
Nometnes nosaukums Nometnes organizētājs Nometnes norises vieta
Nometnes 

norises laiks

Nometnes 

veids pēc 

norises 

ilguma

Dalībnieku 

vecums

(gadi)

Kosmosā ar citplanētieti OH Biedrība "LIdomas"
Pamatskola Rīdze,

Kr. Valdemāra iela 2, Rīga
03.06. - 14.06. dienas 6 - 11 gadi

Kustību lauka radošā un sporta dienas 

nometne
Nodibinājums "Kustību lauks"

Rīgas Teikas vidusskola, 

Aizkraukles iela 14, Rīga
03.06. - 14.06. dienas 6 - 14 gadi

Mežaparka ekonometne Biedrība "Latvijas Mazpulki"

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola, 

Lībekas iela 27, 

Ezermalas iela 28, Rīga

03.06. - 14.06. dienas 6 - 12 gadi

Kids Fitness Ziepniekkalnā Biedrība "AFzvaigznes"
Rīgas 94. vidusskola, 

Ozolciema iela 26, Rīga
10.06. - 14.06. dienas 7 - 10 gadi



Tūrisma vasara Biedrība "Sporta klubs "Amber""

Andreja Pumpura Rīgas 11. 

pamatskola, 

Maskavas iela 197, Rīga

10.06. - 14.06. dienas 9 - 12 gadi

Adventure time Biedrība "Džosui karatē klubs "Shidai""
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, 

Parādes iela 5c, Rīga
10.06. - 22.06. dienas 6 - 13 gadi

Zinām.Peldam.Droši. Biedrība "PELDĒT DROŠI" Grostonas iela 6B, Rīga 17.06. - 21.06. dienas 8 - 12 gadi

Vasaras AKTĪVISTS Biedrība "Aktīvists" Miera iela 36, Rīga 01.07. - 05.07. dienas 6 - 13 gadi

Prātnieku laboratorijas vasaras sesija Biedrība “N-tais elements” Zeļļu iela 23, Rīga 01.07. - 05.07. dienas 9 - 12 gadi



Ķesterciems Biedrība "Rīgas karatē klubs"
Atpūtas komplekss "Albatross", 

Ķesterciems, Engures novads
01.07. - 10.07. diennakts 7 - 17 gadi

Pērlīte Nodibinājums "Fonds-Iespēja" "Gančauskas", Līgatnes novads 07.07. - 13.07. diennakts 7 - 12 gadi

Detektīvs Kalmess Biedrība "Izglītības laboratorija"
Kalmes iela 7, Kalmes, Olaines 

novads
07.07. - 13.07. dienas 9 - 15 gadi

Rīga vēstures līkločos Biedrība "Cita Rīga" Skolas iela 5, Rīga 08.07. - 12.07. dienas 6 - 15 gadi

Fusion Rīgas Mateja baptistu draudze Oškalna iela 6, Ērgļi 13.07. - 19.07. diennakts 12 - 19 gadi



Superpiedzīvojums Biedrība "Dzīve bez glutēna"
Alejas iela 4, Kocēni, Valmieras 

novads
21.07. - 27.07. diennakts 8 - 15 gadi

Jūrmala
Sporta biedrība "Bolderājas karatē 

klubs"

Lielupes pamatskola, Aizputes iela 

1A, Jūrmala
21.07. - 28.07. diennakts 7 - 18 gadi

I-deja Biedrība "Jauniešu centrs I-deja"
Zemgales vidusskola, Slampes 

pagasts, Tukuma novads
27.07. - 04.08. diennakts 7 - 19 gadi

MUSADO Biedrība "Musado" Jūras iela 62, Engure 02.08. - 11.08. diennakts 7 - 16 gadi

DZDS deju nometne Biedrība „DZDSS”

