
 

 

2022. gada vasaras un rudens nometnes  
bērniem un jauniešiem 

 

Vasaras nometne “Zaļais Zirgs 2022” 

Norises laiks:  

1. grupa: 6.–10. jūnijs un 13.–17.jūnijs; 
2. grupa: 27.jūnijs–1.jūlijs un 4.–8.jūlijs 
3. grupa: 25.–29. jūlijs un 1.–5. augusts 
4. grupa: 15.–19. augusts un 22.–26. augusts  

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

Nometnes veids:  atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums:  8–13 gadi   
Dalības maksa:  295 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. 

  



 

 

Nometnes nosaukums “TEPAT līdzās” 
 
Norises laiks:   6.–17. jūnijs 
Norises vieta:   Liepājas 7. vidusskola (Celmu iela 6, Liepāja) 
Nometnes veids: Atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 7–11 gadi   
Dalības maksa:  70.00 eiro 
Nometnes organizētājs: Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai 
Nometnes vadītājs:  Laila Laukmane 
Kontakttālrunis: 20 210 945 
 
Īss nometnes satura apraksts. 
 
Hei, mazais liepājniek! Vai zini, ka TEPAT LĪDZĀS ir tik interesantas vietas un lietas? 
Atver acis, ausis un esi gatavs kļūt par pētnieku, lai atklātu tepat līdzās esošo Liepājas 
muzeju, Liepājas jūrmalu, muzeju, Dabas māju, Liepājas lidostu! Nometnē Tev būs 
iespēja iepazīties ar interesantiem liepājniekiem, uzzināt viņu dzīves stāstu. Darbosimies 
radošajās mākslas, mūzikas un kustību darbnīcās. Nometnē mācīsimies draudzēties un 
runāt latviešu valodā. Spēlēsim spēles, sportosim un kopā baudīsim vasaru, kas ar - tepat 
līdzās! 

 
 

Nometnes nosaukums “LELLES smaids” 
 
Norises laiks:  24.–28. oktobris 
Norises vieta:   Liepājas 7. vidusskola (Celmu iela 6, Liepāja) 
Nometnes veids: Slēgta, dienas  
Dalībnieku vecums: 7–18 gadi   
Dalības maksa:  35.00 Eur 
Nometnes organizētājs: Nodibinājums Liepājas 7. vidusskolas atbalstam un attīstībai 
Nometnes vadītājs: Laila Laukmane 
Kontakttālrunis: 20 210 945 
 
Īss nometnes satura apraksts. 

Liepājas 7. vidusskolas skolēnu teātra kolektīvs 2022.gadā atzīmē 30 gadu 
jubileju. Pandēmijas laiks kolektīvu ir mainījis. Tāpēc, lai saliedētu skolas teātra kolektīvu, 
radītu interesi par teātra mākslu un piesaistītu kolektīvam jaunus dalībniekus, skolēnu 
rudens brīvdienās tiks organizēta nometne "Lelles smaids". Teātra vadītāja I.Šengelija - 
drāmas un teātra bakalaurs - skolēnus iepazīstinās ar leļļu veidošanas un manipulācijas 
tehnikām. Skolēni veidos savu lelli un mācīsies to "atdzīvināt" uz skatuves. Lai iepazītos 
ar profesionāļu darbu, skolēni apmeklēs Liepājas leļļu teātri. Nometnes noslēgumā 
skolēni demonstrēs iestudētās etīdes ar savām pagatavotajām lellēm.  

 
 

Radošo dienu nosaukums – SPĒLĒSIM “TE-ĀTRI” 
 
Norises laiks:  no 6. līdz 17. jūnijam 
Norises vieta:  Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “SPĀRNI” 
Nometnes veids: Atvērta, dienas  
Dalībnieku vecums: 10 – 16 g.v   
Dalības maksa: 70.00 eiro (10 dienas) 



 

 

Organizētājs:   Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība “SPĀRNI” 
Radošo dienu vadītājs: Liene Lazdupe 
Kontakttālrunis: 26 101 366, 28 601 989 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 

• Radošās darbnīcas; 

• Teātra meistarklases; 

• Teātra sports; 

• Dekorāciju gatavošana; 

• Leļļu gatavošana; 

• Ekskursijas un teātra detektīvs. 
 

Radošo dienu leģenda/filozofija: Pār mūsu pilsētu – Kultūras pili ir nolaidies tumsas 
plīvurs. Jauni un radoši gaismas bruņinieki ir aicināti no malu malām, lai atrastu 
pazaudēto Teātra gaismas pavedienu. Tad modīsies no tumsas Kultūras gaismas pils, 
šķeļot tumsu ar dzīvesprieka un radošuma gaismas pavedieniem. Tīsim to kamolā, 
ļaujot pilsētai mirdzēt no jauna, spēlējot dzīvi teātrī un teātri dzīvē! 

