būs gan izglītojoša, gan izklaidējoša. 
Piedaloties nometnē „Ekspedīcija III jeb izdzīvošanas skola”, dalībniekiem būs iespēja: 

• iepazīties un sadraudzēties ar saviem vienaudžiem, 

• piedalīties eksperimentu šovā gan kā skatītājiem, gan dalībniekiem,  

• pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes, 

• darboties radošās darbnīcās, 

• atpūtu gūt sportiskās un izaicinājumu pilnās aktivitātēs. 

Angļu valodas nometne bērniem “I love English 2019″ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norises laiks: nometne notiek jūnijā un jūlijā – iespēja izvēlēties sev vēlamo laiku 
vai arī piedalīties abās nometnē: 
  - 10.–21. jūnijs no plkst. 9.00 līdz 16.00 (izņemot sestdienu un svētdienu), 
  -  8..–19. jūlijs no plkst. 9.00 līdz 16.00 (izņemot sestdienu un svētdienu). 
Norises vieta: “PURE Academy” telpās, Tirgoņu ielā 25 (ieeja no Peldu ielas). 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: no 7 līdz 17 gadiem (dalībnieki tiks dalīti grupās pēc vecuma 
un angļu valodas zināšanu līmeņa). 
Dalības maksa: 188 eiro. 
Nometnes organizētājs: profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy”. 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice (kontakttālrunis: 26 354 505). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Šajā nometnē satiekas dažāda vecuma un dažādu tautību bērni, kas tiek dalīti grupās pēc 
angļu valodas zināšanu līmeņiem. Nodarbības un citas aktivitātes pamatā notiek angļu 
valodā. Nepieciešamības gadījumā pedagogi nesaprasto paskaidro latviski vai krieviski. 
Ar bērniem strādā profesionāli, radoši un atbalstoši pedagogi (ar atbilstošu izglītību). Bērni 
interesantā un aizraujošā veidā apgūst ne tikai angļu valodas prasmes (runāt, rakstīt, 
klausīties un lasīt), bet arī mācās savstarpēji sadarboties, atbalstīt un cienīt vienam otru. 
Pēc veselīgām un garšīgām pusdienām, kas tiek pagatavotas pēc tieši mums sagatavotas 
ēdienkartes, bērni dodas pilsētas ielās un parkos, lai izkustētos, izjustu piedzīvojuma un 
sacensību garšu un baudītu vasaru. 



 

Nometnes laikā dalībnieki iepazīst dažādas Liepājas vietas, piemēram, Liepājas Leļļu 
teātri, Liepājas Teātri, Liepājas Muzeju, Liepājas Dzintaru, Liepājas Universitāti u.c., 
izbauda aizraujošo braucienu ar “Makšķernieka namiņa” motorlaivu, kā arī dažādas citas 
aktivitātes. 

Nometnes programma u.c. informācija: www.pureacademy.lv. 

“SREZE - 2” 

 

 
 
 
 
 

Norises laiks: 1.–12. jūlijs 
Norises vieta: Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 10–15 gadi. 
Dalības maksa: 100 eiro. 
Nometnes organizētājs: Liepājas Ezerkrasta sākumskola 
Nometnes vadītājs: Edmons Gruduls (kontakttālrunis: 26 534 949). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes mērķis ir skolēniem aizraujošā veidā nostiprināt un padziļināt zināšanas angļu 
valodā un angļu valodas lietošanā. Nometni apmeklēt ieteicams jauniešiem, kam ir angļu 
valodas prasme sarunu valodas līmenī.  

Nometnes laikā jauniešiem būs iespēja kļūt par supervaroņiem, attīstīt savas superspējas 
un paveikt īstus varoņdarbus.  

Katru dienu nometnes dalībnieki veiks kādu labo darbu Liepājas pilsētas vidē un tās 
apkārtnē, sniedzot labumu pilsētai un sabiedrībai. 

Nometnes programma ir sabalansēta un sevī ietver gan fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, 
gan izglītojošas un izzinošas nodarbības.  

Nometnes aktivitātes notiks angļu valodā.  

“Valodas vēstneši Varavīksnē” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 1.–12. jūlijs. 
Norises vieta: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 5–10 gadi. 
Dalības maksa: 140 eiro. 
Nometnes organizētājs: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Nometnes vadītājs: Ilze Orinska (kontakttālrunis: 26 310 724) 

Īss nometnes satura apraksts. 

”VVV – Valodas vēstneši Varavīksnē” ir radoša dienas nometne ar integrētām 
nodarbībām krievu valodā, kura uzņem jaunus dalībniekus vecumā no 5 – 10 gadiem. Tā 



 

ir paredzēta dalībniekiem, kuriem dzimtā valoda ir latviešu ar un bez priekšzināšanām 
krievu valodā un arī visiem tiem, kuriem ir interese par šo seno, skaisto un bagāto valodu. 