Atpūtas komplekss "Rančo 

Randevu", Kokneses novads 04.08. - 10.08. diennakts 8 - 18 gadi



Handbola nometne Biedrība "Latvijas Handbola federācija"
Alejas iela 4, Kocēni, Valmieras 

novads
04.08. - 13.08. diennakts 8 - 18 gadi

Lielo piedzīvojumu laiks Rīgas Āgenskalna baptistu draudze
"Niedras", Bikstu pagasts, Dobeles 

novads
05.08. - 09.08. diennakts 7 - 19 gadi

BŪT - Patiesi bagāts Biedrība “Jauniešu kustība “BŪT””
Atpūtas komplekss "Brūveri", 

Siguldas novads
05.08. - 09.08. diennakts 13 - 18 gadi

Veiksmes pieredze
Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu 

aģentūra"

"Skultes muiža", Skultes pagasts, 

Limbažu novads
16.08. - 25.08. diennakts 13 - 19 gadi

Pilsētas bērni laukos Biedrība "Serve the City"
Rīgas 47. vidusskola, Skaistkalnes 

iela 7, Rīga
19.08. - 23.08. dienas 7 - 15 gadi



Barontēva azotē Rakstnieku muzeju biedrība "Pils" Kr. Barona iela 3 - 5, Rīga 20.08. - 23.08. dienas 7 - 12 gadi



Nometnes vadītājs, kontakti Nometnes apraksts Dalības maksa

Iveta Kojāne

26040844

lidomas.nometnes@gmail.com

Nometnē īpaša vieta ir grāmatai, mēs dažādos veidos veicināsim lasītprieku.

Vēlamies nometnes dalībniekiem dot iespēju apgūt zināšanas par Saules sistēmu interesantā un saistošā 

veidā. Nometnē katra diena tiks veltīta vienai no Saules sistēmas planētām, nometnes dalībnieki uzzinās 

daudz faktu par planētām, pildīs savu kosmosa grāmatu ar informāciju, kas pārsteidza, ko uzzināja. 

Informāciju iegūs no prezentācijām un video. Katru dienu bērni filcēs vienu planētu, nometnes noslēgumā 

katrs bērns būs izgatavojis savu saules sistēmu, ko varēs karināt pie griestiem. Būs pārsteiguma ekskursijas. 

Katru nometnes dienu pavadīsim daudz laika ārpustelpām, spēlējot dažādas pagalma spēles.

219.00 EUR

Andris Rupais

29454455

andris@kustibulauks.lv

Aktivitātes nometnē: Piedāvāsim dažādas radošās darbnīcas - zīmēšana, gleznošana, veidošana, modelēšana, 

tekstila apdruka, robotikas nodarbības, garšas un mūzikas darbnīcas u.c. Vispusīgas sporta nodarbības telpās 

un ārpus telpām (vispārējās fiziskās attīstības vingrinājumi, sacensības pa stacijām, veiklības un 

netradicionālās stafetes, dažādu sporta veidu miniturnīri, foto orientēšanās, pārgājiens brīvā dabā). Brīvā 

laika pavadīšana – galda teniss, novuss, badmintons, galda spēles u.c.

240.00 EUR

Egita Ķirsone

26356191

Egita.kirsone@inbox.lv

Nometne plānota aktīva, atraktīva un izzinoša. Laiku pavadīsim nodarbībās, kas vērstas uz bērnu pētniecības, 

radošuma un komunikācijas prasmju attīstīšanu, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

Nometne aicinās iepazīt kukaiņus tuvāk, vērot tos dabā, izzināt vairāk par kukaiņu dzīvi, par viņu lietderību 

dabā. Nometnes dalībniekiem būs iespēja piedalīties pētnieciskajās un izzinošajās darbnīcās. Katru dienu 

izpētīsim vienu kukaini. 

Būs iespēja izpausties dažādās teātra, skaņu un ritmu, tehniskās modelēšanas un citās radošajās aktivitātēs, 

spēlēs un rotaļās, kā arī grupu veidošanas aktivitātēs,

150.00 EUR

Zanda Freija

29339431

zanda.freija@gmail.com

Nometnes mērķi: Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību. Veicināt radošu, veselīgu un sportisku dzīves 

veidu. Attīstīt un popularizēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu sākumskolas vecuma bērniem. 

