


JAUTRĀ PASTAIGA 
 
Spēles nosaukums: „Jautrā pastaiga” 

Spēles apraksts:  

Spēles pamatdoma ir katram padomāt par savu un līdzbiedru attieksmi pret apkārtējo vidi.  
 
Spēles noteikumi: 
 
1. Katrs dalībnieks metamo kauliņu met, līdz uzmests 1 vai 6 (max metienu skaits ir 3) un nostājas ar ejamo 
kauliņu (piemēram – pogu) uz starta lauciņa.  
 
2. Pa spēles laukumu pārvietojas pēc uzmestā punktu skaita un metamā kauliņa.  
 
3. Ja gadās nostāties uz zaļā lauciņa, jāpaceļ krāsainā kartīte. 
 
4. Tālāk jāvadās pēc kartiņu norādījuma. Gadījumā, ja krāsainās kartiņas beigušās, tās atkal apgriež, samaisa un 
spēli turpina.  
 
5. Spēle beidzas, kad kāds no spēles dalībniekiem nokļuvis finišā.  
 
Dalībnieku vecums: no 1 . – 5.klasei. 

Spēles dalībnieku skaits:  no 2 līdz 4. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles laukums, krāsainās kartiņa, metamais kauliņš, četri ejamie kauliņi.  
 
Spēles autori:  
Jaunburtnieku pamatskola, skolotāja Vineta Melkurte, 5.klases skolnieces – Rūta Pazāne, Liāna Štube, Glorija 
Andža, 6.klases skolniece – Sintija Štube.  
 
 

Aizrādīji draugam, ka nedrīkst mest 
zemē tukšas pudeles. Ej uz priekšu 3 

lauciņus! 

Izgāzi un ar kāju izspārdīji atkritumu 
grozu. Ej atpakaļ uz startu! 

Parka dīķī sameti atkritumus. 
Ej atpakaļ uz sākumu! 

 
Vai zini, ka 1987.gadā Latvijā ir 
dibināts Latvijas Vides aizsardzības 
klubs, kas ir pirmā ar ekoloģiju 
saistītā masu organizācija Latvijā! 

SiSiDra – sivēns sivēnam draugs. 

Par atkritumiem nesmaidi, 
Pirms tos izmet – pagaidi! 
Tie veselību sabojā -  
Baktērijas izplata, videi pāri nodara! 

 
Tu esi izvedis pastaigā suni neatļautā 

vietā. Izlaid gājienu! 
 

Tu esi izvedis pastaigā suni neatļautā 
vietā. Izlaid gājienu! 
 

Izgāzi un ar kāju izspārdīji atkritumu 
grozu. Ej atpakaļ uz startu! 

Arī mājdzīvnieku īpašniekiem 
jāievēro noteikumi, jārūpējas par 
vides tīrību, atstājot aiz sevis un sava 
mīluļa kārtību. Ievēro to! Apdzīvotās 
teritorijās pastaigām paredzētas 
īpašas vietas. 

Arī mājdzīvnieku īpašniekiem 
jāievēro noteikumi, jārūpējas par 
vides tīrību, atstājot aiz sevis un sava 
mīluļa kārtību. Ievēro to! Apdzīvotās 
teritorijās pastaigām paredzētas 
īpašas vietas. 

SiSiDra – sivēns sivēnam draugs. 

 
Aizrādīji draugam, ka nedrīkst mest 
zemē tukšas pudeles. Ej uz priekšu 3 

lauciņus! 

Parka dīķī sameti stikla lauskas. 
Ej atpakaļ 7 lauciņus! 

Esi nometis saldējuma iepakojumu. 
Ej atpakaļ līdz tuvākajam atkritumu 

grozam! 

 
Vai zini, ka 1987.gadā Latvijā ir 
dibināts Latvijas Vides aizsardzības 
klubs, kas ir pirmā ar ekoloģiju 
saistītā masu organizācija Latvijā! 

Stikla priekšmeti dabiskā ceļā 
nesadalās, tādēļ ūdenī iemesta stikla 
lauska var savainot ne tikai tevi, bet 
arī nākamās paaudzes.  

