
 

 

Bērnu un jauniešu  nometnes  
2020. gada vasarā 

 
 
 

Nometnes nosaukums – “Jaukās dienas Liepājā” 
 
Norises laiks: 6.07.–17.07.2020. (10 dienas) 
Norises vieta: Dunikas iela 9/11, Liepāja 
Atvērta  
Dienas   
Dalībnieku vecums: 8–12 gadi 
Dalības maksa: 70 eiro 
Nometnes organizētājs: Grobiņas radošais klubs “Efeja” 
Nometnes vadītājs: Maija Ignatova, kontakttālrunis: 29 827 403 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometne būs izglītojoši-radoša atpūtas piedzīvojumu nometne, kas notiks 10 dienas no 
plkst. 9.00 līdz 17.00.  Nometne tiek organizēta blakus parkam, ezeram un kanālam, kā 
arī tuvu jūrai un mežam, lai nometnes dalībnieki pavadītu laiku brīvā dabā, svaigā gaisā.  
Nometnes dalībnieki dosies pārgājienos gar Liepājas ezeru un Baltijas jūru, kura laikā 
rūpēsies par apkārtējo vidi, piedaloties dabas sakopšanas talkā, lidinās pūķus, mācīsies 
laivot, kurinās ugunskuru, piedalīsies fotomedībās, orientēsies, peldēsies, meklēs 
apslēptus dārgumus,  iepazīs apkārtējos augus, dzīvniekus un putnus.  
 
Nometnē notiks vairākas radošās darbnīcas, saistītas ar dabas materiāliem un otrreizēju 
materiālu pārstrādi. Nometnes dalībnieki iemācīsies izmantot dažādus dabas materiālus 
– smiltis, augus, ziedus, lapas, mizas, čiekurus, akmeņus utt. No dabas materiāliem 
nometnes dalībnieki kopā izveidos mini baskāju taku. Brīvdabas plenērā varēs gleznot vai 
veidot savu mīļāko dzīvnieku. Kā arī dabu aiznest mājās – herbārijā un terārijā! Nometnes 
dalībnieki apgūs veselīga dzīvesveida pamatus, gatavojot veselīgas uzkodas piknikam un 
ievācot augu tējas. Katru dienu paredzētas vairākas aktīvas sporta spēles, mūsu nometnē 
ļoti iecienītā tautas bumba un bultiņspēle. Dalībnieki saņems brokastis, siltas pusdienas 
un launagu. 
 
 

Nometnes nosaukums – “SREZE” 
 
Norises laiks: 3.08.2020.–14.08.2020. 
Norises vieta: Liepājas Ezerkrasta sākumskola 
Atvērta  
Dienas  
Dalībnieku vecums: 6 –10 gadi  
Dalības maksa: 100 eiro 
Nometnes organizētājs: Liepājas Ezerkrasta sākumskola 
Nometnes vadītājs: Eva Jaunzeme, kontakttālrunis: 29 440 244 
 
 
 



 

Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometnes leģenda. Vecu vecos laikos cilvēki vēl nekā nestrādājuši un tāpat vien 
pavadījuši laiku izklaidējoties. Šie nu cauras dienas gozējušies un skatījušies, kā putni 
raujas, kā zvēri dzīvo un kā jūra šalc. Bet nu reiz pie cilvēkiem atnācis viens jauns cilvēks 
un sacījis, lai šie skatoties no putniem un no zvēriem un sākot paši arī strādāt. Tas jaunais 
cilvēks bijis – DARBS.  
 
Nometnes “SREZE – piedzīvojums profesiju pasaulē” atklāšanas brīdī dalībnieki satiksies 
ar šo jauno cilvēku, kurš ik dienu iepazīstinās bērnus ar dažādām profesijām.  
Galvenie nometnes plānotie pasākumi.  
 
Ekskursijas Liepājas teātrī, lidostā, zirgu audzētavā “Stiebriņi”, tikšanās ar mediķiem, 
kinologiem, nodarbība ar apmācītiem suņiem, radošās darbnīcas kopā ar ornitologu, 
sportiskas aktivitātes kopā ar nometnes skolotājiem un profesionāliem,  noslēguma 
pasākums. 
 