 
 

Nometnes nosaukums – Fiziskās un mentālās veselības 
attīstības nometne 
 
Norises laiks:   15.08.2022 – 21.08.2022 
Norises vieta:   Strazdu iela 16, Liepāja 
Nometnes veids:  Atvērta, dienas  
Dalībnieku vecums:  7–18 gadus veci 
Dalības maksa:  25,00 EUR 
Nometnes organizētājs: Biedrība “Workout Generation” 
Nometnes vadītājs:  Diāna Ozoliņa 
Kontakttālrunis:  26 027 307 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Mūsdienās arvien vairāk jauniešiem, jau agrā vecumā rodas dažādas atkarības un 
visbiežāk jauniešiem nav vērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Ar šīs nometnes 
palīdzību jaunieši iepazīs veselīga dzīvesveida nozīmi mūsu dzīvēs. Izpratīs, kāpēc 
fiziskās aktivitātes ir jāapvieno ar pareizu diētu un jāatsakās no smēķēšanas, alkohola 
un narkotiku lietošanas. Šo nodarbību laikā  jauniešiem tiks piedāvātas fiziskās 
aktivitātes un tiks doti padomi, kā viņi savu brīvo laiku var pavadīt lietderīgi. Tiks 
stimulēta jauniešu fiziskā un garīgā attīstība, lai uzlabotos viņu labklājība. Kā arī 
jauniešiem  ir svarīgi saglabāt lielisku domāšanas veidu, lai sevi motivētu un piespiestu 
izkāpt no komforta zonas. Atklāti tiks runāts arī par mentālo veselību, kas ir ļoti svarīgs 
aspekts cilvēka izaugsmē. Šī nometne būs lieliska iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku, atrast jaunus domubiedrus un iegūt jaunas zināšanas par mentālo veselību. 

 
 
  



 

 

Nometnes nosaukums - RESTARTS 
 
Norises laiks:  13. – 17. jūnijs 
Norises vieta:  Liepājas Raiņa 6.vidusskola 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 9 –14 gadi   
Dalības maksa: 150,00 eiro 
Nometnes organizētājs: Liepājas Raiņa 6.vidusskolas atbalsta biedrība 
Nometnes vadītājs: Daiga Demitere 
Kontakttālrunis: 26 088 929 
 
Īss nometnes satura apraksts. 
 
Nometnes laikā dalībnieki darbosies radoši, izglītojoši un sportiski. Nometnes “Restarts” 
galvenais mērķis: radīt aizraujošu un saliedējošu nedēļu, kurā uzsvars likts uz kvalitatīvu, 
aktīvu un interesantu brīvā laika pavadīšanu vasaras sākumā pēc nopietni aizvadīta 
mācību gada. Galvenais nometnes mērķis ir attīstīt dalībniekos personīgo izaugsmi, ko 
nometnē realizēsim ar piedāvātajām aktivitātēm: - Ikdienas saskarsme ar dzīvniekiem, 
pārbrauciens uz ZOO “Atomi”, veicina bērnu prieku un labsajūtu, kā arī rada pozitīvāku 
un izpratnes pilnāku attieksmi pret suņiem, aicinot ciemos kanisterapijas suņus, 
darbojoties dažādās radošās nodarbībās, rada labvēlīgu vidi dalībnieku brīvā laika 
pavadīšanai un veicina viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs (nodarbības Dabas mājā, 
pārgājiens “Beberliņos”, uzlabot bērnu veselību un fizisko attīstību (orientēšanās spēles 
ar sportiskiem uzdevumiem); izglītojošas spēles Liepājas Leļļu teātra apmeklējums, 
erudīts “Gudrs un vēl gudrāks liepājnieks”, komandu uzdevumi, kuri veicina 
komunikācijas, sadarbošanās, stratēģijas u.c. prasmes, kā arī uzlabo fizisko attīstību un 
citas aktivitātes.  

 
 

Nometnes nosaukums ”Ekspedīcija IV” 
 
Nometnes laiks: no 1.–3. jūnijam un no 6.–9. jūnijam 
Darbošanās laiks: 9:00-15:00 
Dalībnieku vecums: 10-12gadi 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalības maksa: 70 eiro,  

ēdināšana: 1 reizi dienā pusdienas, 1 reizi dienā tējas laiks 
Organizētājs:  J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 
Nometnes vadītājs: Guna Skabarniece 
Kontakttālrunis: 29 626 058 
 
Īss nometnes apraksts: 
 
Dienas nometnē “Ekspedīcija IV” 10–12 gadus veciem skolēniem gan zēni, gan meitenes 
varēs patīkamo apvienot ar lietderīgo. Lai viens otru labāk iepazītu, tiks spēlētas “ledus 
laušanas” spēles, veidotas draudzības piederības zīmes, veicināta radošā izdoma gan 
individuālā darbībā, gan strādājot komandā, kā arī apgūtas riteņbraucēja prasmes. Tiks 
izmēģināti spēki jautros fiziska rakstura pārbaudījumos. Lai kļūtu par īstu ekspedīcijas 
dalībnieku, ir daudz kas jāprot: lasīt, zīmēt, līmēt, domāt, draudzēties un izklaidēties. 
Nometnes “Ekspedīcija IV” dalībnieki būs tikai ieguvēji! 

