
 

 

2021. gada vasaras nometnes  
bērniem un jauniešiem 

 

 

Vasaras nometne “Zaļais Zirgs 2021” 

Norises laiks:  
1. GRUPA: 28. jūnijs–2. jūlijs un 5.–9.jūlijs; 
2. GRUPA: 19.–23. jūlijs un 26.–30. jūlijs; 
3. GRUPA: 2.–6. augusts un 9.–13. augusts; 
4. GRUPA: 16.–20. augusts un 23.–27. augusts. 

Norises vieta:  
Biedrība "Jura staļļi"; 
"Kapeļkalēji", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430. 

Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 9–13 gadi   
Dalības maksa: 250 eiro 
Nometnes organizētājs:  pašnodarbināta persona Laima Miče 
Nometnes vadītājs: Laima Miče 
Kontakttālrunis: 26 366 601 
 
Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes laikā dalībnieki izpaudīsies gan sportiski, gan radoši, gan izglītojoši.  
 
Uzsvaru liekam uz dalībnieku kvalitatīvu, aktīvu un interesantu brīvā laika pavadīšanu. 
 
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; 
- u. c. aktivitātes. 

  



 

 

Vasaras nometne “SALDSKĀBAIS SMAIDS 2021” 

Norises laiks: 3.–9. jūlijs  
Norises vieta: Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Saieta nams 
Nometnes veids: atvērta, diennakts 
Dalībnieku vecums: 10–15 gadi   
Dalības maksa: 140 eiro 
Nometnes organizētājs:  Liepājas Raiņa 6.vidusskolas Atbalsta biedrība 
Nometnes vadītājs: Sintija Strautiņa 
Kontakttālrunis: 26 164 982 
 
Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes leģenda / filozofija:  

2021. gada vasaras nometnes "Saldskābais smaids" tēma "Svētki ir jāsvin!". Svētki veido 
prieku, padara mūsu ikdienu gaišāku, liek justies pacilāti. Un priecīgs cilvēks ir laimīgs. 
Pandēmijas laiks nu jau gada garumā svētku sajūtu ļāva baudīt tikai ģimenes lokā. Vai 
iespējams svinēt svētkus, kuri ir pagājuši? Kāpēc gan ne! Šis laiks paver jaunas iespējas. 
Gribi nosvinēt un piedzīvot klātienē Jauno gadu, Valentīndienu, Latvijas dzimšanas 
dienu? Svētki ir tad, kad tos svinam. Prieks ir tad, kad to piedzīvojam. Parūpēsimies par 
katra līdzdalību prieka gūšanā. Moto: Spēlēsim prieka spēli!  

Nometnes laikā bērniem tiks piedāvātas dažādas meistardarbnīcas: scenogrāfijas 
darbnīca, kustību darbnīca, muzikālā darbnīca, radošās rakstīšanas darbnīca, tērpu 
darināšanas darbnīca, nometnes simbolikas darināšanas darbnīca, meikapa darbnīca 
u.c. Noteikti brauksim ekskursijās – baudīsim Dienvidkurzemes pērles Aizputi un Alsungu, 
iepazīsim gan kultūrvesturiskās tradīcijas, gan cepsim raušus, gan apskatīsim skaistākās 
dabas vietas. 

Tradicionāli katru dienu paredzētas daudzveidīgas sporta aktivitātes: gan tradicionālās 
(futbols, basketbols, tautasbumba u.c.), gan netradicionālās (dvieļu bols, robežu 
pārkāpēji, orientēšanas ar šķēršļu pārbaudījumiem u.c.). 

 

Vasaras nometne “Aktīva=Skaista” 

Norises laiks: 12.–18.jūlijs; 26.–31. jūlijs 
Norises vieta: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 8–12 gadi   
Dalības maksa: 185 eiro 
Nometnes organizētājs:  Biedrība “Aktīva=Skaista” 
Nometnes vadītājs: Krista Siliņa 
Kontakttālrunis: 26 131 381 

Īss nometnes satura apraksts: 

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



 

 

Vasaras nometne “Jaukās dienas Liepājā” 

Norises laiks: 5.–11. jūlijs no plkst. 9.00 līdz 17.00 
Norises vieta: Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 10–12 gadi   
Dalības maksa: 70 eiro 
Nometnes organizētājs:  Grobiņas radošais klubs "Efeja" 
Nometnes vadītājs: Maija Ignatova 
Kontakttālrunis: 29 827 403 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes nosaukums "Jaukās dienas Liepājā" pasaka visu priekšā - pavadīt vasaras 
brīvās dienas jauki, radoši, aktīvi, brīvā dabā svaigā gaisā mūsu pašu pilsētā Liepājā! 