Plānotas: Radošās darbnīcas. Veselīga uztura nozīme ikdienā un izpratne par to. Dažāda veida sportiskās 

aktivitātes gan iekštelpās, gan ārā profesionālu un Latvijā populāru treneru vadībā (dažādas sporta spēles, 

atlētiskā vingrošana, šķēršļu joslas, attīstošās spēles un rotaļas un tml.). Stāsti, radošie darbi par Rīgu un 

Latviju. Ekskursijas pa skaistākajām un bērniem interesantākajām vietām Rīgā.

110.00 EUR 

rīdziniekiem; 

140.00 EUR citās 

pašvaldībās 

deklarētajiem



Aleksandrs Štekeļs

20210248

aleksandrs.stekels@inbox.lv

Nometnes mērķi - nodrošināt bērnus ar iespēju pilnveidot iegūtas prasmes un iemaņas, radīt nometnes 

dalībniekos priekšstatu par sava ķermeņa iespējām, veidot pusaudžos pārliecību, ka sports un aktīva atpūta ir 

lieliska alternatīva sēdēšanai mājās.

Nometņu programmās ir iekļautas dažādas sportiskās un turisma aktivitātes.

Nometnes laikā katram nometnes dalībniekam būs iespēja: · nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, 

praktiskiem un izglītojošiem uzdvumiem; · apgūt tūrisma pamatus un praktiskās iemaņas; · uzzināt 

interesantus faktus par dažādiem sporta veidiem.

70.00 EUR

Adiļs Maksimovs

20062536

adils.maksimovs@lspa.lv

Tā kā bērniem patīk spēlēt spēles, tad fiziskā un garīgā attīstība tiks veicināta pamatā spēlējot dažādas spēles. 

Ir paredzēts maksimāli daudz laiku pavadīt ārā, svaigā gaisā. Nometnes laikā plānotas: * lomu spēles un 

pārrunas par iespējamām konfliktsituācijām un to nepieļaušanas/ risināšanas veidiem; * uzdevumi 

komandās, ka veicinātu saliedētību; * uzdevumi, kas saistīti ar bērnu radošuma veicināšanu ar kreatīvu 

inventāru (lego, malka, papīrs, dabas materiāli u.c.). Aktīvas nodarbības, kuru laikā bērni attīstīs savu reakciju 

un ātrumu, kā arī lokanības spējas.

200.00 EUR

Gustavs Zālītis

26886804

drosi@peldet.lv

Nometnes mērķis – kvalitatīvi un daudzpusīgi organizēt bērnu un jauniešu atpūtu brīvdienās. Iesaistot bērnus 

dažādās sportiskās aktivitātēs, attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes un interesi par veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī veicināt izpratni par drošas atpūtas pamatiem pie ūdens. Nometnes laikā bērni dienu sāks 

ar rīta vingrošanu, nodarbībās peldbaseinā uzlabos peldēšanas iemaņas, dzīvību saglabājošu prasmi, iepazīs 

dažādus sporta veidus, kā arī izpildīs dažādus vispārattīstošus fiziskos vingrinājumus.

110.00 EUR

Jurijs Zunde-Zakevičs

27228181

info@aktivists.lv

Nometne ir balstīta uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu, piedāvājot dalībniekiem piedalītties aizraujošos 

piedzīvojumos, kā arī izmēģināt sevi kādā по vairākām mākslinieciskās jaunrades jоmām. Plānotās aktivitātes: 

* saliedēšanās sрēlеs; * radošās darbnīcas; * sporta aktivitātes, kvests; *galda/attīstošo sрēļu sacensības; * 

koriģējošā vingrošana; *muzeju apmeklējums; * ekskursijas; * mandalu krāsošanas konkurss; * aktīvas 

kustību spēles; * muzikālais рriеkšпеsums - Galā koncerts.

