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Iepazīsimies 13.06.2016 

Plkst. 9.00-
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Daugavas labais 
krasts 

13.06.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīties ar 
Mangaļsalas dabas parku 

• Tiks iepazīti dažādu laiku armijas bunkuri  

Pusdienas 13.06.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Daugavas labais 
krasts – 
aktivitātes 
turpinājums 

13.06.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Aktivitātes turpinājums 

• Kad Daugavas labais krasts, bija Daugavas 
kreisais krasts 

• Mangaļsalas mola apmeklējums 

Dienas iespaidi 13.06.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 

O
tr

d
ie

n
a

 

Vieta, kur 
dedzināja 
raganas 

14.06.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Nervu slimības 14.06.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīties ar 
Rīgas psihoneiroloģisko slimnīcu 

• Nervu slimības un to izpausme dažādos laikos 

• Otrs vecākais Rīgas parks 

 

Pusdienas 14.06.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Mākslīgās 
pilsdrupas 

14.06.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki dosies iepazīt Latvijas 
vienīgajām mākslīgajām pilsdrupām Rīgā 

• Dauderi un baseins Latvijas kartes formā. 

Dienas iespaidi 14.06.2016 

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 mūzika 15.06.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Koncertzāle vai 
baznīca 

15.06.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies uz Ave sol 
koncertzāli – šī vieta ir baznīca šodien vai nē? 

• Nometnes dalībnieki dosies uz Dziedošo 
Jumpravu torni – Gētes institūtu 

• Kas ir vieta, kur skan mūzika šodien 

Pusdienas 15.06.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Koncertzāle vai 
....  

15.06.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki iepazīs pirmo dziesmu 
svētku norises vietu. 

• Kā mainījies priekšstats par mūzikas lomu 
ikdienā 

• Kur kādreiz klausījās mūziku Rīgā? 

Dienas iespaidi 15.06.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Rīga zem Rīgas 16.06.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

Leģendas un 
stāsti par 
pazemes ejām 

16.06.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies ekskursijā uz 
Vecrīgu, kur uzzinās stāstus un leģendas par 
pazemes ejām zem Rīgas. 

• Tiks apmeklēta, kāda īpaša 16.gs. iela  

Pusdienas 16.06.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Rīga zem Rīgas   16.06.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki apmeklēs kādu īpašu 
pazemes bunkuru, kas tika uzcelts atomkara 
gadījumam 

• Cik daudz Rīgā ir bumbu patvertnes un cik tās 
ir drošas šodien? 

Dienas iespaidi 16.06.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 
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Stāsti par Rīgas 
nākotni 

17.06.2016 

plkst.9.00- 
10.00 

• Dalībnieku ierašanās nometnē 

• Nometnes dalībnieku iepazīšanās un spēles 
spēlēšana 

• Rīta aplis 

E. Finks 17.06.2016 

Plkst.10.00-
12.30 

• Nometnes dalībnieki dosies ekskursijā E. 
Finka memoriālo dzīvokli 

• Uzzinās, kādi bija viņa pareģojumi 

• E. Finka dzīvesstasts 

 

Pusdienas 17.06.2016 

Plkst. 12.30 – 
13.30 

• Vieglas pusdienas/ pikniks 

Radošie kvartāli 17.06.2016 

Plkst. 13.30- 
16.00 

• Nometnes dalībnieki dosies uz Spīķeru radošo 
kvartālu 

• Kas ir geto un ko iespējams redzēt geto 
muzejā 

• Kas ir māksla? 

• Atjaunotā Daugavas promenādi 

Dienas iespaidi 17.06.2016 

Plkst. 16.00-
17.00 

• Radošās darbnīcas, kur tiek atspoguļoti 
dienas iespaidi 

• Vecāku sagaidīšana un došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 

 