 
 



 

 

Nometnes nosaukums “KALEIDOSKOPS. Jauno pirmklasnieku 
nometne” 
 
Norises laiks:  1.–12. augusts (10 darba dienas) 
Norises vieta: Pirmsskolas izglītības iestāde SAULĪTE, Ganību iela 122/128, 

Liepāja 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 6-7 gadi 
Dalības maksa: 165 eiro 
Nometnes organizētājs: „SAULĪTES CILVĒKI”,  Bērnu izaugsmes veicināšanas biedrība 
Nometnes vadītājs: Kristīne Ūtrupa 
Kontakttālrunis: 29 137 666 
 

Īss nometnes satura apraksts. 
 
Šī ir AKTĪVĀS ATPŪTAS, RADOŠĀ 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 VASARAS 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, pārgājiens vai aktivitāte, bet pēcpusdienā nometnes dienasgrāmatas 
aizpildīšana un radošās darbnīcas savam priekam. 
Nometnes maksā iekļauta ēdināšana 3x dienā, ekskursijas, transporta īre, nometnes 
atribūti, darbnīcu materiāli. 
Pašiem nepieciešams nodrošināt ērtu mugursomu, ūdens pudeli un pārgājiena apavus. 
Katrai nometnes dienai ir savs motīvs un aktivitātes, kas slēpjas zem dienu nosaukumiem. 

(Plānotās aktivitātes var ietekmēt laika apstākļi, Liepājas pilsētas aktuālais piedāvājums 

vasarā un citi neparedzami nosacījumi) 

 
Lai sākas vasaras piedzīvojumi! 
1.diena Draudzības diena. 
2.diena Sajūtu diena. 
3.diena Jūras diena. 
4.diena Zinātnes diena. 
5.diena Spēļu diena. 
6.diena Sportiskā diena. 
7.diena Vēstures diena. 
8.diena Lasāmā diena. 
9.diena Fantāzijas diena. 
10.diena Tūrisma diena: NOSLĒGUMS. 

 
 

Nometnes nosaukums – Saldskābais smaids 2022 
 
Norises laiks:  no 17.-23. jūnijam 
Norises vieta:  Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts "Ūdensrozes" 



 

 

Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 10–15  gadi 
Dalības maksa: 210 eiro 
Nometnes organizētājs: Liepājas Raiņa 6.vidusskolas Atbalsta biedrība 
Nometnes vadītājs: Sintija Strautiņa 
Kontakttālrunis: 26 164 982 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Dzīve kā spēle! Kad beidzot ir sagaidīts ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, ir īstais laiks 
uzspēlēt kādu spēli, vai ne? Tu jautāsi - kādu? Varbūt teiksi, ka spēles ir garlaicīgas vai 
domātas tikai maziem bērniem? Bet zini - spēle ir pārsteigumu pilna! Vienu rītu var 
mesties ar draugiem uzspēlēt futbolu rīta rosmes vietā un zaudētājus gaidīs auksta duša. 
Citu rītu var uzvilkt masku, īstu vai iedomātu, un kāpt uz lielās skatuves izspēlēt dzīvi 
teātra etīdēs vai mainīto lomu spēlēs. Vēl kādu rītu, dienu vai vakaru var draudzīgi 
apsēsties pie viena galda un atcerēties jau gandrīz piemirstās galda spēles - Cirku, Riču 
Raču, Alias, dambreti, domino... Kādu citu dienu spēle var kļūt par patiesu izaicinājumu, 
kad jāglābj pasaule, cenšoties atrisināt matemātikas mīklas "Izlaušanās spēlē". Galu galā 
- ik rītu ikviens pats var izdomāt un radīt savas spēles, kļūstot aizvien radošākiem, 
erudītākiem, sportiskākiem un draudzīgākiem. Jo svarīgākais, ka jebkurā spēlē - IR 
JĀUZVAR DRAUDZĪBAI! Mēs aicinām ikvienu caur spēļu prieku un azartu atrast jaunus 
un vecus draugus, atrast jaunas idejas un iedvesmu vasarai! 