 

Nometnes nosaukums – “KALEIDOSKOPS” 
(nometne topošajiem pirmklasniekiem) 
 
Norises laiks: 3.08.2020.–14.08.2020. 
Norises vieta: PII “Saulīte””, Ganību 122/128, Liepāja 
Atvērta nometne 
Dienas nometne 
Dalībnieku vecums: 6–7 gadi 
Dalības maksa: 82 eiro 
Nometnes organizētājs: Bērnu izaugsmes veicināšanas biedrība “Saulītes cilvēki” 
Nometnes vadītājs: Kristīne Ūtrupa, kontakttālrunis: 29 137 666 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
6–7 gadu vecumā bērni beidz pirmsskolu, lai jau rudenī uzsāktu mācības pirmajā klasē. 
Šajā vecumā bērnus nevar atstāt bez pieaugušā uzraudzības. Nometnes 
KALEIDOSKOPS mērķauditorija ir bērni, kas pabeidz pirmsskolas izglītības iestādi (pii) 
un kuru vecākiem nepieciešams atbalsts bērnu saturīgā laika pavadīšanas organizēšanā 
īsi pirms skolas. Jautri un interesanti pavadot laiku Liepājā, apmeklējot dažādas vietas, 
pildot aizraujošus uzdevumus, bērni nostiprina pārliecību par sevi, par savām prasmēm 
un par savām spējām, lai ar pārliecību dotos uz skolu. 
 
Pasākumu plāns:  
1. diena. Draudzīgā sporta diena – iepazīšanās, noteikumu instruktāža, komandu 
veidošanas spēles, sadalīšanās pa posmiem, jautrās  sporta spēles stadionā 
2. diena. Sajūtu diena – sajūtu takas veidošana dabā, taustes maisiņu veidošana, sava 
kaleidoskopa izgatavošana 
3. diena. Kulinārijas diena – kulinārija pašu rokām (tostermaizes, pankūkas, kēksiņi) 
4. diena. Vizuālās mākslas diena – ekskursija uz uzņēmumu “Liepājas papīrs”, radošā 
pašizpausme darbnīcās 
5. diena. Tehnoloģiju diena – Liepājas Zinātnes un Izglītības inovāciju centrs, 
eksperimenti 
6. diena. Teātra diena – kinoteātris, leļļu teātris, teātris, - 3 mākslas ēkas. Bērnu mākslas 
performances dabā. 



 

7. diena Dabas diena – pludmale, aktivitātes ar dabas materiāliem, Pērkones parks 
8.diena Veselības un skaistuma diena – Ko es protu, ko es zinu, ko es daru! 
9.diena  Pirmssvinību diena – gatavošanās noslēgumam, vēstules, dāvanas 
10.diena Tūrisma diena – Grobiņas pilskalna pastaigu taka, uzdevumi ar tūrisma 
elementiem, pikniks, vikingu pārsteigumi. Svētku diena – apdāvināšanās, nometnes 
izvērtējums 
P.S. Pasākumu plāns var mainīties, ņemot vērā laika apstākļus, bērnu priekšlikumus un 
citus neparedzētus apstākļus. 
 
 

Nometnes nosaukums – “Aktīva=Skaista” 
 
Norises laiks: 03.08–07.08.2020. un 10.08.–11.08.2020. (darbadienās no 10.00 līdz 
16.00) 
Norises vieta: Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
Atvērta  
Dienas  
Dalībnieku vecums: 7–10 gadi 
Dalības maksa: 130 eiro 
Nometnes organizētājs: Biedrība “Aktīva = Skaista” 
Nometnes vadītāja: Krista Siliņa, kontakttālrunis: 26 131 381 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometnes laikā sportosim, apgūsim ķermeņa kopšanas pamatlietas atbilstoši vecumam. 
Katru dienu praktiskās nodarbības. Iepazīsimies ar veselīgiem knifiņiem virtuvē. 
Mudināsim meitenes būt aktīvām, jo AKTĪVA=SKAISTA.  
 