84.00 EUR

Marta Mikīte

26569624

marta.mikite@gmail.com

Nometnes mērķis - padziļināt skolēnu interesi un palielināt pētnieciskās prasmes un radošuma izmantošanu 

dabaszinātnēs un matemātikā, saskatot to nozīmību ikdienas dzīvē, profesijas izvēlē un savā tuvākajā 

apkārtnē. Nodarbības dienas gaitā plānotas 2 daļās - mācību un interešu. Nodarbības ietvers eksakto jomu 

saturu, kas dod iespēju skolēniem netradicionālā veidā paplašināt un padziļināt savu zināšanu loku, 

nostiprināt skolā apgūto, saistīt teorētiskās zināšanas ar to pielietojumu reālajā dzīvē, pilnveidot dažādas 

prasmes – analizēšanu, sintezēšanu, komunicēšanu, sadarbību u.c. Izstrādāts interešu nodarbību saturs, kas 

balstās uz skolēnu individuālo interešu papildināšanu, veselīga dzīves veida popularizēšanu, sadarbības, 

komunikācijas un integrācijas prasmju bāzes.

100.00 EUR 

rīdziniekiem; 

130.00 EUR citās 

pašvaldībās 

deklarētajiem



Andrejs Andrejevs

29233510

andron.karate@inbox.lv

Organizēšanas mērķis : veicināt garīgo un fizisko veselību, kā arī veicināt karatē kultūras attīstību bērnu un 

jauniešu vidū. Atbalstīt personisko un profesionālo izaugsmi, radošo spēju pilnveidošanu un daudzpusīgu 

pieredzes apmaiņu sadarbojoties.

Uzdevumi: -Veicināt aktīvu, izglītojošu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu bērniem, un lietderīga brīva laika 

pavadīšana, paralēli apgūstot karatē prasmes; -Veicināt intelektuālas personības veidošanos, attīstīt bērnu 

spējas sadarboties, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību, kā arī veicināt radošas, atvērtas un 

komunikablas personības; -Paaugstināt bērnu un jauniešu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un 

izglītības līmeni; -Rosināt bērnos un jauniešos izpratni par videi un veselībai draudzīgu dzīvesveidu; -Atklāt 

bērniem un jauniešim, cik aizraujošas un lietderīgas ir āra aktivitātes; -Organizēt lietderīgu un saturīgu brīva 

laika pavadīšanu karatē nometnē, popularizējot un apgūstot karatē filozofiju un veicināt veselīgu dzīvesveidu; 

-Uzlabot vispārējās fiziskās sagatavotību.

220.00 EUR

Darja Kuzņecova

29481471

children@goodnews.lv

Nometnes mērķis - paaugstināt un attīstīt Latvijas sabiedrības morāles normas (nometnes programma ir 

balstīta uz kristīgām vērtībām).

Izmantojamās metodes: tematisko projektu izstrādāšana un īstenošana, lietišķas spēles, diskusijas, teātra 

priekšnesumi, lomu spēles, audzinātāju individuālas sarunas ar bērniem.

Plānotās aktivitātes: radošās darbnīcas, bībeles stundas, mūzikas nodarbības, sports: futbols, basketbols, 

kāpšana mākslīgajā klints sienā, bērnu pilsētiņa, batuts, BMX, šaušana ar lokiem; pārgājiens nometnes 

apkārtnē, izjādes ar zirgiem, lielas nometnes spēles, tematiskie vakarinodarbības grupiņās un kopējās 

sapulces par nometnes tēmu, peldēšanās.

130.00 EUR

Eīna Lūse

29104093

luse.elina@gmail.com

Nometnes gaitā ir plānotas šādas aktivitātes: - Radošā muzicēšana, - Rokdarbu darbnīcas, - Horeogrāfijas 

elementu apgūšana, - Dekorāciju un tērpu darināšana, - Našķu darbnīca, - Pārgājieni, - Orientēšanās, - 

Diskusijas, - Izklaidējošās aktivitātes, - Noslēguma pasākums ar vecākiem (priekšnesumi, iegūto prasmju 

pielietošana, kā arī vecāku iesaistīšana)

140.00 EUR 

rīdziniekiem

Inese Grandāne

26143120

inese@citariga.lv

Nometnes uzdevumi - radīt piederības sajūtu Rīgai. Netradicionālā veidā iepazīstināt ar Rīgu, ar tās 

daudzveidību – caur ekskursijām, pārgājieniem, spēlēm un radošajām nodarbībām. Vienlaikus nodrošinot 

kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras  brīvlaikā un dažādu sociālo grupu integrāciju un sadarbības 

veicināšanu.

