
Vasaras nometne- GLOBE 

 
Šī gada augustā viesu mājās „Kraukļi” notika ļoti aizraujoša un izglītojoša 

nometne jaunajiem dabas pētniekiem. Šajā nometnē bija arī četri Ādažu vidusskolas 

skolēni no 9.b klases-Ričards Everts, Edvards Mucenieks, Dinija Želve un Arleta 

Paula Bulāne. Kopā ar skolēniem bija ģeogrāfijas skolotāja Māra Balode. Nometne 

ilga sešas dienas,  un visi tās dalībnieki ieguva pieredzi visam mūžam.  

Pirmajā dienā skolēni no septiņām  Latvijas skolām ar dažādu spēļu palīdzību 

iepazina viens otru un iepazīstināja pārējos dalībniekus ar sevi un savu skolu. Mūsu 

skolas pārstāvji informēja pārējos dalībniekus par mūsu skolas aktivitāti dažādos ar 

ekoloģiju saistītos projektos.  

Otrajā dienā sākās īstie nometnes uzdevumi un mācības. Skolēni tika sadalīti 

grupiņās. Katrai skolēnu grupai bija jāiziet noteiktā secībā astoņas radošās darbnīcas. 

Skolēni varēja aktīvi apgūt jaunas lietas, kā, piemēram- augsnes izpēti, zemsedzes 

atpazīšanu, aerosolu noteikšanu gaisā u. tml.  

Trešajā dienā visi nometnē esošie pedagogi bija sagatavojuši skolēniem radošos 

GLOBE uzdevumus, kuros skolēni atkal tika sadalīti grupiņās. Skolēni varēja meklēt 

apslēpto mantu ar GPS palīdzību, noteikt dažādu vielu pH līmeņus, spēlēt mākoņu 

domino, paši zīmēt dīķa karti u.tml. Otrajā dienas pusē skolēni devās pārgājienā uz 

Lībiešu upuralām Svētupes krastā.  

Ceturtajā dienā skolēni sāka gatavot savas radošās darbnīcas Salacgrīvas 

svētkiem. Kad katra grupiņa bija pabeigusi veidot  savu darbnīciņu, tā tika pārbaudīta. 

Todien tika arī izlikti tuvākajā dīķī vēžu murdi. Pēc tam visi nometnes dalībnieki tika 

aizvesti uz jūru. Jūra skolēni ne tikai izklaidējās peldoties, bet arī pētīja atmosfēru, 

mērīja jūras ūdens temperatūru, kura bija apbrīnojami augsta, un noteica jūras ūdens 

pH līmeni. Visi nometnes dalībnieki kopīgi uzbūvēja smilšu cietoksni pašā jūras 

krastā un kopīgi sagaidīja saulrietu,  piedaloties dažādās jautrās stafetēs. 

Piektajā dienā skolēni beidzot varēja parādīt uz ko ir spējīgi, piedaloties ar 

savām darbnīcām Salacgrīvas pilsētas svētkos. Kaut dienas sākumā lija lietus, 

darbnīciņas guva lielus panākumus, un cilvēkiem tās ļoti iepatikās. Skolēni darbnīcās 

strādāja uz maiņām, tāpēc svētku laikā visi arī paguva apskatīt pašu Salacgrīvu. Kad 

skolēnu radošās darbnīcas bija beigušas darbu, visi nometnes dalībnieki devās uz nēģu 

taci "Kurķi”. Tur skolēni tika izglītoti nēģu ķeršanā. Pēc tam bērni devās mājup, uz 

mājīgajām viesu mājām "Kraukļi”. Vakarā skolēni varēja nogaršot pašu ķertos vēžus 

un doties uz īstu pirti! 

Sestajā-beidzamajā dienā notika lielās atvadas. Skolēni atvadījās no jaunajiem 

draugiem un jau pulksten divos devās mājup. 

Katru nometnes dienu skolēniem bija arī brīvais laiks, kurā visi  ļoti aktīvi 

spēlēja futbolu, volejbolu un nodarbojās ar citām sportiskām aktivitātēm. Nometnes 

dalībnieki arī peldējās Svētupītē, kura atradās turpat pie "Kraukļu" māju sliekšņa.  

Nometne patika itin visiem nometnes dalībniekiem, jo tā ne tikai izglītoja bērnus 

no dažādām Latvijas malām, bet arī satuvināja visus un izveidoja jaunas draudzības. 

Mūsu skolas visi četri pārstāvji izteica vēlēšanos arī citus gadus piedalīties šādās 

nometnēs!  

 

Paula Arleta Bulāne, 9. b klase 

 