 

Nometnes nosaukums – “Aktīva=Skaista” 
 
Norises laiks: 13.07.–18.07.2020. un 21.07.–26.07.2020. 
Norises vieta: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola 
Atvērta  
Diennakts  
Dalībnieku vecums: 10–12 un 12–15. 
Dalības maksa: 185 eiro 
Nometnes organizētājs: Biedrība “Aktīva = Skaista” 
Nometnes vadītāja: Krista Siliņa, kontakttālrunis: 26 131 381 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometnes laikā sportosim, apgūsim ķermeņa kopšanas pamatlietas atbilstoši vecumam. 
Katru dienu praktiskās nodarbības. Iepazīsimies ar veselīgiem knifiņiem virtuvē. 
Mudināsim meitenes būt aktīvām, jo AKTĪVA=SKAISTA.  
 
 
  



 

Nometnes nosaukums – “SALDSKĀBAIS SMAIDS 2020” 
 
Norises laiks: 19.07.–25.07.2020. 
Norises vieta: Aizputes novads, Kazdangas pagasts 
Atvērta  
Diennakts  
Dalībnieku vecums: 10–15 gadi 
Dalības maksa: 111 eiro 
Nometnes organizētājs:  Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
Nometnes vadītājs: Sintija Strautiņa, kontakttālrunis: 26 164 982 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometnes moto: “Tilts ir kā ceļojums pāri manam, pāri tavam, pāri tautas laikam.” 
Nometnes filozofija-Tilts ir kā simbols, kā saikne starp divām pasaulēm, starp jauno un 
veco, zināmo un nezināmo, pagātni un nākotni. Mūsdienu straujajā pasaulē ir jāveicina 
bērnos to tikumu apzināšanos, kas ļauj saglabāt mūsu tautas pamatvērtības un vienlaicīgi 
ieraudzīt gan savu personīgo, gan kopīgo tautas attīstības ceļu. Uzdrošinies! Sper pretī 
soli jauniem izaicinājumiem! Esi ceļā uz pārmaiņām! Ej pāri tiltam! 
 
19.07. Tilts uz jauno pasauli. Jaunās pasaules izzināšana “Katram sava Kazdanga…” 
Aktivitāte ar asociatīvām kārtīm „Tilts, pa kuru es eju šobrīd, un tilts, pa kuru es vēlētos 
iet nākotnē”. Dalībnieku iepazīšana, iesvētīšana un Kazdangas teritorijas iepazīšana. 
 20.07. Tilts uz pagātni. Dzīve akmens laikmetā- vērtības, cilšu likumi, Improvizētas 
medības “Noķer savu laimes zivi!” Izdzīvošanas skola mežā. Akmens izmantošana rotu 
darināšanā. 
21.07. Tilts uz bērnību. Satikšanās ar bērnības rotaļām. Rotaļlietu stāsts. Bērnības 
vērtības. Septiņi laimes tilti. Radošā darbnīca „Mans iekšējais bērns”- kāds tas ir, un ko 
viņš var man mācīt un palīdzēt. 
22.07. Tilts uz sirdi. Mana dzīves kardiogramma. Ceļojums uz Kurzemes sirdi- Kuldīgu. 
Pilsētas medības. Telepotēšanās uz Kurzemes hercogistes galvaspilsētu. Dziesmu tilti no 
sirds uz sirdi. 
23.07. Tilts uz nākotni. Karjeras ceļa karte. Šovs “Nākotnes profesiju varā.” “Uzmini 
profesiju!” Radošais darbs - Nākotnes tilta veidošana. 
24.07. Tilts uz prātu. Sasniegumu veiksmes formula “Asini prātu un mēli!” Eksperiments 
“Prāts rada tiltus…” Psiholoģiskā nodarbība – Barjeras, kas man var traucēt droši iet pāri 
jebkuram dzīves tiltam.  
25.07. Tilts uz sapņiem. Satikšanās prieks ar vecākiem “Pār tiltiem uz sapņiem 
traucam…” Tilta veidošana – Ceļš uz manu vecāku sirdi. 
Ārējo apstākļu dēļ nodarbību saturs var mainīties! 
 