 

Nometnes nosaukums – Saldskābais smaids 2022 
 
Norises laiks:  24.–30. jūlijam 
Norises vieta:  Dienvidkurzemes novads, Kazdangas pagasts "Ūdensrozes" 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 10–15 gadi 
Dalības maksa: 300 eiro 
Nometnes organizētājs: Liepājas Raiņa 6. vidusskolas Atbalsta biedrība 
Nometnes vadītājs: Daiga Demitere 
Kontakttālrunis: 26 088 929 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Dzīve kā spēle! Kad beidzot ir sagaidīts ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks, ir īstais laiks 
uzspēlēt kādu spēli, vai ne? Tu jautāsi - kādu? Varbūt teiksi, ka spēles ir garlaicīgas vai 
domātas tikai maziem bērniem? Bet zini - spēle ir pārsteigumu pilna! Vienu rītu var 
mesties ar draugiem uzspēlēt futbolu rīta rosmes vietā un zaudētājus gaidīs auksta 
duša. Citu rītu var uzvilkt masku, īstu vai iedomātu, un kāpt uz lielās skatuves izspēlēt 
dzīvi teātra etīdēs vai mainīto lomu spēlēs. Vēl kādu rītu, dienu vai vakaru var draudzīgi 
apsēsties pie viena galda un atcerēties jau gandrīz piemirstās galda spēles - Cirku, Riču 
Raču, Alias, dambreti, domino... Kādu citu dienu spēle var kļūt par patiesu izaicinājumu, 
kad jāglābj pasaule, cenšoties atrisināt matemātikas mīklas "Izlaušanās spēlē". Galu 
galā - ik rītu ikviens pats var izdomāt un radīt savas spēles, kļūstot aizvien radošākiem, 
erudītākiem, sportiskākiem un draudzīgākiem. Jo svarīgākais, ka jebkurā spēlē - IR 
JĀUZVAR DRAUDZĪBAI! Mēs aicinām ikvienu caur spēļu prieku un azartu atrast jaunus 
un vecus draugus, atrast jaunas idejas un iedvesmu vasarai! 

 
 
 



 

 

Nometnes nosaukums – Liepājas pētnieks 
 
Norises laiks:  no 27. jūnija līdz 5. jūlijam 
Norises vieta:  Liepāja, Graudu iela 43A, 63 kabinets 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 7 – 9 gadi 
Dalības maksa: 180 eiro 
Nometnes organizētājs: SIA “ATILE” 
Nometnes vadītājs: Zane Linderberga 
Kontakttālrunis: 26 425 716 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Nometne “Liepājas pētnieks” septiņās darba dienās piedāvā dalībniekiem daudzpusīgas 
iespējas kvalitatīvai laika pavadīšanai Liepājā, attīstot socializēšanās prasmes, 
pilnveidojot zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, veicinot dalībnieku personisko 
izaugsmi caur izglītojošām nodarbībām, attīstot radošo domāšanu un prasmi arī 
atpūsties.  Programmā paredzētas tādas aktivitātes kā pastaiga “Senā Liepāja” un 
“Senās Liepājas leģendas” stāstu meistarklase. 
Sv. Trīsvienības torņa, Loču torņa un Jūrniecības koledžas mācību kuģu apmeklējums. 
Liepājas Muzejs un  Interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nams” kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpēte un apmeklējums. 
Robotu konstruēšana, teātra izrādes tapšanas aizkulises un iejušanās aktiera tēlā, 
Mūzikas instrumentu spēle, Lego pilsētas būvēšana, grafiti meistarklase, kopienas dārza 
koncepcijas iepazīšana un ērmriteņu apskate. 
Bišu vasku sveces, smilšu mandalas darbnīca, “fluid art” tehnikas apgūšana un 
aizraujoši eksperimenti.  
Pārgājiens, ik rīta rosmes, savu emociju izzināšanas nodarbes un neiroplasticitātes 
vingrinājumu apgūšana.   

 
Septiņu darba dienu aktīva, izglītojoša un daudzpusīga nometne gan puišiem, gan 
meitenēm.  

 

Nometnes nosaukums – “Jaukās dienas Liepājā” 
 
Norises laiks:  4.–10. jūlijam 
Norises vieta:  Liepājas 8. vidusskola un daba 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 10–13 gadi 
Dalības maksa: 85 eiro 
Nometnes organizētājs: Grobiņas radošais klubs "Efeja" 
Nometnes vadītājs: Maija Ignatova 
Kontakttālrunis: 29 827 403 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
"Jaukās dienas Liepājā" septiņu dienu nometne paredzēta 20 Liepājas skolēniem vecumā 
no 10-13 gadiem. Nometnes laikā notiks vairākas radošās darbnīcas, kur skolēni gleznos, 
zīmēs, veidos, darbosies ar dabas materiāliem. Nometnē notiks vairāki pārgājieni gar jūru, 
uz Mini Zoo, pārgājiens pa Bernātu dabas parku. Nometnes dalībnieki aktīvi pavadīs laiku 
sportojot un mācoties airēt ar kanoe laivām. Dalībnieki piedalīsies ar izzinošās 
ekskursijās, apmeklējot Karostu. Pašus dalībniekus nometnē apmeklēs kanisterapijas 



 

 

sunīši. Nometnes dalībnieki pavadīs daudz laika laukā svaigā gaisā, jo nometnes vieta ir 
tuvu jūrai, kāpām, mežam, pļavām un ezeram. 
 

