
Nr. Nometnes nosaukums Nometnes organizētājs
Nometnes 

norises laiks

Nometnes veids 

pēc norises 

ilguma

Dalībnieku 

vecums 

(gadi)

Nometnes norises 

vieta
Nometnes apraksts 

Dalības maksa

rīdziniekiem

Nometnes vadītājs, 

kontakti

1
Kustību lauka radošā un 

sporta dienas nometne

Nodibinājums "Kustību 

lauks"
25.07. - 12.08. dienas 6 - 15 gadi

Burtnieku iela 34, 

Rīga

Piedāvāsim dažādas radošās darbnīcas - 

zīmēšana, gleznošana, veidošana, 

modelēšana, tekstila apdruka, 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.

150 EUR 

Andris Rupais, 29454455, 

andris@kustibulauks.lv

Ilze Apsiņa, 29377269, 

ilze@kustibulauks.lv

2 Debesu pilsoņi 2022 

Nodibinājums "Kristīgi 

izglītojošs bērnu un 

jauniešu centrs "Matejs""

30.07. - 05.08. diennakts 12 - 20 gadi

"Lazdas", Madonas 

novads, Ērgļu pagasts, 

LV-4840

Nometnes dienas kārtībā plānotais: 

Rīta un vakara tikšanās, kuras ietver 

uzrunas, muzikālos priekšnesumus, 

saliedēšanās spēles un diskusijas; 

Interešu darbnīcas (4 stundas), kuru laikā 

paredzēta sportošana, radošais darbs un citas 

izglītojošas nodarbes; 

Dažāda veida dienas un vakara spēles (4 

stundas) - stafetes, ūdens, lomu, stratēģijas 

un piedzīvojumu spēles. 

120 EUR

Toms Izmailovs, 29964389, 

centrs.matejs@matejs.lv

Rīgas pašvaldības līdzfinansētās nevalstisko organizāciju atvērtās nometnes 2022.gadā no 15.jūnija, jūlijā un augustā 

              Apzīmējuma skaidrojums - nometne piemērota un var pieteikt bērnus arī no Ukrainas, kuri mācās Rīgas skolās vai uzturas Rīgā. Dalības maksa tāda pati kā ridziniekiem.



3 Zābaku nometne

Biedrība Āra dzīves 

apmācību centrs "Pelēkais 

Vilks"

3.07. - 9.07. diennakts 13 – 18 gadi

Kuldīgas novada, 

Padures pagasta 

“Priežkalni”

Zābaku nometnes programma tiek balstīta 

uz „klasiskas” skautu nometnes dienas 

programmu. Aktivitātes: · rīta rosme, · 

karoga ceremonija, · sadarbības uzdevumi, · 

sajūtas un maņas attīstošas nodarbes, · 

radošas nodarbības, · praktisku āra dzīves 

māku attīstīšana - orientēšanās, kartes 

lasīšana, sazināšanās, novērošana, meža 

mākas (ugunskurs, rīcība ar nazi, cirvi, 

nojumes būvniecība, sējumi, ēdiena 

gatavošana ugunskurā, u.c.), · “vērtību 

stāsti”, · daudzveidīgas spēles un uzdevumi, 

· šķēršļu gājieni, skrējieni, · alpīnisma 

elementi, · laivošana, · dabas pētniecība, · 

stratēģiskās un kritiskās domāšanas attīstība, 

· drošības nodarbības (peldēšanās, 

ugunskurs, asi priekšmeti, izdzīvošanas 

aspekti, pirmā palīdzība, ko darīt, ja 

apmaldies, u.c.) · sporta spēles un aktīvās 

spēles. · naktsspēles, · ugunskura vakari, · 

nakts dežūras.

210 EUR
Vita Karule, 29289565, 

pelekaisvilks@gmail.com

4 “Ceļojums Rīgā 2022” Biedrība "Cita Rīga" 8. - 12.08. dienas 7-15 gadi

Baznīcas iela 5 un 

Rīgas administratīvā 

teritorija

Atbilstoši nometnes nosaukumam 

“Ceļojums Rīgā 2022” ir plānotas arī visas 

nometnes aktivitātes.  

Pirmdien tiks iepazīti Rīgas dabas liegumi; 

Otrdien tiks iepazīta aviācijas vēsture Rīgā; 

Trešdien tiks iepazītas Rīgas ielas un to 

stāsti; 

Ceturtdien tiks iepazīti dažādu laiku 

nocietinājumi un aizsardzības būves; · 

Piektdien tiks iepazīta pilsētplānošana un tās 

vēsture.

120 EUR
Inese Grandāne, 26143120, 

inese@citariga.lv

5 Detektīvs Kalmess 2022
 Biedrība "Izglītības 

laboratorija"
17.-23.07. diennakts 9-15 gadi

Kalmes iela 7, 

Kalmes, Olaines.nov

Galvenā tēma “Ekspedīcija – Supervaroņi”. 

Vēl nebijusi situācija, detektīvam jādodas 

ekspedīcijā, kur jāizvērtē supervaroņu 

spēks.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.

190.33 EUR
Elīna Lūse, 29104093, 

luse.elina@gmail.com



6 Ābolēni 2022
Hroniski slimo bērnu 

draugu biedrība "Sūrābele" 
7.-12.08. diennakts 7-25 gadi

Tukuma novads, 

Engures Abragciems, 

kempings 

“Abragciems”

Nodarbības notiek tikai ārā: vai nu brīvā 

dabā – zālājā, sporta laukumā vai pie jūras, 

kā arī zem nojumes. Aktivitātes: radošās 

darbnīcas - zīmēšana, veidošana, dabas 

materiālu izmantošana, rotaļas, sporta 

nodarbības u.c.

