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Diennakts nometne “Meiteņu vasaras piedzīvojums 2022” 
No 26. jūnija līdz 1. jūlijam / 21. augusta līdz 26. augustam  

atpūtas vietā “Tūbeļi”, Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā 

PROGRAMMAS PROJEKTS 
 

Diena Plānotās aktivitātes 

1
. d

ie
n

a No plkst. 16.00 – dalībnieču ierašanās un iekārtošanās istabiņās 

Plkst. 17.00 – nometnes atklāšanas pasākums 

 iepazīšanās aplis 

 iepazīstināšana ar programmu 

 iepazīstināšana ar drošības un iekšējās kārtības noteikumiem  

 aktivitāte “3 labas lietas” 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – seminārs “Es savas dzīves karaliene” 

Plkst. 20.30 – vakara mini sanāksme “Laimes dienasgrāmata” 

Plkst. 21.00 – sapņu kolāžas meistarklase 

No plkst. 23.00 – naktsmiers  

2
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta izkustēšanās 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00; 11.30–12.30 – radošuma darbnīca (punktošana / floristika) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–15.00; 15.30–16.30 – seminārs “Etiķetes smalkumi jaunām lēdijām” 

Plkst. 17.00 – vakara izkustēšanās deju ritmos 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – Tibetas trauku un gongu skaņu masāža 
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Diena Plānotās aktivitātes 
Plkst. 20.30 – vakara mini sanāksme “Laimes dienasgrāmata” 

Plkst. 21.00 – sarunas no sirds par meitenēm aktuāliem jautājumiem 

Plkst. 23.00 – naktsmiers 

3
. d

ie
n

a PĀRGĀJIENA DIENA 

Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta izkustēšanās 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–16.00 – pārgājiens uz Durbi, foto orientēšanās grupās; pikniks 

Plkst. 16.00 – atgriešanās nometnes teritorijā, atpūta 

Plkst. 17.00 – vakara izkustēšanās deju ritmos 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – foto orientēšanās prezentācijas sagatavošana. Prezentēšana.  

Lielās balvas izcīņa! 

Plkst. 20.30 – vakara mini sanāksme “Laimes dienasgrāmata” 

Plkst. 21.00 – “Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās…”  

Plkst. 23.00 – naktsmiers 

4
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta izkustēšanās 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00; 11.30–12.30 – radošuma darbnīca (hennas zīmējumi / floristika) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–15.00; 15.30–16.30 – seminārs “Izaugt sievišķīgi viedai”  

Plkst. 17.00 – vakara izkustēšanās deju ritmos 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – pankūku cepšana uz uguns  

Plkst. 20.30 – vakara mini sanāksme “Laimes dienasgrāmata” 

Plkst. 21.00 – brīvdabas kino vakars pankūku smaržās 

Plkst. 23.00 – naktsmiers 

5
. d

ie
n

a IZBRAUKUMA DIENA 

Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta izkustēšanās 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–17.00 – Cīravas Mežaparks ar dažādiem atrakciju elementiem – trošu tiltiņš, 

kāpšanas sienas, šūpoles, skatu tornīši, āra lasītavas, spēles utt. Sienāžu parks. Cīravas 

akmens krāvums. Pikniks 

Plkst. 18.00 – atgriešanās nometnes teritorijā, vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – vakara mini sanāksme “Laimes dienasgrāmata” 

Plkst. 20.00 – gatavošanās Netradicionālajai modes skatei 

Plkst. 21.00 – Netradicionālā modes skate un foto sesija 

Plkst. 23.00 – naktsmiers  
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Diena Plānotās aktivitātes 

6
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta izkustēšanās 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00 – aktivitātes “3 labas lietas” noslēgums  

Plkst. 11.30–13.00 – našķu darbnīca 

Plkst. 13.00 – noslēguma pasākums 

• noslēguma aplis – dalīšanās sajūtās, pārdomās par piedzīvoto 

• našķošanās 

• aptaujas aizpildīšana 

 kopbilde 

Plkst. 14.00 – vecāku ierašanās un došanās mājup 

 

* Programma var tikt mainīta no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ. 
 

 

 

 

Nometni organizē Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” 

www.pureacademy.lv 

 

 

 