Mūsu valstī atkritumu savākšanai un 
apsaimniekošanai tiek veltīta liela 
uzmanība, bet, lai to varētu sekmīgi 
īstenot, atkritumiem ir „jānonāk” 
atkritumu grozā. Vai ne ? 



 

Esi nometis izdzertu plastmasas 
limonādes pudeli. Ej atpakaļ uz 
spēles sākumu! 

Neļāvi draugam izpostīt putna 
ligzdiņu. Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Esi iekāpis puķu dobē. 
Ej atpakaļ 3 lauciņus! 

Plastmasa pati no sevis nespēj 
sadalīties – nonākot vidē, tā uzkrājas, 
bet sadedzinot izdala daudz kaitīgu 
vielu.  

Arī putni paldies teiks, 
Un ar dziesmām tevi sveiks, 

Ja tu rūpēsies par dabu, 
Spēsi darīt visiem labu! 

Kārtīgs saimnieks prot no 
organiskajiem atkritumiem iegūt 
kompostu, ko izmanto savā 
saimniecībā, bet neorganiskie jāsavāc 
konteineros. 

Esi iekāpis puķu dobē. 
Ej atpakaļ 3 lauciņus! 

Tu esi nonācis pie informācijas 
stenda. Apstājies, izlasi! 

Izlaid 1 gājienu! 

Tu esi nonācis pie informācijas 
stenda. Apstājies, izlasi! 

Izlaid 1 gājienu! 

Kārtīgs saimnieks prot no 
organiskajiem atkritumiem iegūt 
kompostu, ko izmanto savā 
saimniecībā, bet neorganiskie jāsavāc 
konteineros. 

No 2000.gada Latvijā darbojas 
bezpeļņas organizācija „Latvijas 
Zaļais Punkts”, kurā iesaistījušies 
daudzi lieli Latvijas uzņēmumi 
„Laima,” „Aldaris”, „R īgas 
Miesnieks’...... 

No 2000.gada Latvijā darbojas 
bezpeļņas organizācija „Latvijas 
Zaļais Punkts”, kurā iesaistījušies 
daudzi lieli Latvijas uzņēmumi 
„Laima,” „Aldaris”, „R īgas 
Miesnieks’...... 

Palīdzēji saslaucīt gružus. 
Ej uz priekšu 3 lauciņus! 

Palīdzēji saslaucīt gružus. 
Ej uz priekšu 3 lauciņus! 

Esi nonācis telšu pilsētiņā. Atpūties! 
Izlaid 2 gājienus! 

Zemē nomesta skārda konservu 
kārba sadalās tikai gadu desmitu 
laikā, bet lai sadalītos plastmasa, 
nepieciešami vairāk kā 100 gadi! 

Zemē nomesta skārda konservu 
kārba sadalās tikai gadu desmitu 
laikā, bet lai sadalītos plastmasa, 
nepieciešami vairāk kā 100 gadi! 

Ievēro tīrību un kārtību atpūtas 
vietā,, jo pie gružotas atpūtas vietas 
zaudē savu vērtību un var kļūt par 
iemeslu nelaimes gadījumiem, kā arī 
sekmēt slimību izplatīšanos.  

Esi nonācis telšu pilsētiņā. Atpūties! 
Izlaid 2 gājienus! 

Neļāvi draugam izpostīt putna 
ligzdiņu. Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Esi nometis saldējuma iepakojumu. 
Ej atpakaļ līdz tuvākajam atkritumu 

grozam! 

Ievēro tīrību un kārtību atpūtas vietā,, 
jo pie gružotas atpūtas vietas zaudē 
savu vērtību un var kļūt par iemeslu 
nelaimes gadījumiem, kā arī sekmēt 
slimību izplatīšanos. 

Arī putni paldies teiks, 
Un ar dziesmām tevi sveiks, 

Ja tu rūpēsies par dabu, 
Spēsi darīt visiem labu! 

Mūsu valstī atkritumu savākšanai un 
apsaimniekošanai tiek veltīta liela 
uzmanība, bet, lai to varētu sekmīgi 
īstenot, atkritumiem ir „jānonāk” 
atkritumu grozā. Vai ne ? 