Nometnes nosaukums – Dienas nometne “Piedzīvojumu MIX 
2022” 
 
Norises laiks:  1.–7. augusts 
Norises vieta:  Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 7–14 gadus veci bērni, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir 

Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuri mācās kādā no 
Liepājas pilsētas izglītības iestādēm. 

Dalības maksa: 168 eiro 
Nometnes organizētājs: Nodibinājums "PURE Academy attīstībai" 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Vasaras nometne bērniem “Piedzīvojumu MIX 2022” ir dienas atpūtas-radoša nometne 
bērniem Liepājā, kuras laikā tiks īstenotas daudzveidīgas aktivitātes: foto orientēšanās 
Liepājā, apslēptās mantas meklēšana, boulinga spēle, kino apmeklējums, lāzertaga un 
cietā rieksta trase Kazdangā, aktīva atpūta Cīravas Mežaparkā, gleznošana, mandalu 
punktošana, netradicionālā modes skate u.c. 

 

Nometnes nosaukums - Pasaule mums apkārt 
 
Norises laiks:  

• 27. jūnija– 8. jūlijam 

• 11. jūlija–22. jūlijam 

• 25. jūlija–6. augustam 

• 8. augusta–19. augustam 
 
Norises vieta:  Graudu 45, Liepāja 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 6 –14 gadi  
Dalības maksa: 250 eiro 
Nometnes organizētājs: SIA World of Events  
Nometnes vadītājs: Irina Skinderska  
Kontakttālrunis: 29 404 295 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Mūsu nometne gaida jūsu bērnus! 
Mēs esam laimīgi, jautri un aktīvi pavadīt vasaras dienas kopā ar maziem un lieliem 
pētniekiem. Mūsu nometne ir izveidota, lai spēļu formā iepazītos ar pasauli, kas atrodas 
ap mums, jo mēs uzskatām, ka mūsu pasaule ir pilna ar brīnumiem, pārsteigumiem un 
svarīgām lietām, kuras prasa uzmanību. Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, tāpēc ir 
svarīgi zināt viņu tagadni un tagadni - mūsu apkārtni. 
Mūsu pedagogiem ir svarīgi caur neformālu apmācību iepazīt bērnus ar svarīgām 
tēmām. Piemēram: kultūra, zemes aizsardzība, dzīvnieku kopšana, cieņa pret cilvēkiem, 



 

 

kas atšķiras no mums, Liepājas un Latvijas simboli un citas svarīgas tēmas, kuras mēs 
varam sastapt ikdienas dzīvē. 
Nometne nav tikai pastaigas un bezjēdzīgas spēles, bet tā ir komunikācija, atpūta un 
katrai darbībai ir izskaidrojums un mērķis. Mēs dzīvojam kopā un kopā mācāmies, 
iepazīstot pasauli. Jo, kas ir svarīgs Jums un Jūsu bērniem, tas arī ir svarīgs mums.  
Jūsu bērnus gaida: interesantas ekskursijas, komandu darbs, jautri viesi, 
neatkārtojamas tēmas un spēles. Vasaras dienas kopā ar mums būs piepildītas ar 
iespaidiem un emocijām. Mēs atvērsim jūsu bērniem spilgtu un daudzveidīgu pasauli. 

 

Nometnes nosaukums - Dienas angļu valodas nometne "I love 
English 2022" 
 
Norises laiks:  4.–15. jūlijam 
Norises vieta:  Liepāja, Tirgoņu iela 25 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: ikviens no 7 līdz 16 gadu vecumam 
Dalības maksa: 348 eiro 
Nometnes organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Apvienosim patīkamo ar lietderīgo - katru dienu sāksim ar angļu valodas apguvi 4 
akadēmisko stundu garumā! Pēc gardām pusdienām sāksies izklaides prieki - iesim 
pārgājienos, iepazīsim Liepājas foršākās vietas, spēlēsim spēles, iegūsim superīgus 
jaunus draugus un vēl un vēl! 
Bērni tiks dalīti grupās, ņemot vērā zināšanas un vecumu! 
Tas viss profesionālu pedagogu uzraudzībā, kas sevi pierādījuši ne vien kā angļu 
valodas ekspertus, bet arī kā pedagogus, kuriem ar bērniem ir uz "viena viļņa"! 

 
Tiksimies katru dienu no 9.00 līdz 16.00 (izņemot sestdienu un svētdienu). 