Nometnē interesentus gaida dažādi atklājumi valodas pasaulē. Nodarbības notiks 
bilingvāli. Katru dienu dalībnieki tiks iepazīstināti ar krievu tautas kultūru. Jautrā un 
interesantā gaisotnē nometnes dalībniekiem būs iespēja apgūt, padziļināt savas 
svešvalodu prasmes krievu valodā, uzzināt vairāk par valsts dzīvi, kultūru, mūziku un 
mākslu. Tiks radīta “valodas apguves vide”, kur dalībnieki varēs pilnveidot savas valodas 
prasmes neformālā gaisotnē, veidojot savus TV kanālus. Krievu valoda tiks iepazīta, 
apgūta ar TV programmu starpniecību, grāmatu, teatrālu uzvedumu, interaktīvo rotaļu, 
lomu spēlēm un multiplikācijas filmu palīdzību. 

Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecinājumu par “VVV – Valodas 
vēstneši Varavīksnē” – integrētas nodarbības krievu valodā” absolvēšanu. 

“Piedzīvojums naktī” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 8.–15. jūlijs. 
Norises vieta: “Rijnieki", Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads. 
Atvērta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 14–17 gadi. 
Dalības maksa: 175 eiro liepājniekiem; 260 eiro pārējiem (līdz 15. aprīlim), pēc šī 
datuma cena palielinās. 
Nometnes organizētājs: biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi”. 
Nometnes vadītājs: Žigimants Krēsliņš (kontakttālrunis: 27 090 307) 

Īss nometnes satura apraksts: 

Vai esi jaunietis, vecumā no 14 līdz 17 gadiem? Vai esi domājis, kā būtu gulēt pa dienu 
un īsto dzīvi izbaudīt naktī? Tev ir tāda iespēja! Piedāvājam nakts piedzīvojumu nometni. 
Nometnes programma norisināsies no plkst. 12.00 līdz 4.00. Nometnes programmā būs 
gan izglītojošas nodarbības, būs iespēja uzzināt, kas ir Eiropas brīvprātīgais, kas ir 
diskriminācija un iekļaušana, kā izdzīvot mežā. Gan piedzīvojumi naktī – pārgājieni, 
orientēšanās, šķēršļu trases, spoku trase. Gan izklaides un pašu organizētas aktivitātes 
– šovu šovs, teātris, naktis pie ugunskura. Kā arī būs iespēja atstāt nometnes vietā kaut 
ko paliekošu, jo ik dienu būs jāveic brīvprātīgais darbs, veidojot šķēršļu trasi, bērnu 
laukumu, āra kamīnu, u.c. Būs arī atpūtas vakars pirtī.  

Nometni vadīs Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no dažādām valstīm. 

Nometnē ir tikai 20 vietas. Dzīvošana teltīs. 

“Varavīksne mums apkārt” 

 

 
 
 
 
 

Norises laiks: 8.–18. jūlijs. 
Norises vieta: brīvdienu māja „Atomi”. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: no 8 līdz 14 gadiem. 
Dalības maksa: 200 eiro. 
Nometnes organizētājs: SIA “WORLD OF EVENTS”. 
Nometnes vadītājs: Irina Skinderska (kontakttālrunis: 29 404 295). 



 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes mērķis – sekmēt skolēnu interesi pret tuvāko apkārtējo vidi un to saudzēšanu, 
kā arī apkārtnes iepazīšanu, aktualizējot veselīga un aktīva dzīvesveida principus. 
Nometnes laikā skolēniem tiks piedāvātas gan daudzveidīgās izglītojošas un radošas 
nodarbības, gan nodarbības brīvā dabā, piemēram, aktīvās spēles, orientēšanas 
apkārtnē utt. plānotas ekskursijas gan Liepājas apkārtnē, gan Ventspilī ar mērķi iepazīt 
tuvāko apkārtni. 

“Mana patiesā vērtība” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 22..–27. jūlijs. 
Norises vieta: “Lejnieki”, Vērgales pagasts; Saraiķi. 
Slēgta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 8–14 gadi. 
Dalības maksa: 20 eiro. 
Nometnes organizētājs: Vivita Kalniņa 
Nometnes vadītājs: Artūrs Jankauskis (kontakttālruņi: 25 065 588 (Vivita), 
28 241 881 (Artūrs). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometne paredzēta bērniem, kuru ģimenēm ir zemi finansiālie ienākumi. Vēlamies, lai 
tieši šiem bērniem šīs dažas dienas kļūst par īpašām un neizmirstamām. Nometnes laikā 
radoši darbosimies – gleznosim, dziedāsim, dejosim un sportosim. Dosimies uz jūru, 
mācīsimies vairāk par sevi un to, kā attīstīt sevī Dieva dotos talantus. Būs iespēja iepazīt 
un iegūt jaunus draugus, kā arī iespēja “nospodrināt” savu talantu, piedaloties koncertā, 
kas paredzēts nometņu dalībnieku ģimenēm.   

