
 

Lieliska skola 

Dorsetā par 

īpašām ziemas 

un Lieldienu 

cenām! 

 

Angļu valoda (15 stundas nedēļā) + SPORTS (15 stundas nedēļā) 

Vecums: 10 – 17 gadi 

Datumi (minimālais kursa garums – 2 nedēļas): 

03.01.2015 - 21.02.2015 

28.02.2015 - 02.05.2015 

Skolēni pavada 15 stundas nedēļā pilnveidojot savas valodu prasmes un pārējās 15 stundas 

tiek pavadīt Visi redzamie attēli ir ņemti no Dorsetas skolas personīgajiem arhīviem as dažādās sportiskajās 

aktivitātēs: 

Badmintons, basketbols, DVD sporta spēles, futbols, rokasbumba, fitness, krikets, lakross, 

mini golfs, mini olimpiskās spēles, photo orientēšanās, komandu spēles, šaušana ar loku, 

peldēšana, galda teniss, teniss, volejbols, pārgājieni utt. 

Visas sporta aktivitātes tiek nodrošinātas skolas teritorijā, jo skolai pieder liels sporta centrs 

(att. ēka ar balto jumtu), kā arī ir izbūvēti dažādi laukumi arī zem klajas debess (att. redzami 

blakus sporta centram). 

  



Skolēni dzīvo kopmītnēs (2 – 4 skolēni vienā istabā) un viņiem tiek nodrošināta 3x ēdināšana 

dienā. Puišiem un meitenēm ir atsevišķas kopmītnes. 

Vakaros, pēc sportiskajām aktivitātēm, jaunieši nododas dažādām kopīgām nodarbēm, 

piemēram: tiek piedāvātas dažādas mākslas nodarbības, bingo, sacensības, runāšanas 

prasmju uzlabošana, dejas, disko, filmu vakari, karaoke, pantomīms, talantu šovi un joga. 

Sestdienās jaunieši dodas ekskursijās. Svētdienās tiek rīkotas ekskursijas tuvākā apkārtnē. 

Izmaksas par 2 nedēļām norādītajos datumos: 1400 GBP + lidojums 

Angļu valoda (15 stundas nedēļā) + EKSKURSIJAS, IZKLAIDES UN SPĒLES (15 

stundas nedēļā) 

Vecums: 10 – 17 gadi 

Datumi (minimālais kursa garums – 2 nedēļas): 

03.01.2015 - 21.02.2015 

28.02.2015 - 02.05.2015 

Skolēni pavada 15 stundas nedēļā pilnveidojot savas valodu prasmes un pārējās 15 stundas 

tiek pavadītas dažādās ekskursijās, spēlēs un izklaidēs, piemēram: 

Aeroball, mākslas nodarbības, akrobātu prasmes, bungošanas nodarbībās, skatoties 

izglītojošas filmas, pilnveidojot datorprasmes, orientēšanās, šaušana ar loku, peldēšana, 

galda teniss, grupu nodarbes, boulings, viktorīnas, Wii spēles. 

Skolēni dodas dažādās ekskursijās, piemēra: izbraukumos ar laivu, Bornmutu, kino, Korfe pili, 

Durlstonas dabas parku, geokešingā, okeāna un tanku muzejiem, pārgājienos, ūdensparku, 

ekskursijās pa tuvākajām mazpilsētām, UNESCO Juras laikmeta piekrastes centru u.c. 

Arī vakaros, atgriežoties no izklaidēm un atrakcijām, jauniešiem būs ko darīt. Viņi varēs: 

spēlēt bingo, dejot, doties uz diskotēku, piedalīties „sarunu klubā”, lai uzlabotu savas runas 

prasmes, skatīties filmas, klausīties dzīvo mūziku, kā arī paši dziedāt karaoki, piedalīties 

talantu šovā vai jogas nodarbībās, kā arī citas aktivitātes viņiem būs pieejamas. 

Skolēni dzīvo kopmītnēs (2 – 4 skolēni vienā istabā) un viņiem tiek nodrošināta 3x ēdināšana 

dienā. Puišiem un meitenēm ir atsevišķas kopmītnes. 

   

Sestdienās jaunieši dodas ekskursijās. Svētdienās tiek rīkotas ekskursijas tuvākā apkārtnē. 

Izmaksas par 2 nedēļām norādītajos datumos: 1550 GBP + lidojums 

 



Lai pieteiktos nometnēm, raksti uz info@izglitiba-arzemes.lv un mēs visu 

noorganizēsim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi redzamie attēli ir ņemti no Dorsetas skolas personīgajiem arhīviem 

mailto:info@izglitiba-arzemes.lv

