
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diennakts nometne “ŠURUM-BURUMS 2022” 
No 17. jūlija līdz 22. 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 – izzinošais ŠURUM–BURUMS (iepazīšanās un saliedējošas aktivitātes) 

Plkst. 20.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (pirātu tautasbumba u.c.) 

No plkst. 23.00 – naktsmiers  
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. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (rīta rosme) 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00; 11.30–12.30 – izzinoši radošais ŠURUM–BURUMS (seminārs / saruna 

par dzīves mērķiem, sapņiem, mūsu izvēlēm un iespējām; sapņu kolāžas izveide) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–16.30 – piedzīvojuma ŠURUM–BURUMS (dārgumu lādes meklēšana) 

Plkst. 17.00 – vakara izkustēšanās deju ritmos 

Plkst. 18.00 – vakariņas 

Plkst. 18.45 – mini sanāksme “Vakara dienasgrāmata” 

Plkst. 19.00 – praktiskais / radošais ŠURUM–BURUMS (baskāju takas izveide, baudīšana) 

Plkst. 20.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (ūdens balonu cīņa, šautriņmešana u.c.) 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 
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3
. d
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a PĀRGĀJIENA DIENA 
Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (rīta rosme) 

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. 18.45 – mini sanāksme “Vakara dienasgrāmata” 

Plkst. 19.00 – foto orientēšanās prezentācijas sagatavošana. Prezentēšana.  

Lielās balvas izcīņa! 

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

No plkst. 23.00 – naktsmiers 

 

4
. d

ie
n

a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (rīta rosme) 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00 – izzinošais ŠURUM–BURUMS (seminārs / saruna) 

Plkst. 11.30–13.00 – praktiskais ŠURUM–BURUMS (pankūku cepšana uz uguns) 

Plkst. 13.00 – pusdienas un atpūta 

Plkst. 14.00–16.30 – piedzīvojuma ŠURUM–BURUMS (izaicinājumu spēle “Pārvari sevi!”) 

Plkst. 17.00 – vakara izkustēšanās deju ritmos 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 18.45 – mini sanāksme “Vakara dienasgrāmata” 

Plkst. 19.00 – radošais ŠURUM–BURUMS (hennas zīmējumu meistarklase) 

Plkst. 20.30 – izklaides ŠURUM–BURUMS (brīvdabas kino) 

Plkst. 22.30 – azartiskais ŠURUM–BURUMS (jāņtārpiņu trase) 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 
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. d
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a IZBRAUKUMA DIENA 
Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – rīta rosme 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00-17.30 – piedzīvojuma ŠURUM–BURUMS “Lauku kūrortā”, Kazdangā 

Lāzertags, šķēršļu un trošu trase, 3 gari nobraucieni pa trosi pāri ūdens krātuvei, pikniks 

Plkst. 17.30 – atgriešanās nometnes teritorijā 

Plkst. 18.00 – vakariņas un atpūta 

Plkst. 18.45 – mini sanāksme “Vakara dienasgrāmata”  

Plkst. 19.00 – izzinošais ŠURUM–BURUMS (tikšanās ar noslēpumaino viesi u.c.)  

Plkst. 20.30 – izklaides ŠURUM–BURUMS (deju cīņas, nakts ballīte, desiņu un saldā našķa 

cepšana ugunskurā, sirsnīgas sarunas) 

No plkst. 23.00 – naktsmiers 
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a Plkst. 8.00 – celšanās 

Plkst. 8.30 – sportiskais ŠURUM–BURUMS (rīta rosme) 

Plkst. 9.20 – brokastis 

Plkst. 10.00–11.00 – praktiskais ŠURUM–BURUMS (istabiņu atbrīvošana) 

Plkst. 11.00–13.00 – praktiski radošais ŠURUM–BURUMS (našķu gatavošanas meistarklase) 

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 

 

 