Parka dīķī sameti stikla lauskas. 
Ej atpakaļ 7 lauciņus! 

Parka dīķī sameti atkritumus. 
Ej atpakaļ uz sākumu! 

Esi nometis izdzertu plastmasas 
limonādes pudeli. Ej atpakaļ uz 

spēles sākumu! 

Stikla priekšmeti dabiskā ceļā 
nesadalās, tādēļ ūdenī iemesta stikla 
lauska var savainot ne tikai tevi, bet 
arī nākamās paaudzes. 

Par atkritumiem nesmaidi, 
Pirms tos izmet – pagaidi! 
Tie veselību sabojā -  
Baktērijas izplata, videi pāri nodara! 

Plastmasa pati no sevis nespēj 
sadalīties – nonākot vidē, tā uzkrājas, 
bet sadedzinot izdala daudz kaitīgu 
vielu. 

 



 

Sasiti stikla pudeli un lauskas 
nesalasīji.  

Ej atpakaļ uz startu! 

Sasiti stikla pudeli un lauskas 
nesalasīji.  

Ej atpakaļ uz startu! 

Parkā iestādīji kociņu. 
Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Nevērīgi nomesta stikla lauska var 
savainot gan cilvēkus, gan 
dzīvniekus, kā arī izraisīt 
ugunsgrēku! 

Nevērīgi nomesta stikla lauska var 
savainot gan cilvēkus, gan 
dzīvniekus, kā arī izraisīt 
ugunsgrēku! 

Vai zini, ka no plastmasas pudelēm 
un smiltīm Latvijā ražo ķieģeļus, kuri 
aukstumizturības ziņā (50 gadi!!!) 
divas reizes pārāki par ārzemēs 
ražotajiem ķieģeļiem.  

Parkā iestādīji kociņu. 
Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Esi aizrādījis draugam, lai nemet 
zemē papīrus. 

Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Esi aizrādījis draugam, lai nemet 
zemē papīrus. 

Ej uz priekšu 5 lauciņus! 

Vai zini, ka no plastmasas pudelēm 
un smiltīm Latvijā ražo ķieģeļus, kuri 
aukstumizturības ziņā (50 gadi!!!) 
divas reizes pārāki par ārzemēs 
ražotajiem ķieģeļiem. 

Kaut papīrs un kartons ir dabai 
draudzīgi, jo paši sadalās, gādība par 
apkārtējo vidi sākas ar tuvāko 
apkārtni, to nepiegružojot.  

Kaut papīrs un kartons ir dabai 
draudzīgi, jo paši sadalās, gādība par 
apkārtējo vidi sākas ar tuvāko 
apkārtni, to nepiegružojot. 

 



Zivju pasaule. 
 
Spēles nosaukums: „Zivju pasaule” 

Spēles apraksts:  

Šī spēle ir par vidi, precīzāk par ūdeni.  
 
Spēles noteikumi: 
 

1. Ja atbild nepareizi uz sarkanās zivtiņas jautājumu – jāizlaiž gājiens. 

2. Ja atbild nepareizi uz dzeltenās zivtiņas jautājumu – jāpaiet 2 gājieni atpakaļ. 

3. Ja atbild nepareizi uz kādas citas krāsas zivtiņu jautājumu – jāpaliek uz vietas.  

4. Ja atbild pareizi uz zaļās zivtiņas jautājumu – Tev pienākas vēl viens metiens. 

5. Ja atbild pareizi uz lillā zivtiņas jautājumu – Tu vari paiet vienu gājienu uz priekšu. 

6. Ja atbild pareizi uz kādas citas krāsas zivtiņu jautājumu – jāpaliek uz vietas. 

 
Spēles pamācība: 

1. Uz grīdas jānovieto papīra zivtiņas (var būt novietotas horizontāli, vertikāli, pa apli, vai arī kā citādi). Pašā 
sākumā jānovieto dīķis  - STARTS. Un pašās beigās lielākā zivtiņa ar nosaukumu – ZIVJU PASAULE. 