Plānotās aktivitātes – tiks iepazītas senākās Rīgas ielas un to noslēpumi; iepazīta satiksmes vēsture Rīgā; 

iepazītas aizbērtās Rīgas upes; iepazīta pārtikas piegāde Rīgai; iepazīti ievērojamu Rīgas namu noslēpumi;

85.00 EUR

Toms Izmailovs

26613296

tomsizmailovs@gmail.com

Caur nometnē piedzīvotajām talanta pilnveidošanas, sarunu un diskusiju nodarbībām augs jauniešu 

pašapziņa un tiks dots ieskats, ka arī caur kristīgām vērtībām un to palīdzību ir iespējams sasniegt to, ko paši 

vēlas. Līdz ar nometnes galveno mērķi citi nometnes mērķi sevī ietver attīstīt jauniešu komunikācijas spējas 

angļu valodā, iedrošināt viņus nebaidīties auditorijas priekšā (uzstāšanās koncertā, talantu šovā un citās 

aktivitātēs), kreatīvo spēju attīstību (dziedāšana kolektīvā un/vai individuāli, mūzikas instrumentu spēles 

apgūšana u.c.).

80.00 EUR



Gita Pērkone

29443630

gitaperkone@inbox.lv

Nometnes mērķi: *Nodrošināt Rīgā dzīvojošiem bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā. 

*Nodrošināt celiakijas bērniem iespēju saņemt kvalitatīvu bezglutēna uztura ēdienkarti visu nometnes laiku. 

*Veicināt bērnu personības izaugsmi un socializāciju. *Nodrošināt kvalitatīvas nodarbības  un veselīga dzīves 

veida aktivitātes. *Apzināt un attīstīt bērnu sociālās prasmes, strādājot komandā. *Darbojoties radošajās 

darbnīcās, attīstīt bērnu radošumu. *Nometne ir piedzīvojumu un atpūtas, kurā tās dalībniekiem tiks 

nodrošināta bezglutēna ēdienkarte.

Nometnes programmā: * Ekskursija uz Valmieras “Sajūtu parku”. *Sporta spēles un aktivitātes svaigā gaisā. 

*Radošo spēju akcentējošas nodarbības, pielietojot arī dabas materiālus. *Komandu sadarbības  uzdevumi un 

spēles, attīstot loģisko domāšanu ar dažādu prasmju pielietošanu. *Aktīvā atpūta - dienas trasīte. *Kopīgi  

vakara pasākumi.

210.00 EUR

Andrejs Vinokurovs

26875327

sports_83@inbox.lv

Nometnē - karatē un VFS treniņi 2 reizes dienā, sporta spēles (futbols, basketbols, volejbols, galda teniss, 

novuss, šahs, dambrete, dārts u.c.), teorētiskās karatē nodarbības, atpūta pie jūras, peldēšana, lēcieni uz 

batuta, karatē video materiāla un jaunāko filmu noskatīšanās, orientēšanas sacensības, brauciens uz LĪVU 

akvaparku un daudzas citas lietas. Nometnes dalībnieku rīcībā tiks nodotas 2 sporta zāles, stadions ar sporta 

laukumu un šķēršļu joslu, Lielupes pludmales teritorija.

208.00 EUR

Edmunds Veizāns

29262327

edmunds@dejuskola.lv

Nometnes mērķi: *veicināt savstarpējas cieņas, komunicēšanās prasmes un sadarbības iemaņas, *veicināt 

nometnes dalībnieku patstāvību un atbildību, *veicināt radošu pašizpausmi, *radīt pozitīvas gaisotnes 

atmosfēru nometnes darbībā. Tiks piedāvāts: *darbs grupās, pāru darbs, individuālais darbs, * radošās 

darbnīcas (muzicēšana, dejošana, veidošana, zīmēšana, radīšana, foto darbnīca), *pārbaudījumu trasītes 

(iepazīšanās trase, sajūtu trases, nakts trase, dubļu trase, komandas saliedēšanās un sevis izzināšanas trase, 

totēms, u.c.), *netradicionālo sportu spēles (dvieļu volejbols, sasieto kāju futbols, plastilīna, šautriņu, olu 

tālmešana, ūdens kaujas, u.c.)

