
BĒRNU VASARAS PIEDZĪVOJUMS “MAIZES CEĻŠ” 

ATTĪSTI PRASMI SAREDZĒT JAUNAS IESPĒJAS! 

PASĀKUMA MĒRĶIS: sniegt dalībniekiem zināšanas par mūsdienu tehnoloģiju pielietojumu 

mājražošanā, konkurētspējīgu un radošu biznesa ideju vai produktu izstrādē. 

MĒRĶAUDITORIJA: Bērni vecumā no 12-17 gadiem. 

PLĀNOTĀ DIENAS KĀRTĪBA 
1 diena 

9:00 – 10:00 

 

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija, brokastu uzkodas 

Pedikulozes pārbaude, gultas vietu sadale 

10:00 – 11:00 Pasākuma atklāšana – savstarpējā iepazīšanās, izmantojot ledus 

laušanas metodes. 

Iepazīstināšana ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. 

11:00 – 12:00 Tēmas “Maizes ceļš” apskats interaktīvā formātā:  

 Vēsture 

 Izejvielas 

 Pārstrāde  

 Produkta radīšana 

 Unikalitāte, maizes loma mūsdienās – jauns pielietojums 

12:00 – 13:00 

13:00 – 13:30 

13:30 – 15:00 

 

Pusdienas 

Izkustēšanās (rotaļa) 

Darbs komandās – izveido savu maizes stāstu 

 Radošā darbošanās izmantojot foto fiksēšanu 

 Prezentēšana 

15:00 – 17:00 

 

17:00 – 18:30 

18:30 - 19:00 

19:00 – 21:00 

21:00 – ...  

Brīvdabas picērijas “Vīnkalni” pieredzes stāsts, kopīga picu 

gatavošana  

LEGO Robotika: picu zīmēšana ar robotiem 

Brīvais laiks 

Brīvdabas kino vakars, naksniņas 

Došanās pie miera 

  

 

2.diena 

8:30 – 9:00 

 

 

Brokastis 

9:00 – 10:30 Tehnoloģiju sniegtās iespējas lauksaimniecībā un produktu 

ražošanā 

 Toreiz un tagad 

 Inovācijas tehnoloģiskajā procesā 

 Mašīnu un robotu pielietojums 



 

10:30 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 17:00 

Dronu pilotēšana – praktiska darbošanās 

Pusdienas  

Došanās uz Vienkoču parku (Līgatnē) – ekskursija, praktiska 

darbošanās, Launags  

17:00 – 18:00 

18:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

21:00 – …  

Atgriešanas viesu namā, Vakariņas 

Sporta spēles 

Sarunas pie ugunskura, Naksniņas  

Došanās pie miera 

 

 

 

3.diena 

8:30 – 9:00 

 

 

Brokastis 

9:00 – 10:30 Radošums kā dzinējs jaunām idejām  

 Radošu ideju piemēri 

 Ideju ģenerēšana 

 Komandas loma un tās veidošana 

10:30 – 12:30 

 

10:30 – 11:30 

12:30 - 13:30 

Darbs komandās “Veidosim jaunas biznesa idejas!” (ideju izstrāde, 

prototipu izveide no LEGO robotikas komplektiem, ideju prezentēšana) 

Ekskursija maizes ceptuvē “Raiskumietis” – 1. grupa 

Pusdienas 

13:30 – 15:00 

13:30 – 14:40 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

Darbs komandās (turpinājums) 

Ekskursija maizes ceptuvē “Raiskumietis” – 2. grupa 

Pasākuma izvērtēšana, anketu aizpildīšana 

Somu kravāšana, launags 

Brīvais laiks un došanās mājup 

 


