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Nometnes uzdevumi - Radīt piederības sajūtu Rīgai. Netradicionālā veidā iepazīstināt ar 

Rīgu, ar tās daudzveidību – caur ekskursijām, pētījumiem, pārgājieniem, spēlēm un 

radošajām nodarbībām. Vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu 

rudens brīvlaikā un dažādu sociālo grupu integrāciju un sadarbības veicināšanu. 

Tēma un saturs – Izglītojoši izzinošo aktivitāšu galvenā tēma ir Sapnis par senajām dienām 

jeb izzināt un izprast kā dzīvoja cilvēki kādreiz. Katra diena sastāvēs no diviem lieliem 

blokiem, ieskata tēmām caur ekskursijām un “jautru” teoriju un praktisku darbošanos 

konkrētās tēmas ietvaros.  

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 

P
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Iepazīsimies 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 

• Nometnes dalībnieku 

iepazīšanās un spēles 

spēlēšana 

• Rīta aplis 

Tirdzniecība un tās 

nozīme 

10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 

iepazīsies ar 

tirdzniecību Rīgā 
dažādos laika posmos.  

• Kā mainījās 

tirdzniecība un preces 

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Tirdzniecība un tās 

nozīme 

13.30- 16.30 • Praktisks pētījums 

pilsētvidē - viena 

diena tirgotāja dzīvē 
jeb tirgotāju dzīves 

knifiņi 

 

Dienas iespaidi 16.30-17.00 • 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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Ko mēs ēdam? 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 

• Rīta aplis 

• Spēles un uzdevumi 

Pārtikas daudzveidība 10.00-12.30 • 21.gs. pārtika un tās 

pagatavošana 

• Kāda “noslēpumaina” 

pārtikas ražošanas 

uzņēmuma 

apmeklējums  

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Pārtikas daudzveidība 13.30- 16.00 • Radošs eksperiments - 

turīgo un nabadzīgo 

pilsētnieku ēdienkarte 

pirms 200 gadiem   

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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Amati Rīgā 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 

• Rīta aplis 

• Spēles un uzdevumi 

 Amati Rīgā 10.00-12.30 • Senie Rīgas amati un 

liecības par tiem 

pilsētvidē - pilsētas 

orientēšanās spēle  

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Seno amatu skaņas 13.30- 16.30 • Viens no senās Rīgas 

svarīgākajiem 

amatiem - garīdznieks 

Dienas iespaidi 16.30-17.00 • 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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Senās Rīgas 

aizsardzība 

9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 

• Rīta aplis 

• Spēles un uzdevumi 

Dambi un vaļņi 10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 

dosies ekspedīcijā 

iepazīt kādreizējos 

dambjus un 

nocietinājumus 

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Vieglas pusdienas 

Daugava – Rīgas 

aizsardzības atslēga 

13.30- 16.30 • Kāpēc mainījās 

Daugavas krasts? 

• Daugavgrīvas 

cietoksnis – Daugavas 

labajā un kreisajā 

krastā 

Dienas iespaidi 16.30-17.00 • 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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Sakari un to nozīme 9.00- 10.00 • Dalībnieku ierašanās 

• Rīta aplis 

• Spēles un uzdevumi 

Kādi bija sakaru 

līdzekļi kādreiz? 

10.00-12.30 • Nometnes dalībnieki 

dosies iepazīties ar 

senatnes sakaru 

līdzekļiem un cik tālu 

tie varēja apziņot?  

Pusdienas 12.30 – 13.30 • Pusdienas  

Sakaru nozīme 20.gs? 13.30- 16.30 • Nometnes dalībnieki 

dosies pētīt barikāžu 

norises vietas 

•  Kāpēc bija jāaizsargā 

sakaru punkti  

Dienas iespaidi 16.30-17.00 • Nometnes noslēgums 

• Vecāku sagaidīšana un 

došanās mājās 

• Viegls launags 

• Spēles 

 

 