230.00 EUR 

(ja maksā līdz 

31.maijam) 

260.00 EUR 

(ja maksā pēc 

1.jūnija)

Larisa Anuseviča

29299359

larisa.anusevica@gmail.com

Nometnes galvenais mērķis ir veicināt bērnu un pusaudžu  fizisko aktivitāti un taekvando popularizēšanu, lai 

izveidotu harmoniski attīstītu personību. Nometnes moto “Veselā miesā – vesels gars”. Treniņu vietās: 

pludmalē, jūrā, mežā, stadionā, telpā. Alternativie/ izklaidošie varianti: intelektuālas spēles, attīstošas spēles. 

Iepazīsim tuvāko apkārtni: ekskursija pa Enguri, uz “Valguma pasauli” - baskāju takas, ekskursija uz Rideļu 

dzirnavām. Kā arī: pārgājiens, nakts trasīte, stratēģiskā spēle “Karogi”, noslēguma sacensības, spēle “Mans 

slepenais draugs” u. c.

250.00 EUR

Renata Dzelme

29678131

renata.dzelme@gmail.com

Nometnes mērķi: *popularizēt aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū; *veicināt dejas izaugsmi un 

popularizēt deju; *motivēt bērnus pavadīt savu brīvo laiku radoši; *motivēt bērnus nebaidīties uzstāties 

publikas priekšā un kļūt pārliecinātākiem par sevi; *nodrošināt bērniem iespēju daudzveidīgi labi pavadīt 

laiku svaigajā gaisā nometnes laikā; *veicināt komunikācijas izveidošanos starp krieviski un latviski 

runājošiem bērniem.

200.00 EUR 

rīdziniekiem; 

242.00 EUR citās 

pašvaldībās 

deklarētajiem



Gita Pērkone

29443630

gitaperkone@inbox.lv

Nometne ir plānota kā sporta un atpūtas nometne.

Nometnes programmā: *nodarbības kvalificētu un pieredzējušu treneru vadībā vispusīgās fiziskās 

sagatavotības attīstīšanai un handbola pamatprasmju apguvei un pilnveidei; *komandas veidošanas un 

sadarbības  uzdevumi brīvā dabā;*veselīga dzīvesveida izglītojošas praktiskās nodarbības; *radošo spēju 

attīstošās un akcentējošas radošās meistardarbnīcas; *aktīvā atpūta - pārgājiens, dienas trasīte un 

peldēšanās; *ekskursijas uz Valmieras “Sajūtu parku”, Kocēnu zirgaudzētavu, mini golfu un BMX trasi; 

*kopīgas  vakara lielās spēles un pasākumi; *handbola turnīrs.

299.00 EUR

Artis Vastlāvis

29443359

artis@postline.lv

Nometnes galvenais mērķis ir pilnvērtīga laika pavadīšana bērniem vasaras brīvlaikā, kas veicinātu viņu 

garīgo, fizisko un sociālo prasmju veidošanu, radītu priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un 

veicinātu personības izaugsmi, kas balstīta uz kristīgām vērtībām un ir spējīga individuāli un sadarbībā ar 

citiem darboties mērķu sasniegšanai.

Nometnes apakšmērķi ir: - veicināt radošas, atvērtas, pozitīvi noskaņotas, komunikablas, fiziski attīstītas un 

intelektuālas personības veidošanos, dodot iespēju nometnes dalībniekam attīstīt savu personību, apzināties 

savus talantus un spējas; - veicināt bērnu spējas sadarboties, attīstīt prasmi darboties grupā; - veicināt bērnos 

morālās un garīgās vērtības.

