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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. 
Tēma un saturs – Izglītojoši izzinošo aktivitāšu galvenā tēma ir Rīgas kultūras daudzveidība 
un atbildība par savu rīcību. Katra diena sastāvēs no diviem lieliem blokiem, kādas teritorijas 
iepazīšana + izglītojoša aktivitāte. Šoreiz Rīga tiks iepazīta caur skaņu prizmu. 
Darba metodes – spēles un ekskursijas apvienojums, pārgājieni un komandu saliedēšanās,  
lai laiks paietu nemanot, kā arī spilgtāko iespaidu atdarināšana mākslas darbos (zīmēšana, 
veidošana u.c.). 
Plānotās aktivitātes: 

Diena Aktivitātes 
nosaukums 

Laiks apraksts 
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Iepazīsimies 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 
• Nometnes dalībnieku 

iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Dabas koncertzāle 10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 
iepazīsies ar dabas 
koncertzāli un 
dažādām tās skāņām 
un veidiem kā to 
sadzirdēt – meža 
koncertzāle, viļņu 
koncertzāle 

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Dabas koncertzāle 13.30- 16.00 • Aktivitātes 
turpinājums 

• Vēja koncertzāle un 
pilsētas skaņas 

Dienas iespaidi 16.00-17.00 • Radošās darbnīcas, 
kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un 
došanās mājās 

• Viegls launags 
• Spēles 
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Diena Aktivitātes 
nosaukums 

Laiks apraksts 

O
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di
en
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Kas ir mūzika? 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 
• Rīta aplis 
• Spēle par mūzikas 

skaņām Rīgā 

Muzikālās skaņas 10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 
dosies iepazīt Rīgas 
vēsturiskās 
koncertzāles jeb kur 
kādreiz skanēja 
mūzika 

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Muzikālās skaņas 13.30- 16.00 • Aktivitātes 
turpinājums 

• Koncertzāles šodien 
jeb kādas Rīgas 
koncertzāles 
iepazīšana 

Dienas iespaidi 16.00-17.00 • Radošās darbnīcas, 
kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un 
došanās mājās 

• Viegls launags 
• Spēles 
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Diena Aktivitātes 
nosaukums 

Laiks apraksts 

T
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Senie amati 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 
• Rīta aplis 
• Spēle, par amatiem 

Seno amatu skaņas  10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 
dosies iepazīt seno 
amatu skaņas Rīgā jeb 
iepazīties ar senajiem 
amatiem 

 
Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Seno amatu skaņas 13.30- 16.00 • Aktivitātes 
turpinājums; 

• Senie Rīgas amati un 
liecības par tiem 
pilsētvidē  - pilsētas 
orientēšanās spēle 

Dienas iespaidi 16.00-17.00 • Radošās darbnīcas, 
kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un 
došanās mājās 

• Viegls launags 
• Spēles 
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Diena Aktivitātes 
nosaukums 

Laiks apraksts 

C
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Vai Rīga ir gatava? 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 
• Rīta aplis 
•  

Pārmaiņu skaņas 10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 
dosies ekskursijā 
iepazīt senās Rīgas 
robežas un uzzināt, kā 
Rīga ir augusi. 

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Pārmaiņu skaņas 13.30- 16.00 • Aktivitātes 
turpinājums 

• Pilsētas attīstība jeb kā 
mainās Rīgas 
apkaimes 

Dienas iespaidi 16.00-17.00 • Radošās darbnīcas, 
kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un 
došanās mājās 

• Viegls launags 
• Spēles 
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Diena Aktivitātes 
nosaukums 

Laiks apraksts 

P
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Esmu radošs 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 
• Rīta aplis 
• Spēle par radošumu 

Mūsdienu mākslas 
skaņas 

10.00-12.30 • Pilsētas spēle māksla 
un tās izpausmes 
pilsētvidē 

• Kas ir māksla 
pilsētvidē un 
priekšstatu maiņa par 
to  

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Pusdienas  

Mūsdienu mākslas 
skaņas 

13.30- 15.00 • Aktivitātes 
turpinājums 

• Kā mainās priekšstats 
par kultūru un tās 
izpausmēm 21.gs. 

• Kāda radošā centra 
apmeklējums 

Dienas iespaidi 15.00-17.00 • Nometnes noslēgums 
• Vecāku sagaidīšana un 

došanās mājās 
• Viegls launags 
• Spēles 

 

 


