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Diennakts nometne “Īstu puišu piedzīvojums 2022” 
No 10. jūlija līdz 15. jūlijam atpūtas vietā “Tūbeļi”, Dienvidkurzemes nov. 

PROGRAMMAS PROJEKTS* 
 

Diena Plānotās aktivitātes 

1
. d

ie
n

a No plkst. 16.00 – dalībnieku ierašanās un iekārtošanās istabiņās 

Plkst. 17.00 – nometnes atklāšanas pasākums 

 iepazīšanās aplis 

 iepazīstināšana ar nometnes programmu 

 drošības un iekšējās kārtības noteikumu pārrunāšana 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – vīru saruna par puišu emocionālajām, jutekliskajām, fiziskajām un 

seksuālajām pārmaiņām pieaugot un attīstoties (Arturs Šulcs) 

Plkst. 20.30 – vakara vingrošana spēkam un lokanībai 

Plkst. 22.00 – vakara mini sanāksme 

No plkst. 23.00 – naktsmiers  

2
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta vingrošana  

Plkst. 9.00 – rīta mini sanāksme 

Plkst. 9.20 – pašgatavotas brokastis  

Plkst. 10.00–11.00; 11.30–12.30 – vīru (un ne tikai) saruna par dzīves mērķiem, sapņiem, 

izvēlēm un iespējām; mērķu meistarklase (Inga un Andris Spriči) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–17.30 – ciemos pie lauku sētas saimnieka (iepazīstam darbus, tehnikas, 

pārbaudām savu varēšanu) 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00 – vakara radošais turnīrs komandās (anekdošu šovs) 

Plkst. 20.30 – vakara vingrošana spēkam un lokanībai, bumbu spēles 

Plkst. 22.00 – vakara mini sanāksme 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 
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3
. d

ie
n

a DIENNAKTS PĀRGĀJIENA 1. DIENA 
Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta vingrošana 

Plkst. 9.00 – rīta mini sanāksme 

Plkst. 9.20 – pašgatavotas brokastis 

Plkst. 10.00–12.30 – uzdevuma saņemšana, pārgājiena instruktāža, pārgājiena maršruta un 

plāna izstrāde komandās, pienākumu sadale, sagatavošanās 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–20.00 – pārgājiens instruktoru vadībā, pildot uzticētos uzdevumus komandās, 

apgūstot dažādas izdzīvošanas prasmes neierastos āra apstākļos un pārvarot dažādus šķēršļus. 

Ap plkst. 20.00 – ierašanās gala mērķī, pelde, telšu celšana, kopīga vakariņu gatavošana uz 

uguns u.c. 

Plkst. 22.00 – vakara mini sanāksme un vīru sarunas pie ugunskura 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 

4
. d

ie
n

a DIENNAKTS PĀRGĀJIENA 2. DIENA 
Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta vingrošana 

Plkst. 9.00 – rīta mini sanāksme 

Plkst. 9.30 – pašgatavotas brokastis 

Plkst. 10.00–13.00 – SUPER pārsteigums – balva izturīgajiem puišiem! (aktīva darbošanās) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–18.00 – pārgājiena atpakaļceļš instruktoru vadībā, pildot uzticētos uzdevumus 

komandās, apgūstot dažādas izdzīvošanas prasmes neierastos āra apstākļos un pārvarot dažādus 

šķēršļus. Noslēgumā – iespēja nopirkt kādu našķi veikalā. 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 19.00–20.30 – slepenais viesis (gūstam vērtīgas atziņas un jaunas prasmes) 

Plkst. 20.30 – vakara vingrošana spēkam un lokanībai, bumbu spēles. Tiem, kas vēl var :) 

Plkst. 22.00 – vakara mini sanāksme 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 

5
. d

ie
n

a IZBRAUKUMA DIENA 

Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta rosme 

Plkst. 9.00 – rīta mini sanāksme 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00; 11.30–12.30 – vīru saruna par īsta vīrieša ceļu, uzdevumiem, attiecību 

meistarību, veselīgu dzīvesveidu (Gundars Kuklis) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

No plkst. 14.00 – izbraukums uz Liepāju. Ekskursija ar šova elementiem Karostas cietumā. 

Spiegu spēle “Bēgšana no PSRS”. Vakariņas “Doka picā”. Aktīva atpūta jūrmalā. 

Ap plkst. 20.00 – atgriešanās nometnes teritorijā, atpūta 

Plkst. 20.30 – pankūku cepšanas uz uguns meistarklase, svaigu ogu ievārījuma 

pagatavošana un sameistarotā baudīšana 

Plkst. 22.00 – vakara mini sanāksme 

Plkst. 22.30 – nakts atrakcija 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 
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6
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta rosme 

Plkst. 9.00 – rīta mini sanāksme 

Plkst. 9.20 – pašgatavotas brokastis 

Plkst. 10.00–11.00 – praktiska darbošanās (istabiņu atbrīvošana) 

Plkst. 11.00–13.00 – zupas gatavošanas meistarklase un pašgatavotas pusdienas 

Plkst. 13.00 – noslēguma pasākums 

 noslēguma aplis – dalīšanās sajūtās, pārdomās par piedzīvoto 

 enerģijas turpmākai dzīvei uzņemšanas aktivitāte 

 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”  

un Nodibinājums “PURE Academy attīstībai” 

www.pureacademy.lv 

 

 


