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Cik augstu var uzlēkt
bumbiņa un kā

izmantotie materiāli
ietekmē bumbiņas
īpašības? Dalībnieki

izprot vielu sajaukšanās
procesu, kā rezultātā

veido gumijotu, elastīgu
un atsperīgu materiālu.

 

ATLECOŠĀ 
BUMBIŅA

Kā no pilnīgi
dabiskām vielām var

uztaisīt vannas
bumbu? Dalībniekiem
ir iespēja ļaut vaļu ne

tikai krāsu, bet
arī smaržu izvēlē un
izveidot savu unikālo

vannas bumbu.

BURBUĻBUMBA

Darbnīca apspēlē
ķīmiskās reakcijas un
vielu agregātstāvokļa
maiņu. Tās ietvaros
dalībnieki taisa savu

Flaberi jeb “Gudro
plastilīnu”, ko pēc

nodarbības var ņemt
sev līdzi.

IZGATAVO 
SAVU 
FLABERI

Dalībnieki veic
eksperimentus, ar kuru
palīdzību noskaidro, kas
ir krāsu hromatogrāfija

un kā tā veicama,
nosaka pH līmeni

dažādām vielām, kā arī
pēta vielu sajaukšanās

procesu un krāsu
sprādzienu.

KRĀSU
ZINĀTNE Ķīmijas novirziens

SPĪDĪGAIS MOŠĶĪTIS

Vai kādreiz esi redzējis jāņtārpiņus spīdam? Šīs
darbnīcas ietvaros dalībnieki uzzina vairāk par

fluorescējošām vielām dabā un plastilīna
pirmsākumiem. Spīdīgais mošķis ir tumsā

spīdošs plastilīna radinieks, kas dalībniekiem
pašiem jāizveido. 

1.-6.klase

1.-9.klase

1.-9.klase

1.-12.klase7.-12.klase



FIZIKAS novirziens
KATAPULTA

Darbnīcā dalībnieki uzzina par elastības spēku,
ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanas un
palaišanas leņķiem un katapultas darbības

principu. Izmantojot savu radošo izdomu, tiek
izgatavota katapulta ko pēc tam testē

vairākās disciplīnās.

VĒJA ĢENERATORU
DARBNĪCA

Kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas
ražošanā un kā dažādas spārnu formas

ietekmē sasniegto rezultātu? Izveidojot savus
unikālos spārnus, tos testē īsta vēja apstākļos

un nosaka saražotās elektroenerģijas
daudzumu.

BŪVĒJAM AUTO

Vai iespējams mašīnu darbināt arī ar gaisu?
Darbnīcā tiek uzbūvēts transportlīdzeklis, kura

galvenais dzinējspēks ir gaisa kustība un
sacensības nobrauktajā attālumā var sākties!

1.-12.klase

7.-12.klase

1.-12.klase



Kaleidoskops ataino brīnišķīgus attēlus,
izmantojot krāsas, caurspīdīgus objektus un

atstarojošas virsmas. Tā ir optiska caurule, kas
veido simetriskus ornamentus. Gan puišiem,

gan meitenēm ir iespēja izveidot savu unikālo
kaleidoskopa dizainu.

Aktivitāte kosmonautikas jomā, kuras laikā
dalībnieki no pieejamajiem materiāliem izgatavo
kapsulu, kurā ielikta jēla ola. Kapsulas uzdevums ir

pasargāt olu – astronautu un nogādāt to
drošākā vietā olas - astronauta izkāpšanai uz

Zemes.

Dalībniekiem ir iespēja izprast līdzsvara
punktu un centrbēdzes spēku kā rezultātā

pašiem izveidot savu rotaļlietu - uzgriežamo
vilciņu. Dizainu dalībnieki var izvēlēties pēc

savas patikas.

KALEIDOSKOPS

CĀLIS KAPSULĀ

VILCIŅŠ

1.-9.klase

7.-12.klase

1.-6.klase



Tiek apspēlēts Rūba Goldberga mašīnas
princips – kaut ko pavisam vienkāršu izdarīt
pēc iespējas sarežģītāk, izmantojot spēku un

inerci. Šī darbnīca māca strādāt
komandā un neapstāties pie pirmās

neveiksmes.

DOMINO EFEKTS

Raķešbūves darbnīcas pirmajā daļā  dalībnieki
izgatavo savu kosmisko papīra raķeti, savukārt

otrajā daļa sacenšas lidojumā ar pārējiem
dalībniekiem, izmantojot gaisa plūsmas

principu.

KOSMISKĀ RAĶETE

Darbnīca ļauj dalībniekiem iejusties tiltu
būvinženiera lomā un profesijā. Tilts ir gan

jāuzrasē, gan jāuzbūvē, savukārt nobeigumā tiek
mērīta un testēta tilta izturība. Makaronu tilti ne

tikai atspoguļo tiltu būvinženieru profesijas ikdienu,
bet arī ļauj apgūt fizikas likumus, kurus zinot,

iespējams uzbūvēt patiesi izturīgu būvi!

