
 

 

2020. gada rudens nometnes  
skolēnu brīvlaikā 

 

Rudens nometne bērniem “Piedzīvojumu MIX 2020” 

Norises laiks: 19.–23. oktobris 
Norises vieta: Tirgoņu iela 25, Liepāja 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 7–14 gadi   
Dalības maksa: 48 eiro 
Nometnes organizētājs: SIA “PURE Academy” 
Nometnes vadītājs: Inga Sprice 
Kontakttālrunis: 26 354 505 

Īss nometnes satura apraksts: 

Rudens brīvlaika nometne bērniem “Piedzīvojumu MIX 2020” ir dienas piedzīvojumu 
nometne bērniem, kurā iekļautas arī radošas un izglītojošas aktivitātes. 
 
Nometnes mērķis ir dot iespēju bērniem pavadīt piedzīvojumiem un pozitīvām emocijām 
bagātu rudens skolas brīvlaiku, nodrošinot produktīvu un mērķtiecīgu brīvā laika 
pavadīšanu. 
 
Nometnes filozofijas pamatā ir Leonardo da Vinči vārdi: “Katram, kurš vēlas labus 
draugus, ir jābūt labsirdīgam un iejūtīgam, jāizrāda uzmanība citu vajadzībām. Godu un 
cieņu negūst ar spēku, bet gan ar augstsirdību un gatavību dalīties ar pēdējo kumosu ar 
tiem, kam tas nepieciešams.” Nometni caurvīs tādas vērtības kā draudzība, iejūtība, 
savstarpējs atbalsts. 
 
Nometnes laikā tiks nodrošināta piesātināta/plaša aktivitāšu programma: 

• apslēpto dārgumu meklēšana, 

• hennas zīmējumu meistarklase, 

• foto orientēšanās komandās pilsētas ielās un lielās balvas izcīņa, 

• ekskursija ar autobusu pa Kurzemi (lāzertags u.c.), 

• radošās meistarklases 

• ekskursija ar šova elementiem Karostas cietumā 

• pikniks nometnes noslēguma dienā  

• visdažādākās spēles un atrakcijas 

 

Rudens nometne bērniem “Aktīvi & Radoši” 

Norises laiks: 19.–23. oktobris no plkst. 9.00 līdz 16.00 
Norises vieta: Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
Nometnes veids: atvērta, dienas 
Dalībnieku vecums: 7–10 gadi   



 

 

Dalības maksa: 62 eiro 
Nometnes organizētājs:  Biedrība “Aktīva=Skaista” 
Nometnes vadītājs: Krista Siliņa 
Kontakttālrunis: 26 131 381 

Īss nometnes satura apraksts: 

Nometne "Aktīvi & Radoši" ir rudens brīvlaika nometne meitenēm un puišiem vecumā no 
7 līdz 10 gadiem ar mērķi kvalitatīvi pavadīt laiku skolas brīvlaikā.  

Šī var būt arī lieliska iespēja strādājošiem vecākiem nodrošināt bērniem aizraujošas 
nodarbības, 2 veselīgas maltītes dienā un pieskatītus bērnus, ja uztraukums skolas 
brīvlaikā atstāt mājās vienus.   

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, kurās gatavosim, uz sportu, cik 
kustīgam dzīves stilam ir liela nozīme mūsu dzīvēs,  kā arī radošu pieeju dažādu 
interesantu lietu veidošanai mājas apstākļos arī pēc nometnes.  

Nometnes laikā bērni darbosies gan patstāvīgi, gan grupās/komandās, kas veicina  labu 
savstarpēju komunikāciju. 

 


