
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUNAIS IZGUDROTĀJS  

Nometnes norise: 3.-7.jūnijs kopstrādes telpā Teikums 

Vecums: 9 – 13 gadiem 

Mācību valoda: latviešu 

  

Radoša nometne jaunajiem tehnoloģiju faniem! Apvienojot programmēšanas pamatus un savu 

izdomu, skolēni veidos prototipus jau zināmām vai pilnīgi jaunām ierīcēm. Mūsdienīgs kāmīšu 

barotājs, gudrs atslēgu piekariņš vai sociāla spēle kautrīgajiem - tās ir dažas no idejām, kuras 

mūsu skolēni izveidojuši jau iepriekš. Nedēļas laikā skolēni izmantos micro:bits kabatas izmēra 

datorus, dažādus tehnoloģiju rīkus, krāsainas virtenes, šķēres, līmes un citus materiālus, lai radītu 

ne tikai pašu ideju, bet arī atbilstošu vizuālo tēlu.  
 

JAUNAIS SPĒĻU IZSTRĀDĀTĀJS 

Nometnes norise: 10.-14.jūnijs kopstrādes telpā Teikums; 8.-12.jūlijs Mārupes pamatskolā 

Vecums: 9 – 13 gadiem 

Mācību valoda: latviešu 

 

Izzinoša nometne skolēniem, kurus aizrauj piedzīvojumi spēļu pasaulē. Nometnes laikā 

dalībniekiem būs iespēja uzprogrammēt savu versiju dažādām populārām datorspēlēm, apgūt 

spēles dizaina veidošanu, testēšanu un uzlabošanu. Brīvajā laikā dalībnieki kombinēs papīru, 

kartonu, slēdžus un sensorus, lai izveidotu savu Pinball spēles galdu, un sadarboties dažādās 

aktīvās komandas rotaļās brīvā dabā. 

 

PROGRAMMĒTĀJU PIEDZĪVOJUMS NĀKOTNĒ 

Nometnes norise: 17.-21.jūnijs kopstrādes telpā Teikums; 1.-5.jūlijs Mārupes pamatskolā; 15.-19.jūlijs Rīgas valsts 

vācu ģimnāzijā; 22.- 26.jūlijs Rīgas valsts vācu ģimnāzijā 

Vecums: 7 – 13 gadiem 

Mācību valoda: latviešu (1.-5.jūlijs; 22.-26.jūlijs), krievu (17.-21.jūnijs; 15.-19.jūlijs)  

 

Nometne, kas palīdzēs bērniem izzināt un fantazēt, kāda izskatīsies ikdiena pēc 20 gadiem. Cik 

strauji tehnoloģijas būs attīstījušās? Cik gudras būs ierīces? Kā tās izveidot pašiem? Nedēļas 

garumā skolēni klausīsies, pētīs, sportos, zīmēs, programmēs un būvēs, lai izveidotu nākotnes 

gudrās pilsētas maketu. Katrai dienai esam piešķīruši savu tēmu par mūziku, mākslu un sportu, lai 

apskatītu kā tehnoloģijas ietekmēs dažādas mūsu ikdienas jomas.  
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08.30 - 09.00 ierašanās  

09.00 - rīta paziņojumi, rituāli un saliedēšanās aktivitātes 

09.30 - laiks darboties! Darbnīcas par attiecīgās dienas tēmu  

11.30 - pusdienas 

12.30 - atpakaļ pie iesāktajiem projektiem, darbu uzlabošana un atgriezeniskā saite  

15.00 - launags 

15.30 - sportiskas aktivitātes (komandu spēles, orientēšanās, aktivitātes ārpus telpas visiem 

skolēniem kopā) 

17.00 - 17.30 došanās mājup   

 
Nometnes dalības maksa 210 eur kopstrādes telpā Teikums, pārējās vietās - 190 eur.  

IT klastera biedriem iespēja saņemt atlaidi 10% ar atlaižu kodu ITKLASTERIS19. Izmaksas ietver 

visus nepieciešamos materiālus uzdevumu veikšanai nometnes laikā, pusdienas un launagu, kā 

arī tiek segti izdevumi, kas saistīti ar ekskursijām ārpus skolas telpām. Pieteikšanās un vairāk 

informācijas Learn IT majāslapā www.learnit.lv vai sazinies ar Lindu, 26112090, linda@learnit.lv.  

 

 

Par jaunas pieredzes bagātu vasaru! 
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