„Zaļais zirgs 2019” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norises laiks:  
  - 1. grupa: 1.–5. jūlijs un 8.–12. jūlijs. 
  - 2. grupa: 29. jūlijs–2. augusts un 5.–9. augusts. 
  - 3. grupa: 12.–16. augusts un 19.–23. augusts. 
Norises vieta: biedrība „Jura staļļi”,”Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts, Grobiņas 
novads. 
Atvērta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 9–13 gadi. 
Dalības maksa: 185 eiro. 
Nometnes organizētājs: Laima Miče. 
Nometnes vadītājs: Laima Miče (kontaktālrunis: 26 366 601, e-pasts: 
zalais.zirgs@gmail.com) 

Īss nometnes satura apraksts: 

Ierašanās no 8.30, norise no 9.30 līdz 17.00 (cenā iekļauta ēdināšana divreiz dienā, brīvi 
pieejams dzeramais ūdens). 

Nometnes laikā dalībnieki izpaudīsies gan sportiski, gan radoši, gan izglītojoši.  



 

Galvenais nometnes mērķis ir attīstīt dalībniekos personīgo izaugsmi, ko nometnē 
realizēsim ar piedāvātajām aktivitātēm: 

• Ikdienas saskarsme ar zirgiem, veicina bērnu prieku un labsajūtu, kā arī rada 
pozitīvāku un izpratnes pilnāku attieksmi pret zirgiem un atbildības sajūtu pret 
dzīvniekiem; 

• Jāšanas sporta nodarbības, rada labvēlīgu vidi dalībnieku brīvā laika pavadīšanai 
un veicina viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, uzlabo bērnu veselību un fizisko 
attīstību; 

• Gaisa trošu trases atrakcija “Spārnotais zirgs”, veicina fizisko attīstību un baiļu 
pārvarēšanu; 

• Loku šaušanas nodarbības, veicina koncentrēšanās spējas un precizitāti; 

• Radošās nodarbības, veicina bērnu radošo attīstību, apgūstot dažādas prasmes 
un iemaņas; 

• Komandu uzdevumi, veicina komunikācijas, sadarbošanās, taktikas u.c. prasmes, 
kā arī uzlabo fizisko attīstību; 

• Lasertag atrakcija, stratēģiska, militāra, komandas saliedējoša spēle, kas liek 
plānot, domāt un attīstīt prātu; 

• Ekskursija uz Grobiņas pagasta Brīvprātīgo ugunsdzēsības dienestu, sekmēs 
nozīmīgu zināšanu iegūšanu, brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba popularizēšana 
bērnu un jauniešu vidū, veicinās sapratni un interesi par nesavtīga darba darīšanu, 
kā arī dalībnieki piedalīsies dienesta pārstāvju sagatavotās aktivitātēs. 

 

 

“Aktīva=skaista” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 14.–19. jūlijs. un 30.jūlijs–4. augusts. 
Norises vieta: Grobiņa. 
Atvērta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 7–13 gadi. 
Dalības maksa: 150 eiro. 
Nometnes organizētājs: Krista Siliņa un Kristīna Petermane. 
Nometnes vadītājs: Krista Siliņa un Kristīna Petermane (kontakttālruņi: 29 849 407; 
26 131 381). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes laikā sportosim, apgūsim ķermeņa kopšanas pamatlietas atbilstoši vecumam. 
Iepazīstināsim ar veselīgiem knifiņiem virtuvē. Mudināsim meitenes būt aktīvām, jo 
AKTĪVA=SKAISTA! 

“Saldskābais smaids 2019” 

 

 
 

Norises laiks: 28. jūlijs.–3. augusts. 
Norises vieta: Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Saieta nams. 
Atvērta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 10–15 gadi. 



 

 
 
 

Dalības maksa: 120 eiro. 
Nometnes organizētājs: Liepājas Raiņa 6. vidusskola. 
Nometnes vadītājs: Sintija Strautiņa (kontakttālrunis: 26 164 982). 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes moto:  “Līderis ir tas, kurš zina ceļu, pats par to staigā un rāda to citiem.” 

28.07.  Sapņo! Un šovs var sākties… Nometnes dalībnieku iepazīšanās aktivitāte “Mani 
dzīves paradumi”. Dalībnieku iesvētīšana un Kazdangas teritorijas iepazīšana. 