 

Nometnes nosaukums - Diennakts nometne “Meiteņu vasaras 
piedzīvojums 2022″ 
 
Norises laiks:  no 21.– 26. augustam 
Norises vieta:  atpūtas vieta "Tūbeļi", Dienvidkurzems novads 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: meitenes vecumā no 10 līdz 16 gadiem  
Dalības maksa: 348 eiro 
Nometnes organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Nometnes mērķis ir radīt meitenēm unikālu, neaizmirstamu, pozitīvām emocijām bagātu 
vasaras piedzīvojumu un sniegt meitenēm vērtīgas zināšanas un prasmes, lai dienās 
izaugtu par sievišķīgām un laimīgām sievietēm. 
 



 

 

Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma: 

• izglītojošas nodarbības, lai labāk iepazītu sevi un sev apkārt notiekošo, izprastu 
dzīves likumsakarības, izaugtu par sievišķīgu un laimīgu sievieti, apgūtu etiķetes 
smalkumus jaunām lēdijām. 
Semināru vadītāji: Gundars Kuklis, ģimenes ārsts un pediatrs; Arturs Šulcs, 
pārmaiņu treneris, ārsts – seksologs; Inga Sprice, nometnes vadītāja, sociālo 
zinātņu doktore, u.c. 

• punktošanas darbnīca (līdzi jāņem gluds trauks - krūze, šķīvis u.tml.) 
• floristikas darbnīca  
• radoša izpausme ar hennu uz ķermeņa 
• sapņu kolāžas izveide 
• sarunas no sirds profesionāļu vadībā 
• netradicionālo tērpu skate un foto sesija 
• pārgājiens uz Durbi, foto orientēšanās grupās  
• Cīravas Mežaparks ar dažādiem atrakciju elementiem – trošu tiltiņš, kāpšanas 

sienas, šūpoles, skatu tornīši, āra lasītavas, spēles utt. Sienāžu parks. Akmens 
krāvums u.c. 

• brīvdabas kino 
• pankūku cepšana uz uguns 
• Tibetas trauku un gongu skaņu masāža 
• sarunas pie ugunskura, pikniks 
• izkustēšanās deju ritmos 
• piedzīvojumi, kopā jautri pavadot laiku 
• veselīga un garda ēšana 

 
Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv 

 

Nometnes nosaukums - Dienas nometne meitenēm “Sveika, 
VASARA 2022” 
 
Norises laiks:  no 15.– 19. augustam 
Norises vieta:  PURE Academy telpās, Liepājā, Tirgoņu ielā 25 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: meitenes vecumā no 8 līdz 14 gadiem 
Dalības maksa: 208 eiro 
Nometnes organizētājs: Nodibinājums „PURE Academy attīstībai” 
Nometnes vadītājs: Elīza Trumsiņa 
Kontakttālrunis: 26 097 202 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Aizraujoša dienas nometne meitenēm, kurā radīsim skaisto, baudīsim priekpilno, 
izzināsim aizraujošo un apgūsim nezināmo! 
Pēc rīta iekustināšanas, dienu sāksim ar aizraujošu meistarklasi – rožu vainadziņa 
gatavošanu, mandalu zīmēšanu, krāsu nozīmju izzināšanu un skicēšanu / gleznošanu, 
sapņu ķērāju gatavošanu u.c 
Pēcpusdienā pēc veselīgu pusdienu baudīšanas dosimies aktīvākā atpūtā – spēlēsim 
radošas spēles, iepazīsim labāk sevi un citus, dosimies nelielos pilsētas pārgājienos, 
mācīsimies, kā uzturēt sevi veselīgā fiziskā un garīgā formā! 
Dienu noslēgsim ar atziņām par jauniegūto! Kopīgi mācīsimies formulēt savas domas, 
veidot pateicības sarakstus, afirmācijas un citas vērtīgas iemaņas, kas dienās palīdzēs 
savu likteņu līkloču vēlamai virzīšanai! 

https://pureacademy.lv/products/diennakts-nometne-meitenu-vasaras-piedzivojums-2022


 

 

Kādā atbilstošā brīdī mums noteikti labpatiksies arī meitenīgi hennas zīmējumi, 
interesanti matu sakārtojumi, kā arī lietišķās etiķetes pamatprincipi! 
 
Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv 
 

Nometnes nosaukums - Diennakts nometne “Īstu puišu 
piedzīvojums 2022” 
 
Norises laiks:  no 10.–15. jūlijam. 
Norises vieta:  atpūtas vietā “Tūbeļi”, Dienvidkurzemes nov. 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 16 gadiem 
Dalības maksa: 348 eiro 
Nometnes organizētājs: Nodibinājums „PURE Academy attīstībai” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Diennakts nometne “Īstu puišu piedzīvojums 2022” ir piedzīvojumu / izglītojoša/ radoša 
diennakts vasaras nometne, kuras mērķis ir dot iespēju dalībniekiem izrauties no 
ierastā, atstājot ērto ikdienišķo vidi, un nonākt neierastā, piedzīvojumiem bagātā, 
izzinošā, spēju pārbaudošā un varbūt pat paskarbā vidē, lai izzinātu un pārvarētu sevi 
un gūtu īstam puisim nepieciešamas zināšanas, spējas un prasmes. 
 