Nometne tiek veidota Liepājas pilsētas bērniem vecumā no 10–12 gadiem, kam interesē 
jaunas zināšanas, radoša darbība un atpūta pie dabas.  

Nometne notiks Liepājas 8. vidusskolā, kas atrodas blakus parkam, tuvu jūrai, mežam un 
pludmalei, jo nometnē uzsvars tiek likts uz dabu un radošu būšanu ārā svaigā gaisā. 

Nometnē notiks dažādas radošās darbnīcas un aktivitātes, kā arī lielāki un mazāki 
pārgājieni un ekskursijas! 

Nometnes laikā bērni saņems vieglas brokastis, siltās pusdienas un launagu. 

 
Vasaras nometne “KALEIDOSKOPS. JAUNO PIRMKLASNIEKU” 

Norises laiks: 2.–13. augusts 
Norises vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde SAULĪTE, Ganību iela 122/128, Liepāja 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 6–7 gadi (bērni, kas uzsāks skolas gaitas 1.klasē)   
Dalības maksa: 150 eiro 
Nometnes organizētājs: Bērnu izaugsmes veicināšanas biedrība „SAULĪTES CILVĒKI” 
Nometnes vadītājs: Kristīne Ūtrupa 
Kontakttālrunis: 29 137 666 

Īss nometnes satura apraksts: 

Šī ir AKTĪVĀS ATPŪTAS un arī IZGLĪTOJOŠĀ  nometne tiem bērniem, kas sāks savas 
skolas gaitas 1. klasē. 
 
Nometnē katrai dienai ir savs motīvs un ievirze, kas plašā gammā atklāj nometnes 
būtību – krāsu, piedzīvojumu un atklājumu virkni KALEIDOSKOPĀ.  
Šīs nometnes laikā vadītāji sagatavojuši programmu, kas gan izklaidēs, gan jēgpilni 
nodarbinās jaunos pirmklasniekus. 
Ticība saviem spēkiem un spēja risināt problēmsituācijas, dod bērniem pārliecību par 
sevi, kas sekmē bērna iekļaušanos jaunā kolektīvā. 



 

 

Nometnes dienas kārtība paredz, ka priekšpusdienā būs kāda izzinoša-izklaidējoša 
ekskursija vai aktivitāte, bet pēcpusdienā nometnes dienasgrāmatas aizpildīšana un 
radošās darbnīcas savam priekam. 
Nometnes maksā iekļauta ēdināšana, visas ekskursijas maksas, autobusu īres maksa 
un nometnes atribūti.  
Pašiem nepieciešams nodrošināt ērtu mugursomu, ūdens pudeli un pārgājienu apavus. 
LAI SĀKAS VASARAS PIEDZĪVOJUMI! 
 
Katrai nometnes dienai ir savs motīvs un aktivitātes, kas slēpjas zem dienu 
nosaukumiem (plānotās aktivitātes var ietekmēt laika apstākļi un citi neparedzami 
nosacījumi). 
1. diena – Draudzības diena 
2. diena – Sajūtu diena 
3. diena – Veselības diena 
4. diena – Tehnoloģiju diena 
5. diena – Dzīvās dabas diena 
6. diena – Sportiskā diena 
7. diena – Vēstures diena 
8. diena – Lasāmā diena 
9. diena – Fantāzijas diena 
10. diena – Tūrisma diena 

 

Vasaras nometne “SAPNIS” 

Norises laiks: 5.–13. augusts 
Norises vieta: Liepājas 3. pamatskola 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 6–11 gadi   
Dalības maksa: 56 eiro 
Nometnes organizētājs:  Liepājas 3. pamatskola 
Nometnes vadītājs: Marina Mikrjukova 
Kontakttālrunis: 26 751 059 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometnes filozofija: “Sapņi baro mūsu dvēseli, dod mums cerību un tuvina mūs nākotnei. 
Sapņo!” 

Katru dienu skolēni iegūst  informāciju par cilvēka talantiem un tos attīstību. Plānotas 
darbnīcas: “Vernisāža” – bērniem būs iespējams izveidot cilvēka figūras kolāžas tehnikā 
no dažādiem materiāliem.; “Zelta rokas” – darbs ar akmentiņiem, ar kartonu; ceļojumā 
“Matemātika manā dzīvē” atbildēsim uz dzīves jautājumiem, attīstīsim savu  loģiku; “Daru, 
ko varu ar prieku” – vingrosim sporta laukumā. Dienas beigās – apbalvojums; “Valodas 
un  grāmatas – manas labākās draudzenes” - parādīsim savas spējas lasīšanā, runāšanā, 
mīklu minēšanā; “Mūsu orķestris” – uzzināsim par mūzikas ārstēšanas lomu cilvēka dzīvē 
un izveidosim elementārus mūzikas instrumentus;  “Fantāzija un talanti”’ – strādāsim 
grupās pēc izvēles. 