Nometnes nosaukums – “I love English 2020″ 
 
Norises laiks: 06.07.–17.07.2020. no plkst. 9.00 līdz 16.00 (izņemot sestdienu un 
svētdienu) 
Norises vieta: “PURE Academy”, Tirgoņu iela 25, Liepāja 
Atvērta  
Dienas  
Dalībnieku vecums: no 7 līdz 16 gadiem (dalībnieki tiks dalīti grupās pēc vecuma un angļu 
valodas zināšanu līmeņa).   
Dalības maksa: 228–248 eiro (20 eiro atlaide tiem, kas piesakās divatā, un iepriekšējo 
gadu dalībniekiem) 



 

Nometnes organizētājs: PTI “PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice, kontakttālrunis: 26 354 505 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Angļu valodas nometnē “I love English 2020″ 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. No rīta kārtīgi mācāmies 2 
akadēmiskās stundas. Pēcpusdien baudām dažādas aktivitātes, kuras organizējam gan 
angļu, gan latviešu valodā. 
 
Ar bērniem strādā profesionāli, radoši un atbalstoši pedagogi. Bērni interesantā un 
aizraujošā veidā apgūst ne tikai angļu valodas prasmes (runāt, rakstīt, klausīties un lasīt), 
bet arī mācās savstarpēji sadarboties, atbalstīt un cienīt viens otru. Pēc veselīgām un 
garšīgām pusdienām, kas tiek pagatavotas pēc tieši mums sagatavotas ēdienkartes, 
bērni dodas ārpus telpām, lai izkustētos, izjustu piedzīvojuma un sacensību garšu un 
baudītu vasaru. 
 
 

Nometnes nosaukums – “Superheros Needed” 
 
Norises laiks: 10.–14.08.2020. 
Norises vieta: nometņu centrs “Draudzība”, Bernāti, Nīcas novads 
Atvērta  
Diennakts  
Dalībnieku vecums: 8–16 gadi 
Dalības maksa: 340,00 eiro 
Nometnes organizētājs – SIA “Valodu Vēstniecība” 
Nometnes vadītājs – Velta Osipova, kontakttālrunis: 26 044 366 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Katrs bērns zina kādu supervaroni un sapņo par tādu būt pats. Vai esi gatavs negaidītai 
situācijai, kurā tev vajadzēs parādīt savas superspējas? Vai nevari sagaidīt satikt sen 
nesatiktos un vēl neiepazītos draugus vējainajā jūras piekrastē? Vai gribi uzzināt kādas ir 
tavas spējas un kā tu vari palīdzēt citiem ar tām? Vai nāksi mums palīgā? 
 
1.diena Ierašanās supervaroņu treniņnometnē un iepazīstini ar savu supervaroni. 
2.diena Galaksiju/Marvelpasaules iepazīšana un superspējas, kas tās tādas? 
3.diena Kriptonīts, vai man tāds ir? 
4.diena Supervaronis un īstā dzīve. 
5.diena Dzīvot kā supervaronim. 
 
Tiekamies SUPERHEROES NEEDED nometnē, kur Tevi sagaida: 
•   aktīvas spēles svaigā gaisā; 
•   darbs komandā; 
•   “neiespējamie” uzdevumi; 
•   attīstošas radošās darbnīcas; 
•   dažādas sporta sacensības; 
•   atpūta nometnes smilšu pludmalēs; 



 

•   supervadītāju komanda; 
•   veselīgas un gardas ēdienreizes; 
•   ērta izmitināšana; 
•   un tas viss ANGĻU VALODĀ. 
 