Nometnes laikā puiši iegūs tādu kā starta komplektu garīgai attīstībai, meistarībai 
attiecībās, veselīgai dzīvei ikdienā un izdzīvošanai skarbākā vidē. 
Nometnes laikā būs iespējams: 

• izbaudīt komandu cīņu azartu 

• piedalīties aizraujošās komandu stafetēs un bumbu spēlēs 

• piedalīties izturību pārbaudošā diennakts pārgājienā, apgūstot dažādas 
izdzīvošanas prasmes neierastos āra apstākļos un pārvarot dažādus šķēršļus 

• izbaudīt nometņu rīkotāju SUPER pārsteigumu kā balvu par izturību pārgājiena 
laikā 

• gūt asākas sajūtas ekskursijā ar šova elementiem Karostas cietumā 

• piedalīties nervu kutinošā spiegu spēlē “Bēgšana no PSRS” 

• iepazīt un paveikt īstu vīru īstus darbus īstā lauku sētā 

• vīru sarunās gūt jaunas zināšanas un prasmes mērķtiecībai, sevis un citu 
izzināšanai, attiecību meistarībai, veselīgai un jēgpilnai dzīvei 

• piedalīties smieklīgā, vēderu kutinošā anekdošu šovā 

• patīkami veldzēties ūdenī un izbaudīt šļakstīšanās prieku 

• pagatavot gardu maltīti sev un pārējiem (pašgatavotas brokastis, gaļas 
grillēšana, pankūku cepšana, zupas vārīšana uz uguns) 

• piedalīties ļoti skaļā nakts atrakcijā 

• tikties ar interesantu slepeno viesi un gūt jaunas atziņas un prasmes 
 

Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv 

 
  

https://pureacademy.lv/products/dienas-nometne-meitenem-sveika-vasara-2022
https://pureacademy.lv/products/diennakts-nometne-istu-puisu-nometne-2022


 

 

Nometnes nosaukums - Diennakts nometne “Šurum-burums 
2022″ 
 
Norises laiks:   no 17.– 22. jūlijam 
Norises vieta:  atpūtas vieta "Tūbeļi", Durbes pagasts Dienvidkurzemes novads 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 16 gadiem 
Dalības maksa: 348,00 EUR 
Nometnes organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma: 

• Piedzīvojuma ŠURUM–BURUMS (lāzertags, šķēršļu un trošu trase, nobraucieni 
pa trosi pāri ūdens krātuvei, foto orientēšanās, dārgumu lādes meklēšana, 
pikniks, ekskursija u.c.) 

• Sportiskais ŠURUM–BURUMS (pirātu tautasbumba, ūdens balonu cīņa, 
šautriņmešana, šķībaču sodmetieni, izkustēšanās deju ritmos, jautras un 
radošas stafetes / spēles u.c.) 

• Veselīgais ŠURUM–BURUMS (veselīga un garda ēšana, veselīga dzīvesveida 
apguve u.c.) 

• Izzinošais ŠURUM–BURUMS (sevis un citu izzināšana, piedaloties psiholoģiska 
rakstura interaktīvos semināros u.c.) 

• Radošais ŠURUM–BURUMS (hennas meistarklase u.c.) 
• Praktiskais ŠURUM–BURUMS (pankūku cepšana uz uguns, baskāju takas 

izveide u.c.) 
• Izklaides ŠURUM–BURUMS (brīvdabas kino, nakts atrakcija, deju cīņas u.c.) 

 
Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv 

 

Nometnes nosaukums - Diennakts nometne “Meiteņu vasaras 
piedzīvojums 2022″ 
 
Norises laiks:  no 26. jūnija– 1. jūlijam 
Norises vieta:  atpūtas vieta "Tūbeļi", Dienvidkurzems novads 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: meitenes vecumā no 10 līdz 16 gadiem  
Dalības maksa: 348 eiro 
Nometnes organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Nometnes mērķis ir radīt meitenēm unikālu, neaizmirstamu, pozitīvām emocijām bagātu 
vasaras piedzīvojumu un sniegt meitenēm vērtīgas zināšanas un prasmes, lai dienās 
izaugtu par sievišķīgām un laimīgām sievietēm. 
 
Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma: 

https://pureacademy.lv/products/diennakts-nometne-surum-burums-2022


 

 

• izglītojošas nodarbības, lai labāk iepazītu sevi un sev apkārt notiekošo, izprastu 
dzīves likumsakarības, izaugtu par sievišķīgu un laimīgu sievieti, apgūtu etiķetes 
smalkumus jaunām lēdijām. 
Semināru vadītāji: Gundars Kuklis, ģimenes ārsts un pediatrs; Arturs Šulcs, 
pārmaiņu treneris, ārsts – seksologs; Inga Sprice, nometnes vadītāja, sociālo 
zinātņu doktore, u.c. 