 



 

 

Radoša izglītojoša un atpūtas nometne “KARJERAS 
LABIRINTS” 

Norises laiks: 9.–20. augusts plkst. 9.00–15.00 
Norises vieta: Liepājas Centra sākumskola, Uliha 33 vai Toma 19 (par to informēsim 
līguma slēgšanas laikā) 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 6–10 gadus veci skolēni, vienā grupā 20 bērni, 2 skolotāji   
Dalības maksa: 70 eiro 
Nometnes organizētājs:  Liepājas centra sākumskola 
Nometnes vadītājs: Inese Gūtmane 
Kontakttālrunis: 29 710 288 
 

Īss nometnes satura apraksts: 

Radošas nodarbības un atpūtas pasākumi tiek organizēti un orientēti uz karjeras izglītību. 
Nākamo 1. klašu skolēniem tiks iekļautas iepazīšanās nodarbības ar savu jauno klases 
skolotāju. Katra diena būs veltīta savai tēmai, savai sfērai, savā novirzienā. Nodarbību 
tēmas – PERSONĪBAS, VIDES, ŪDENS, CELTNIECĪBAS, VESELĪBAS, MĀKSLAS, 
DROŠĪBAS, TŪRISMA, DZĪVNIEKU, MŪZIKAS, SVĒTKU – TRADĪCIJU. Nometnes 
dalībnieki katru dienu caur radošām nodarbībām atklās kaut ko jaunu un citu, tā izzinot 
dažādas profesijas un apzinoties savas intereses. 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 
praktiski. Nometne norisināsies brīvā un neformālā atmosfērā, pēc iespējas  dabā, parkā, 
sporta laukumā, jūrmalā. 

 

Vasaras nometne “Aktīvi & Radoši” 

Norises laiks: 9.–13. augusts; 16.–17. augusts, no plkst. 10.00 līdz 16.00 (ierašanās no 
9.00) 
Norises vieta: Liepājas Raiņa 6.vidusskola 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 7–10 gadi   
Dalības maksa: 130 eiro 
Nometnes organizētājs:  Biedrība “Aktīva=Skaista” 
Nometnes vadītājs: Krista Siliņa 
Kontakttālrunis: 26 131 381 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometne "Aktīvi & Radoši" ir nometne meitenēm un puišiem vecumā no 7-10 gadiem ar 
mērķi kvalitatīvi pavadīt laiku vasaras brīvlaikā. Šī var būt arī lieliska iespēja strādājošiem 
vecākiem, nodrošināt bērniem aizraujošas nodarbības, 2 veselīgas maltītes dienā.  
Nometnes laikā  dalībnieki nodarbosies ar sportiskām aktivitātēm, kas būs dažādas un 
piemērotas visiem fiziskās sagatavotības līmeņiem. Darbosies ar dažādām radošām 
aktivitātēm kā spēļu un rotaļlietu izgatavošanu, ēst gatavošanu, domāšanu veicinošu 
spēļu izveidošana un spēlēšana u.c. Nometnes saturs ir uzsvērts uz veselīgu un 
sabalansētu uzturu mūsu maltītēs un mūsu nodarbībās. Nometnes laikā bērni darbosies 
gan patstāvīgi, gan grupās/komandās, kas veicina  labu savstarpēju komunikāciju. 
 
 



 

 

Vasaras nometne “Darbs dara darītāju” 

Norises laiks: 19.–20. augusts; 23.–27. augusts 
Norises vieta: Raiņa iela 5, Liepāja, Liepājas Katoļu pamatskola 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 7–12 gadi   
Dalības maksa: 68 eiro 
Nometnes organizētājs:  Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība, Antra 
Jakovļeva (tālr. 22 817 883) 
Nometnes vadītājs: Dace Kalēja 
Kontakttālrunis: 20 300 821 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometne plānota katru dienu no 9.00 līdz 15.00. Programma – izglītojošas, radošas un 
fiziskas aktivitātes, kas iepazīstinās ar senām un mūslaiku liepājnieku profesijām. Tiks 
nodrošinātas 3 ēdienreizes. Nometnēs strādās atbildīgi pedagogi ar pieredzi nometņu 
darbā un organizēšanā. 