29.07. Izvirzi mērķi!  Caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Mērķu kartes izveidošana. Aktivitāte 
“Trāpi mērķī!” Pārgājiens ar šķēršļu joslu “Pārvari sevi!” Sapņu ķērāja izgatavošana. 

30.07. Izaicini sevi!  Ekstrasencu cīņas. Izzini pagātni, paredzi nākotni! Izdomāto stāstu 
ekranizācija “Patiesība vai meli…” Ēnu spēles. Radošais darbiņš „Es esmu pasaulē, un 
pasaule ir ap mani”. 

31.07. Iedrošini radošumu!  Izklausies redzēts! Ekskursija uz Piena muižu Sieksātē. 
Valtaiķu baznīca. Gleznas gatavošana no ziepju burbuļiem. 

01.08. Esi pozitīvs!  Gatavi pārvērtībām. Aktivitāte “Smieklu līderis.” Radošais darbs 
„Spoguļu izveide”. Izaicini sevi sporta laukumā! 

02.08. Esi drosmīgs!  Lauku sēta jeb saimnieks meklē sievu. Ekskursija uz lauku 
saimniecību jeb piedzīvojums sienu šķūnī. Dzīvnieku gatavošana no valcētas vilnas. 

03.08. Esmu līderis!  Kas ir tavs X Faktors? Savu sapņu krāsainā un radošā palaišana 
Visumā. Vecāku sagaidīšana un kopīgs noslēguma pasākums “Esmu līderis, kurš zina 
ceļu, pa kuru iet... “ 

“Pasaules karnevāls” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 12.–19. augusts. 
Norises vieta: Cīravas arodvidusskola. 
Atvērta, diennakts nometne. 
Dalībnieku vecums: 8–14 gadi. 
Dalības maksa: 175 eiro liepājniekiem; 260 eiro pārējiem (līdz 15. aprīlim), pēc šī 
datuma cena palielinās. 
Nometnes organizētājs: biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi”. 
Nometnes vadītājs: Žigimants Krēsliņš (kontakttālrunis: 27 090 307) 

Īss nometnes satura apraksts: 

Ja esi vecumā no 8 līdz 14 gadiem un vēlies pavadīt vasaru radoši, krāsaini un 
piedzīvojumiem bagāti, tad vienu nedēļu Tev ir tāda iespēja, piedaloties nometnē 
"Pasaules karnevāls". Karnevāls Džungļos, 90-tajos, Kosmosā, dažādās valstīs? Būs! 
Ballītes, iztrakošanās spēles, nakts trases, spoku trase, "Miltainie", "Meža spēle", šovi, 
pārgājiens, kino un galda spēļu vakari? Būs! Ekskursija? Būs! Uz Cinevillu, Lielā Ķemeru 
tīreļa laipu, Valguma pasaules baskāju taka, Kuldīga. Visu nedēļu viens krāsains 
piedzīvojums! Nometni vadīs Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no dažādām valstīm. 



 

  



 

 “Deju stilu noslēpumi” 

 

 
 
 
 
 
 

Norises laiks: 10.–14. jūnijs un 29.jūlijs–3. augusts. 
Norises vieta: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Slēgta, dienas nometne. 
Dalībnieku vecums: 6–12 gadi. 
Dalības maksa: 125 eiro. 
Nometnes organizētājs: privātsākumskola “Varavīksne”. 
Nometnes vadītājs: Ilze Orinska (kontakttālrunis: 26 310 724) 

Īss nometnes satura apraksts. 

“Deju stila noslēpumi” ir dienas nometne bērniem no 6 – 12 gadiem. Interesentus gaida 
daudzveidīgas, radošas aktivitātes deju soļu pasaulē. Deja ir cilvēka prieka, dvēseles 
stāvokļa izpausme. Deja var būt arī kā neverbālā komunikācija. Nometne dalībniekiem 
dos iespēju ieraudzīt un apzināt savu potenciālu. Izvērtēt savus spēkus, iespējas un atrast 
jaunu iedvesmu, gatavojoties deju festivālam Polijā. 

Nometnes laikā dalībniekiem būs iespēja doties ceļojumā pa dejas pasauli – dejas soļi, 
tautas tērpu nēsāšanas tradīcijas, iepazīstot gan vēsturiskās dejas, gan mūsdienu, tautas 
un citu tautu dejas. Lai radītu radošas kustības un dejotu, nav nepieciešamas plašas 
iemaņas un prasmes, fiziskā sagatavotība.  

Nometnes filozofija: Ikviens, kurš vēlas, var apgūt jebkuru dejas soli. 

 