MAKARONU TILTI

LED LATERNA
Praktiskas darbošanās ietvaros, izmantojot arī
Origami prasmes, dalībnieki paši var izgatavot
savu gaismas avotu – laternu un uzzināt par
gaismas avotiem, gaismu izstarojošo diožu

pielietojumu un īpašībām.

NOPELNI MILJONU AR
ELEKTRISKO SPULDZĪTI

Saslēdzot elektrisko ķēdi, ir iespēja noskaidrot,
kā un kāpēc elektrību spēj saražot kartupelis,
citrons un pat cilvēks. Kā arī atkārtot Edisona

eksperimentu ar elektrības spuldzīti.

7.-12.klase

10.-12.klase

7.-12.klase

1.-12.klase 1.-6.klase



Grīdas spēle ļauj izprast, kādas
klimata pārmaiņu sekas var
skart dažādas pašvaldības

Eiropā, kurām klimata
pārmaiņu sekām

nepieciešams pielāgoties un
kādos pasākumos

nepieciešams investēt, lai
novērstu potenciālo klimata

pārmaiņu ietekmi. 

Komandas uzdevums ir
izvēlēties efektīvākos

risinājumus, lai pilsētā
samazinātu CO2 izmešu

daudzumu atmosfērā. Skolēni
darbnīcā izdara pieņēmumus,
darbojas ar dažādām ierīcēm,

veic aprēķinus un analizē
rezultātus.

Praktiski veicot dažādus
eksperimentus, mērījumus un

novērojumus, dalībnieki pēta un
secina, vai klimata pārmaiņas

patiešām notiek, kādi ir šo
pārmaiņu iemesli un kādas ir

būtiskākās sekas.

klimata pārmaiņas

ZAĻĀ PILSĒTA

KLIMATS TOREIZ 
UN TAGAD

GUDRAIS MĒRS

9.-12.klase

9.-12.klase

9.-12.klase



Informācijas tehnoloģijas

Aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kur spēlētāju
uzdevums ir - ar pēc iespējas mazāku darbību

skaitu savākt pēc iespējas vairāk laukumā izvietoto
augļu. Spēlētājiem jāizveido lineārs algoritms

vienkārša uzdevuma risināšanai, jāplāno darbību
secība un jāprognozē rezultāti.

 
Interaktīvās grīdas spēles mērķis ir attīstīt

spēlētājiem programmēšanas, kodēšanas un
loģiskās domāšanas prasmes, veidot priekšstatu
par to, kas ir algoritms, nostiprināt prasmi saskatīt

gatava algoritma lietojumu, kā arī apgūt
programmēšanas principus un iepazīstināt ar

Java programmēšanas valodu.

Interaktīva grīdas spēle, kura māca
programmēšanas pamatus un attīsta loģiskās

un kritiskās domāšanas prasmes. Spēlētāji
pārvieto spēles kauliņu pa laukumu un veic

noteiktas darbības, kas rakstītas uz kartiņām.
Uzvar komanda, kas visātrāk sasniegusi finišu.

Darbnīca attīsta prasmi saskatīt algoritmu
lietojumu sadzīvē un atpazīt to pierakstītā,

vārdiskā veidā. Tehniski radošās darbnīcas
“OZObot” pamatā ir robots, ko iespējams vadīt

un programmēt ar krāsu palīdzību, liekot
robotam iziet labirintu vai atrisināt

matemātikas uzdevumus.

JAVA PROGRAMMĒTĀJS

AUGĻU LABIRINTS

OZOBOT

KODU PAVĒLNIEKS

1.-6.klase

1.-9.klase

7.-9.klase 7.-12.klase



Darbnīca realizēta sadarbībā ar
uzņēmumu "Ventspils Siltums",

kura precīzi un detalizēti
atspoguļo, atklāj un pastāsta tās

dalībniekiem, kā siltums tiek
ražots un kā tas no katlu mājas

nonāk līdz patērētājam.
 
 
 
 
 
 
 
 

KĀ SILTUMS
NONĀK LĪDZ

MANĀM MĀJĀM

MEHĀNIKAS NOVIRZIENS

ENERĢIJAS NOVIRZIENS

Darbnīcas sākumā pastāsta par ierīces darbības principiem
un nodemonstrē dažus piemērus, kur šie principi ir sastopami
ikdienā. Katrs dalībnieks saņem komplektu ar materiāliem, lai

izgatavotu pats savu zobubirsti-pašgājēju. Darbnīcas
noslēgumā tiek rīkotas sacensības, lai noskaidrotu zobubirsti-

pašgāgēju, kas spēj visātrāk sasniegt finišu.

ZOBUBIRSTE PAŠGĀJĒJS

7.-9.klase

1.-12.klase



Grīdas spēle piedāvā iespēju iepazīties ar
dažādām profesijām, aptverot plašas un

sasvtarpēji atsķirīgas darbības sfēras.
Spēles laikā tiek apskatītas tādas profesijas

kā - arhitekts, pilots, programmētājs,
tulkotājs, režisors un ārsts. Spēles mērķis ir

sniegt pēc iespējas vairāk precīzu atbilžu uz
jautājumiem, lai spēles kauliņi nonāktu

atpakaļ mājās.