• punktošanas darbnīca (līdzi jāņem gluds trauks - krūze, šķīvis u.tml.) 
• floristikas darbnīca  
• radoša izpausme ar hennu uz ķermeņa 
• sapņu kolāžas izveide 
• sarunas no sirds profesionāļu vadībā 
• netradicionālo tērpu skate un foto sesija 
• pārgājiens uz Durbi, foto orientēšanās grupās  
• Cīravas Mežaparks ar dažādiem atrakciju elementiem – trošu tiltiņš, kāpšanas 

sienas, šūpoles, skatu tornīši, āra lasītavas, spēles utt. Sienāžu parks. Akmens 
krāvums u.c. 

• brīvdabas kino 
• pankūku cepšana uz uguns 
• Tibetas trauku un gongu skaņu masāža 
• sarunas pie ugunskura, pikniks 
• izkustēšanās deju ritmos 
• piedzīvojumi, kopā jautri pavadot laiku 
• veselīga un garda ēšana 

 
Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv 

 
 

Nometnes nosaukums - Diennakts nometne “Royal English 
Summer Camp 2022” 
 
Norises laiks:  no 14.–21. augustam 
Norises vieta:  atpūtas vieta "Tūbeļi", Durbes pagasts Dienvidkurzemes novads 
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 16 gadiem 
Dalības maksa: 488 eiro 
Nometnes organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 29 374 642 
 
Īss nometnes satura apraksts 
 
Royal English Summer Camp 2022 ir izglītojoša un piedzīvojumu diennakts vasaras 
nometne, kuras galvenais mērķis ir uzlabot angļu valodas zināšanas, apgūt “karalisko” 
uzvedības etiķeti un doties aizraujošos piedzīvojumos brīvā dabā. 
Dalībnieki tiks sadalīti grupās pēc zināšanu līmeņiem un vecuma. 
Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma.  

 
Dalībniekiem būs iespēja: 

• ienirt bezgalīgajās angļu valodas dzīlēs, pilnveidojot visas angļu valodas 
prasmes (runāt, rakstīt, lasīt, klausīties) 

• atpūsties lauku vidē un baudīt dabas skaistumu 

https://pureacademy.lv/products/diennakts-nometne-meitenu-vasaras-piedzivojums-2022


 

 

• iejusties prinču un princešu ādā, apgūstot šiem tēliem atbilstošu uzvedības 
etiķeti 

• doties neaizmirstamos piedzīvojumos, izbaudot sacensību garšu 

• doties pārgājienā uz Durbi, foto orientēšanās grupās  

• apmeklēt Cīravas Mežaparku ar dažādiem atrakciju elementiem – trošu tiltiņš, 
kāpšanas sienas, šūpoles, skatu tornīši, āra lasītavas, spēles utt 

• izjust sacensību garšu lāzertagā 

• kāpelēt "Cietajā riekstā" un nobraukt pa trosi pāri ūdenskrātuvei 

• baudīt veselīgas un gardas maltītes 
Nodarbības un citas aktivitātes tiek plānotas gan telpās, gan svaigā gaisā. 

 
Plašāka informācija par nometni pieejama pureacademy.lv/ 
 

Nometnes nosaukums – Nometne "Sērfings Biznesa Okeānā" 
 
Norises laiks:  no 14.–16. jūnijam 
Norises vieta:  Liepājas Universitāte, Kūrmājas Prospekts  
Nometnes veids: Atvērta, Dienas  
Dalībnieku vecums: 14–19 gadi 
Dalības maksa: 70 EUR 
Nometnes organizētājs: IMPACT HUB 
Nometnes vadītājs: Edijs Brauners 
Kontakttālrunis: 29 211 427 
 

Īss nometnes satura apraksts 

 

Nometnē jauniešiem būs iespēja uzzināt par to kā pelnīt ar savu hobiju, kā arī par 

iespējām pelnīt internetā. Jaunieši tiks iepazīstināti ar biznesa uzsākšanas soļiem, kā arī 

ar budžeta plānošanu. Dalībniekiem būs iespēja arī praktiski pielietot zināšanas un 

interesantā veidā pārdot savu produktu. Vēl jauniešiem būs lieliska iespēja ģenerēt 

savas idejas un izpausties visdažādākajos veidos. Katras nometnes dienas nobeigumā 

dalībnieki apmeklēs kādu uzņēmumu, lai uzzinātu par uzņēmuma vēsturi, darbību un 

uzklausītu veiksmes stāstus. 

https://pureacademy.lv/products/royal-english-summer-camp