 ~96 EUR (tiks 

precizēts)

Mudīte Paegle, 29182048, 

surabele@gmail.com

7 Zinām. Peldam. Droši. Biedrība "Peldēt droši" 27.06. - 1.07. dienas 8 līdz 12 gadi

Sporta objekts “Rimi 

Olimpiskais centrs”, 

Grostonas iela 6B, 

Rīga, LV-1013

Nodarbībās tiks veiktas dažādu veidu 

fiziskās aktivitātes, iekļaujot spēles un 

rotaļas, kas tiks vadītas sporta spēļu zālēs. 

Katru dienu programmā iekļauta peldēšanas 

nodarbība, kuras laikā bērni, sadalīti dažādu 

prasmju grupās, veiks vispār attīstošos 

vingrinājumus peldēt prasmju uzlabošanai 

ar vai bez specializētā inventāra. Sertificēta 

glābēja vadībā dalībnieki apgūs drošas 

atpūtas pie ūdens pamatprincipus. 

Nometnes dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

dažādu sporta veidu pamatiem, kā 

piemēram, florbols, basketbols, vieglatlētika, 

telpu futbols, volejbols u.c. Bērni izjutīs 

sacensību garu dažādās sacensību imitācijas 

spēlēs, kā arī veiks fiziski vispārattīstošos 

vingrinājumus ikdienas rīta rosmes 

nodarbībās. Pieteikšanās un apmaksa: 

www.peldet.lv 

150 EUR
Agnese Ančupāne, 

29776992, drosi@peldet.lv



8 Esi drošs Biedrība "Mellene" 27.06. - 1.07. dienas 6-13 gadi

Priežavotu aleja 58, 

Bajāri, Salaspils 

nov.LV-2117

Nometnes tēmas - viss par un ap drošību:

1.medicīniskā palīdzība; drošība uz ceļa; 

emocionālā drošība; drošība internetā.

Nometnes bonuss - iespēja nokārtot 

Velosipēdista tiesības (no 9 gadu vecuma).

Visas nometnes laikā norisināsies jautrās 

stafetes, radošās nodarbības, sadarbības un 

komunikācijas spēles, ūdensprieki.

Darba laiks: 9-17

Ceturtdien pagarinātais ugunskura vakars 

līdz plkst 21.

150 EUR

Anita Hanzena, 25636419, 

nometne.mellene@gmail.co

m

9 Around the World Biedrība "AKTĪVISTS" 25.-29.07. dienas 7-12 gadi

Baltic Beach Hotel, 

Jūras iela 23/25, 

Jūrmala, LV-2015 

Nometnes aktivitātes: radošās darbnīca, 

modes skate, informatīvā lekcija par 

veselīgu un sabalansētu uzturu, aktīvu 

dzīvesveidu, mūzikas un deju šovs 

“Eirovīzija”; āra spēles, nakts trase, 

pārgājiens, zīmējuma un talantu konkurss, 

diskotēka, sporta sacensības (futbols, 

volejbols, basketbols, galda teniss, 

dambretes, vizuālā māksla), peldēšana 

ezerā, pikniks pie ugunskura u.c. 

Pieteikšanās: www.jurmala.aktivists.lv   

150 EUR

Natālija Rukmane, 

27228181, 

info@aktivists.lv 

10
Florbola skolas "Masters" 

sporta nometne

Biedrība "Florbola attīstības 

aģentūra"
15.-18.08. dienas 8-14 gadi

Rimi Olimpiskais 

centrs, Grostonas iela 

6b, Rīga

Dalībnieki tiks dalīti divās vecuma grupās – 

8-11 gadi un 12-14 gadi. Katru dienu notiks 

4 treniņi (florbola u.c.), teorētiskās 

nodarbības, tikšanās ar uzaicinātiem viesiem 

– Latvijā populāriem sportistiem, kā arī 

nodarbības baseinā un pludmales volejbola 

laukumā profesionālu treneru vadībā. 

Nometne notiks 4 dienas plkst. 9:00 - 15:00. 

Nometnes pēdējā dienā notiks miniturnīrs – 

3 pret 3. Florbola nodarbības tiks veidotas ar 

staciju metodi - darbojoties mazākās grupās, 

kur katram tiek pievērsta vairāk uzmanība, 

izmantosim arī speciālu mobilo aplikāciju 

individuālās tehnikas pilnveidošanai, kas 

padarīs treniņus ne tikai efektīvus, bet arī 

aizraujošus.

120 EUR
Andris Pīlups, 25917585, 

andris@faa.lv



11
LASĀM, RAKSTĀM, 

STĀSTĀM
"Aktīvo Vecāku Biedrība" 15.-26.08. dienas 6 - 9 gadi

Rīga, Kurzemes 

prospekts 132a, SIA 

“Bērnība” telpās

Aktivitātes: rīta rosme mūzikas pavadībā, 

interaktīvas pastaigas fiziskas pašsajūtas 

uzlabošanai, acu vingrošanas komplekss acu 

veselības saglabāšanai, izglītojošas un 

apmācošas galda spēles grupās un 

sadarbības iemaņu atjaunošanai un 

pilnveidošanai, interaktīvas nodarbības un 

eksperimenti mācību programmas 

nostiprināšanai, radošas nodarbības 

emocionālas pašsajūtas un pašvērtējuma 

uzlabošanai. Neirografikas nodarbība lai 

iemācīt veidu, ka var tikt galā ar negatīvām 

jūtam un garīgo un mentālo nogurumu, 

uztura interaktīva nodarbība par pārtikas 

sastāvu un veselīgas ēšanas pamatiem u.c. 

interesantas aktivitātes.

100 EUR  nedēļa
Olga Skvorcova, 28224099, 

aktivie.vecaki@visiting.lv