 
 
Nometnes nosaukums – “Superheros Needed” 
 
Norises laiks: 29.06.–3.07.2020 un 03.08.–07.08.2020.  
Norises vieta: SIA “Valodu Vēstniecība, Republikas iela 12, Liepāja 
Atvērta 
Dienas 
Dalībnieku vecums: 6–16 gadi 
Dalības maksa: 155 eiro 
Nometnes organizētājs: SIA “Valodu Vēstniecība” 
Nometnes vadītājs: Velta Osipova, kontakttālrunis: 26 044 366 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Katrs bērns zina kādu supervaroni un sapņo par tādu būt pats. Vai esi gatavs negaidītai 
situācijai, kurā tev vajadzēs parādīt savas superspējas? Vai nevari sagaidīt satikt sen 
nesatiktos un vēl neiepazītos draugus vējainajā jūras piekrastē? Vai gribi uzzināt kādas ir 
tavas spējas un kā tu vari palīdzēt citiem ar tām? Vai nāksi mums palīgā? 
 
Tiekamies SUPERHEROES NEEDED nometnē, kur Tevi sagaida: 
•  supervadītāju komanda; 
• aktīvas spēles svaigā gaisā; 
• darbs komandā; 
• attīstošas radošās darbnīcas; 
• dažādas sporta sacensības; 
• veselīgas un gardas pusdienas; 
• un tas viss ANGĻU VALODĀ. 
 
 

Nometnes nosaukums – “Superheros Needed” 
 
Norises laiks: 08.–19.06.2020. (plkst. 14.00–17.00) un 6.–17.07.2020. (plkst. 9.00–12.00)  
Norises vieta: SIA “Valodu Vēstniecība, Republikas iela 12, Liepāja  
Atvērta 
Dienas 
Dalībnieku vecums: 4–7 gadi 
Dalības maksa: 85 eiro 
Nometnes organizētājs: SIA “Valodu Vēstniecība” 
Nometnes vadītājs: Velta Osipova, kontakttālrunis: 26 044 366 
 
Īss nometnes satura apraksts:  
 
Katrs bērns zina kādu supervaroni un sapņo par tādu būt pats. Vai esi gatavs negaidītai 
situācijai, kurā tev vajadzēs parādīt savas superspējas? Vai nevari sagaidīt satikt sen 
nesatiktos un vēl neiepazītos draugus vējainajā jūras piekrastē? Vai gribi uzzināt kādas ir 
tavas spējas un kā tu vari palīdzēt citiem ar tām? Vai nāksi mums palīgā? 



 

 
Tiekamies SUPERHEROES NEEDED nometnē, kur Tevi sagaida: 
•  supervadītāju komanda; 
• darbs komandā; 
• attīstošas radošās darbnīcas; 
• “neiespējamie” uzdevumi un aktivitātes 
• un tas viss ANGĻU VALODĀ. 
 
 

Nometnes nosaukums – “KARJERAS KOKS” 
 
Norises laiks: 10.08.– 21.08.2020. plkst. 9.00–15.00 (10 dienas) 
Norises vieta: Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33    
Atvērta 
Dienas  
Dalībnieku vecums: 7–10 gadus veci skolēni   
Dalības maksa: 60 eiro 
Nometnes organizētājs: Liepājas Centra sākumskola 
Nometnes vadītājs: Inese Gūtmane, kontakttālrunis: 29 710 288 
 
Īss nometnes satura apraksts: 
 
Nometnes mērķis ir izzināt dažādas profesijas Liepājā, veidot prasmi sadarboties, strādāt 
komandā, domāt un darboties radoši, izzināt sevi, citus, dabu, un rūpēties par vides un 
savu fizisko un garīgo veselību. Nodarbībās skolēni tiks rosināti izglītoties karjeras 
izglītībā. Nometnes dalībnieki tiks iesaistīti aktivitātēs, kas dos iespēju iepazīt apkārtējo 
vidi, profesijas Liepājā,  attīstīt fiziskos dotumus, domāt un darboties veselīgi,  veidot 
prasmi sadarboties, strādāt komandā un darboties radoši, mācīties būt atbildīgam, 
lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Radošās darbnīcās tiks izvirzīti uzdevumi un 
problēmas, kas skar cilvēka karjeras izglītības jautājumus. Nometnes dalībnieki sportos, 
darbosies radoši grupās, apmeklēs pilsētas iestādes, uzņēmumus, bērnu izklaides 
pasākumu vietas, jūrmalu, ja valsts situācijas dēļ būs iespējams, tad arī kino un Dzintara 
boulingu.  
 


