
 

 

Aicinām skolēnus vecumā no 12-18 gadiem piedalīties 

karjerizglītības vasaras nometnē 

Nometnes nosaukums “Tavs hobijs-Tavs potenciālais 

uzņēmums” 

Pirmā grupa: no 2. līdz 5. augustam, 2021 

Otrā grupa: no 9. līdz 12.augustam, 2021 

Norises vieta: Viesu nams “Laguna House”, Ezerkrasta iela 17, Sunīši, Garkalnes novads, LV-2137 

Nometni organizē: BDR “Aktīvi vecāki Ropažu novadam” 

Nometnes programma : 

1.diena 

15.00 -16.00 Ierašanās, iekārtošanās. Veselības skrīnings. 

16.00 - 16.40 Iepazīšanās ar teritoriju, telpām, noteikumiem, dienu plānu un personālu. 

17.00 -19.00 Iepazīšanās spēles. Ledus laušanas aktivitātes. Pirmo virsuzdevumu saņemšana.  

19.00 Vakariņas 

20:00 – 21:30 TL Candles vadītājas Terēzas Luksas Sigates lekcija un iedvesmas stāsts mazajā 

uzņēmējdarbībā. “Meistarklase sveču liešanā”. Uzdevuma “Suvenīru gatavošanas ideju 

darbnīca” formulēšana.  

22:00 Naktsmiers 

2. diena  

8.30 Brokastis 

9.00 Ievadlekcija. “Es varu un es daru.” Mani hobiji manas stiprās puses. Darbs grupās. “Pop-up 

festivāla” organizēšanas plāna sastādīšana.  

11:00 Turpinās darbs grupās “Pop-up festivāla” organizēšanā.  Mārketinga aktivitātes (plakātu 

veidošana, publicēšana FB, Instagram u.c)  

12.00 izbraukums uz Haskiju parku “Vulfas kundze” Haskiju parku (hobijs kā uzņēmējdarbība)  

13.00 Pusdienas 

13:30 Orientēšanās Garkalnes mežā, izmantojot mācību komplektus (Komandu saliedēšanās, 

sports). 

16.00 Launags  



 
16:30 Meistarklase “Pasākumu organizēšanas pamatprincipi” un Meistarklase “Runas un 

publiskās uzstāšanās mākslā”  

17:30 Gatavošanās “Pop-up festivālam”. Priekšnesumi, meistarklases.  

19.00 Vakariņas 

20.00 Došanās pastaigā uz Kangaru purva laipu. Pastaigu vada vēsturiskās rekonstrukcijas kluba 

pārstāvis Andrejs Planders. (Suvenīra idejas meklējumi.) 

22:00 Naktsmiers 

3 diena  

8.30 Brokastis 

9:00 Festivāla diena! Izbraukums uz Ropažu estrādi. Gatavošanās pasākumam.  

10:50 Iedvesmas stāsts “Festivāla organizēšana bizness vai hobijs?”  

11:30 Turpinām gatavoties vakara Festivālam.  

13.00 Pusdienas 

13.30 Gatavošanās pasākumam (tehnisku lietu sagatavošana, noformēšana, u.c.) 

18.00 – 19:00 “Pop-up festivāls Ropažos”. Jaunieši vada pasākumu: prezentē priekšnesumus, 

vada meistarklases. Pasākuma uzaicināti vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, interesenti.   

19.20 Novākšanās, došanās uz viesu namu 

20.00 Vakariņas pie ugunskura, pikniks. Atgriezeniskā saite par pasākumu. 

22:30 Naktsmiers 

4.diena  

8.30 Brokastis 

9.00 Izbraukums uz viesu namu “Sauleskalns”. Viesu nama saimnieces uzņēmējdarbības 

prezentācija. 

9:30 – 12:00 Suvenīru skiču un/vai prototipu veidošanas meistarklase un prezentēšana. Vada 

Ieva Meijere un TL Candles vadītāja Terēza Luksa Sigate. 

12.00 Pusdienas 

Došanās mājup! 

  



 
 

 

Nometnes nosaukums “Tavs hobijs-Tavs potenciālais uzņēmums” 

- Nometne tiks sadalīta divās daļās, lai bērnu skaits katrā daļā nepārsniedz 20, kopējais 

bērnu skaits nometnē (abās daļās kopā)- 40.  

- Nometne ir bez maksas, finansē ELFLA projekta “Karjerizglītība- atbildība par savu un 

valsts nākotni” ietvaros. 

- Projekta vadītājs: BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, sadarbībā ar partneriem “Lauku 

partnerība Lielupe” un “Ropažu Garkalnes partnerība”. 

- Projekta ietvaros netiek nodrošināts transports dalībnieku nokļūšanai uz nometnes vietu 

un atpakaļ. 

- Nometne tiks organizēta tikai gadījumā, ja tas būs iespējams epidemioloģisko drošības 

noteikumu ietvarā, ievērojot visus valstī noteiktos tā brīža nosacījumus. 

- Gadījumā, ja nometņu organizēšana nebūs iespējama, nometnes tiks pārceltas uz citu 

laiku( piemēram 2022.gada vasaru) 

- Nometnes kopējais budžets: 11 924,42 EUR 

- Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti/filmēti/intervēti, un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots projekta “Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts 

nākotni” publicitātes nolūkos. 


