
Dienas kārtība bērnu vasaras nometnei  

“Būt saimniekam savā zemē” 

Norises vieta: “Vecmuiža”, Liepupes pag., Limbažu novads  https://vecmuiza.lv/ 

Norises laiks: 2021. gada 27.-29. jūlijs  

Pasākuma mērķis: Radīt interesi un sniegt priekšstatus par mājražošanu, t.sk. amatniecību. Sniegt 

daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un veicināt  personības attīstību. 

Mērķauditorija: Jaunieši vecumā no 13 -17 gadiem 

 Dienas kārtība 

1.diena 27.07.2021. 

9.30- 10.30 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija/ medicīniskā pārbaude (pedikulozes, Covid siekalu 

testa rezultātu pārbaude) 

10.40 -11.00 Nometnes atklāšana, iepazīstināšana ar programmu, mērķiem, nometnes noteikumiem. 

Ledus laušana. Iekārtošanās istabiņās, teritorijas iepazīšana.  

Tējas pauze (dzēriens, maizīte). 

11.00- 13.30 Nodarbība “Koka daudzveidīgā dzīve” https://www.namdaradarbnica.com/  

(Nodarbība norisināsies “Vecmuiža”, Liepupes pag., Limbažu novads) 

13.40-14.10  Pusdienas 

14.20-17.00 Nodarbība “Apģērba otrā dzīve”. Dizaina pasniedzēja Linda Bēce 

17.10-18.00 Brīvā laika pavadīšanas aktivitātes 

18.10 – 18.40 Vakariņas 

18.50 – 21.30 “Katram sava pils” izzinoša nodarbība dabā. 

21.40-22.00 Vakarēšana pie ugunskura, naksniņas 

22.00 Naktsmiers 

2.diena 28.07.2021. 

7.50-8.20 Brokastis 

8.35-10.10 Veselā miesā vesels gars! Velo brauciens/rīta vingrošana kopā ar veselības sporta 

speciālisti Alisi Putraimu 

10.20-12.20 Nodarbība “Papīra dzīves cikls!” Papīrmākslas darbnīca “Viktors”, Zinaīda Ceske. 

https://www.facebook.com/viktoravestules.  

(Nodarbība norisināsies “Vecmuiža”, Liepupes pag., Limbažu novads) 

Nodarbība “Kalējs kala jūriņā!” Kalējs Artjoms Burcevs “Zilākalna kalumi”. 

https://zilakalnakalumi.wordpress.com/ 

https://www.namdaradarbnica.com/
https://www.facebook.com/viktoravestules
https://zilakalnakalumi.wordpress.com/


12.30 – 13.00 Pusdienas 

13.10-15.10 Nodarbība “Papīra dzīves cikls!” Papīrmākslas darbnīca “Viktors”, Zinaīda Ceske 

Nodarbība “Kalējs kala jūriņā!” Kalēja Artjoma Burceva “Zilākalna kalumi” 

meistarklase  

15.15-15.35 Brīvais laiks 

15.40-18.20 Tikšanās ar Z/S Virbotnes saimnieci Modru Puisīti par uzņēmējdarbības iespējām 

laukos, pārtikas produktu pārstrāde, izmantošana tūrisma attīstībā (nokļūšana 

saimniecībā ar velo). https://www.facebook.com/virbotneskazuprodukti/ 

19.10-19.40 Vakariņas 

19.50-20.50 Ja gars ir vesels, tad miesa ir vesela! Saruna ar veterinārārsti Ingu Mauriņu Kaļvu un 

viņas “samojeda” šķirnes suni par kanisterapijas devumu cilvēka veselībai 

21.10 - 22.00 Naksniņas 

22.00 Naktsmiers 

3. diena 29.07.2021. 

7.50 - 8.20 Brokastis 

8.35 – 10.10  Veselā miesā vesels gars! Velo brauciens/rīta vingrošana kopā ar veselības sporta 

speciālisti Alisi Putraimu 

10.30 - 12.30 Musli gatavošanas meistarklase, kopā ar uzņēmumu InGO, musli pagatavošanai 

tiek izmantotas augstvērtīgas Latvijā ražotas izejvielas – graudaugu pārslas, medus, 

zemesriekstu sviests, ogu un augļu sukādes.  

http://ingomusli.lv/  

12.40 - 13.10 Pusdienas 

13.30 – 14.30 Sporta spēles 

15.00 – 16.00  Nometnes noslēgums/došanās mājup 

Programmā iespējamas izmaiņas. 

 

https://www.facebook.com/virbotneskazuprodukti/
http://ingomusli.lv/

