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Iepazīsimies 11.07.2016 

Plkst. 9.00-
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Kas ir 
Ziemeļblāzma? 

11.07.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīties 
atjaunoto Ziemeļblāzmas kompleksu; 

• Darbs – iespēja pacelt dzīvi citā līmenī 
• Atjaunotais parks un skatu tornis 

Pusdienas 11.07.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Kas ir 
Ziemeļblāzma? 

11.07.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Aktivitātes turpinājums 

• Vecāki – vieta, kur atpūtās A. Dombrovska 
strādnieki. 

• Vilkaču priede un leģendas 

Dienas iespaidi 11.07.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Pilsētas sardzē 12.07.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Daugavgrīvas 
cietoksnis 

12.07.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīties ar 
Daugavgrīvas cietoksni, tā vēsturi un likteni 

• Spēle, kāpēc svarīgi bija aizsargāt Daugavas 
ūdens ceļu 

 

Pusdienas 12.07.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Sargājot drošību 12.07.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīt Latvijas 
armijas kara kuģus un to nozīmību valsts 
aizsardzībā 

•  

Dienas iespaidi 12.07.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Kas ir laiks? 13.07.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Pulksteņi  13.07.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīties ar 
dažādiem publiskajiem pulksteņiem Rīgā 

• Saules pulkstenis uz LV jumta 

• Origo pulkstenis tornī  
•  

Pusdienas 13.07.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Ceļojums laikā  13.07.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Komandu spēle Vecrīgā, atpazīsti Rīgu pirms 
simts gadiem 

Dienas iespaidi 13.07.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Ceļojums telpā 14.07.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Tramvaju depo 14.07.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies ekskursijā uz 
Tramvaju un trolejbusu depo Brīvības ielā 

• Būs iespēja iepazīties ar sabiedriskā 
transporta vēsturi 

• Sabiedriskā transporta loma pilsētas attīstībā 

Pusdienas 14.07.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Cilvēks un laiks   14.07.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki apmeklēs Lielos kapus 

• Vai bijusī kapsēta ir labs parks? 

• Ko tu zini par šiem cilvēkiem, slavenības, kas 
atdusas Lielajos kapos? 

Dienas iespaidi 14.07.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Daudzveidīgais 
koks 

15.07.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Koka mājas 15.07.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies ekskursijā uz 
Grīziņkalnu un iepazīs koka arhitektūru 

• Koka Rīgas apmeklēšana jeb kāda bija dzīve 
koka mājas 

Pusdienas 15.07.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Daudzveidīgais 
koks aktivitātes 
turpinājums 

15.07.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki dosies koku 
“ekspedīcijā”, kur būs jāizpilda dažādi radoši 
uzdevumi saistībā ar koku. 

• Koku atpazīšana un koku veidi pilsētā 

• Ko var izveidot no koka 

Dienas iespaidi 15.07.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 

 