150.00 EUR

Agnese Krūmiņa-Krūma

28630165

agnese.krumina.kruma@gmail.com

Nometnes galvenais mērķis ir aktivizēt sociālās prasmes, sadarbojoties ar dažādu uzskatu un reliģisko 

piederību cilvēkiem, radīt priekšstatu par kristīgām vērtībām, attīstīt radošas iemaņas, kā arī virzīt jauniešus 

apzināties sevi kā brīvas un unikālas personības ar neizsmeļamu potenciālu. Nometnes organizēšanas 

papildus mērķi ir veicināt jauniešu personības izaugsmi un savas identitātes apzināšanos caur vienojošām un 

uz sadarbību centrētām aktivitātēm, kā arī vērst jauniešu skatījumu uz brīvā laika aktivitāšu izvēli un to 

ietekmi nākotnes perspektīvā. Izvirzītie mērķi tiks realizēti rīkojot lekcijas un diskusijas par jauniešiem 

aktuālām tēmām, nodrošinot spēcīgu līderu atbalstu, kopīgi sportojot, mācoties sadarboties komandā, kā arī 

aicinot ciemos viesus – viedokļu līderus ar jauniešus iedvesmojošiem dzīvesstāstiem un pieredzi, tādā veidā 

nometnē pavadīto laiku padarot pēc iespējas vērtīgāku.

100.00 EUR 

Kārlis Mednieks

28609300

karlismednieks@gmail.com

Lai īstenotu nometnes mērķi, aktivitātes ir iedalāmas sekojošos savstarpējo balansētos blokos: -Jauniešu 

iniciatīvu īstenošana, -Grupas saliedēšanas nodarbības, -Radošās aktivitātes, -Ārā dzīves nodarbības, -

Saskarsmes improvizācijas nodarbības, -Diskusijas domu aplī par dalībniekiem aktuāliem jautājumiem, tai 

skaitā diskriminācijas mazināšanu un toleranci. Aktivitāšu īstenošanai tiks izmantotas neformālās izglītības 

metodes. Lai nodrošinātu maksimālu līdzdalību un iesaistīšanos, arī pašiem dalībniekiem tiks piedāvāta 

iespēja novadīt kādu no aktivitāšu sastāvdaļām. 

150.00 EUR

Anete Ankmane

29252737

anete.ankmane@gmail.com

Nometnes laikā, katru diena ir plānotas aktivitātes, lai dalībnieki varētu iepazīt dabu, vidi, dzīvnieku un augu 

valsti. Dalībniekiem tiks piedāvātas izglītojošas, radošas un sportiskas aktivitātes, kuru laikā dalībnieki 

paplašinās savas zināšanas un redzes loku par dabu un vidi. Nometnē plānotās aktivitātes: • Āra aktivitātes 

•	Radošās darbnīcas • Nodarbība lauku sētā “Caunītes" • Nodarbība zirgu stallī “Zirgazandales” •	Kanisterapija 

•	Aktivitātes aitu fermā "Zvaigžņu aitas" • Nodarbība mini zoodārzā • Aktivitātes “Trušu karalistē” • Nometnes 

noslēguma pasākums atpūtas bāzē “Leiputrija”

63.00 EUR



Dita Barona

26552627
dita.barona@memorialiemuzeji.lv

Nometnes laikā bērniem tiks piedāvātas ne tikai izzinošas aktivitātes, bet arī sociāli orientētas, sabiedrības 

integrāciju un latviskumu veicinošas nodarbības, kas ir atbilstošas mūsu mērķauditorijai. Šādas nodarbības 

neformālā gaisotnē, īpaši, ja grupā ir dažādu tautību audzēkņi, ir ļoti atbalstāmas. Svarīgs jautājums ir 

savstarpējā komunikācija, prasme darboties komandā – gan pa pāriem, gan grupās. 

Nometnes laikā bērni apmeklēs un iepazīsies: - ar speciāli  apmācītiem suņiem, - ar Getliņu EKO, - lūkosies uz 

Rīgu no augšas, - apmeklēs skulptūru „Mūrnieks un skursteņslauķis”, - ciemosies Cūkmens, - bērni piedalīsies 

jautrās aktivitātēs, - ar policijas pārstāvjiem tiks pārrunāts par drošību un uzvedību uz ielas.

28.00 EUR