PROFESIJU RIČU RAČS

Grīdas spēles mērķis ir interesantā un
aizraujošā veidā pārbaudīt skolēnu

zināšanas par latviešu valodu,
dabaszinībām, angļu valodu, datoriku,
vizuālo mākslu, kā arī veikt sportiskas

aktivitātes. Dalībnieku uzdevums ir sniegt
pēc iespējas vairāk precīzu atbilžu uz

jautājumiem, tādējādi ātrāk sasniedzot
finišu.

PABEIDZ SKOLU

karjera

7.-12.klase

1.-6.klase



FIZIKAS NOVIRZIENS MAZIE FIZIKAS
EKSPONĀTI

Ūdens parabolas modelis demonstrē
rotējošas kustības ietekmi uz šķidrumu
– griežoties ap vertikālu asi, šķidrums

izliecas parabolas formā. 
Ja ar šķidrumu pildīts trauks rotē ap
vertikālu asi, kas iet caur tā centru,
šķidruma virsma kļūst paraboliska.

Elektriskā ģeneratora modelis ir paredzēts
vienkāršai elektroenerģijas ģeneratora

darbības atspoguļošanai, ar kuru tiek radīta
elektriskā strāva, iekustinot esošo

magnētisko lauku.

ŪDENS PARABOLA

ELEKTROĢENERATORS 12 miniatūri eksponāti demonstrē
dažādus fizikas likumus un dalībniekiem
veicina inženierzinātņu prasmju attīstību,

radošumu un interesi par
dabaszinātnēm.

1.-12.klase



Sniedz priekšstatu par optisko efektu, ko rada
iekšpusē novietotie spoguļi. Uz diska esošie

krāsainie elementi atspīd spoguļos un redzami
vairākkārtīgi. Griežot disku, mainās attēls.

Maģiskais stieņa modelis parāda, kā pilnīgi
taisns metāla stienis brīvi pārvietojas cauri

līklīnijas griezumam plāksnē.
Rotējošais stienis raksturo virsmu gaisā un

šīs virsmas krustojums ar plāksni ir hiperbola
jeb precīza izgriezuma forma.

GARINA HIPERBLOĪDS

KALEIDOSKOPS

FIZIKĀLAIS SVĀRSTS
Par fizikālo svārstu sauc cietu ķermeni, kas

nostiprināts uz kādas ass un var svārstīties ap to.
Iekustinot svārstu var novērot tā kustību un

pārbaudīt svārstību perioda atkarību, ņemot vērā
augstumu.



Modelis demonstrē
mehāniskas kustības

pārnešanu no centrāliem
zobratiem uz apkārtējiem,

izmantojot gumiju un
dažāda diametra zobratus.

Transmisijas modelis
paredzēts tehniskās

domāšanas attīstīšanai.

Ja divi svārsti ir savienoti
ar ķēdi, smaguma spēks,

kas ietekmē pirmo svārstu,
būs atkarīgs no otrā

stāvokļa un otrādi. Starp
svārstiem notiek regulāra
enerģijas apmaiņa, līdz ar
to katrs no tiem svārstās

spēcīgāk vai vājāk.

Magnētiskais svārsta
modelis ir paredzēts, lai

parādītu magnētu
mijiedarbību ar līdzīgiem

un pretējiem poliem.
Svārsta svārstības ir

atkarīgas no pievilkšanās
un atgrūšanās spēka,

magnētisko polu attāluma
un novietojuma.

Krāsu veidošanās modelis
ir paredzēts, lai izprastu

gaismas priekšstatu
ietekmi un pamatkrāsu

sajaukšanos.

SVĀRSTI

MAGNĒTISKAIS
SVĀRSTS KRĀSU 

VARAVĪKSNE

TRANSMISIJA



Modelis demonstrē aerodinamikas
principus. Statiskais spiediens ir atkarīgs no
gaisa plūsmas ātruma, ko rada ventilators.
Jo stiprāka gaisa plūsma no ventilatora, jo
zemāks statiskais spiediens šajā zonā. Ja
balons, kas novietots laminārā (augšup

plūstošā) gaisa plūsmā, novirzās uz malu,
atmosfēras spiediens tuneļa ārpusē, kas ir

stiprāks nekā statiskais spiediens gaisa
tunelī, atgriež balonu uz plūsmas.

BERNULLI PŪTĒJS

Šķidrumā ievietota bumbiņa ar cietu
virsmu. Pateicoties spiedienam, bumbiņa

pārvietojas pa apakšējo plakni. Mainot
plaknes novietojuma leņķi, bumbiņa

pārvietojas uz zemāko punktu. Eksponātā
iespējams novērot plūsmu veidošanos un

cietu objektu pārvietošanos šķidrumā.

PLŪSMAS LĪNIJAS

ŽIROSKOPS
Modelis parāda, ka spēj mērīt rotāciju

trīsdimensionālā laukā, neizmantojot citu
ārējo objektu mērīšanu. Ierīces pamatā uz

ass atrodas rotējoša ripa un, to iegriežot, tā
neļauj mainīt savu novietojumu.