 
2. Zivtiņas jāizklāj divās rindās vai apļos, katrā rindā vai aplī jābūt 9 zivtiņām, 1 lielai zivij – ZIVJU PASAULE  

un dīķim – STARTAM. Iesakām zivtiņas izvilkt ar acīm ciet, lai nebūtu iemeslu strīdiem. Zivtiņām vienā 
pusē ir uzrakstīti jautājumi, tās jānovieto tā lai jautājumi nebūtu redzami.  

 
3. Kad viss ir sagatavots, spēlētāji nostājas pie starta un pirmais spēlētājs met kauliņu, vai trešais spēlētājs met 

kauliņu (abiem spēlētājiem), un iet uz priekšu tik soļus cik uzmesti. Atbild uz jautājumu.(Atbildes skatīt 
atbilžu lapā).Tālāk jārīkojas atbilstoši noteikumiem. Pēc tam kārta otram spēlētājam. 

 
4. Uzvarētājs ir tas, kurš precīzi uzmet gājienus un atbild uz jautājumiem.  
 
5. Ja uzmet lielāku gājienu skaitu, jāiet atpakaļ. 
 
6. Ja atbildēts uz jautājumu pareizi vai nepareizi, apgriež zivtiņas apkārt un tās vairs pie gājieniem nevar 

pieskaitīt tām jāiet garām.  
 
Dalībnieku vecums: Dažāda vecuma cilvēki. 

Spēles dalībnieku skaits:  no 2 līdz 4. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles komplektā ir spēles noteikumi un pamācība, jautājumi un atbildes un 20 

zivtiņas. Spēles metamo kauliņu gan jānopērk pašiem, vai jāizmanto no kādas citas spēles.  

 
Spēles autori:  
Jeru pamatskolas skolēni: Lilita Freimane, Sandra Beķere, Lauma Migliņa, Edgars Mellups, Mārtiņš Muska, 
Kristaps Krūklis. 



Jautājumi un atbildes. 
 

1. Nosauc ūdens ķīmisko formulu!         H2O 
2. Ir divi ūdens veidi – saldūdens un ......       Sālsūdens 
3. Kāda ir ūdens vārīšanās temperatūra?        100 0 C 
4. Cik procentu aizņem sālsūdens?         98,2% 
5. Vai ūdens lielos grādos sasalst?         Jā 
6. Kādi zirdziņi dzīvo ūdenī?          Jūras zirdziņi 
7. Kādos krastos parasti atrodas kāpas?        Jūras krastos 
8. Kalns, pār kuru tek ūdens.          Ūdenskritums. 
9. Cilvēka veidota ūdens ņemšanas vieta.       Aka 

10. Ūdenstece, kurai pēc cilvēku domām piemīt dziednieciskas īpašības Avots 
11. Kurām upēm satekot veidojas Lielupe?       Mūsai un Mēmelei 
12. Lielākā ūdens tilpne          Okeāns 
13. Vai ūdens iztvaiko?          Jā 
14. Ūdens tilpne, kas var būt cilvēku veidota un arī dabiska.    Ezers 
15. Kādas elektroenerģijas stacijas būvē pie ūdens?     Hidroelektrostacijas 
16. Vai Latvijā ir Lašupes?         Jā 
17. Latvijas teritorijā garākā upe.        Gauja 
18. Latvijas saldūdens zivis, arī pašas lielākās zivis, kas dzīvo Latvijā.  Sami. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Tinies pa Iezi! 

 
Spēles nosaukums: „Tinies pa iezi” 

Spēles noteikumi: 
 
Izmantojot metamo kauliņu paiet tik lauciņus uz priekšu, cik ir uzmesti. Ja uz šī lauciņa ir uzzīmēts priecīgs 
smaidiņš ☺ ,  tad paņem vienas krāsas lapiņu uz kuras vienā pusē arī ir tāds simboliņš un atbildi uz jautājumu par 
iežiem. Ja ir uziets uz lauciņa ar bēdīgo ģīmīti � , tad paceļot attiecīgo citas krāsas  lapiņu ar bēdīgo ģīmīti vienā 
pusē, būs uzrakstīts cik lauciņi jāiet atpakaļ, vai arī tas, ka jāizlaiž gājiens.  

 
Dalībnieku vecums:  Vecums neierobežots. 

Spēles dalībnieku skaits:  no 2 līdz 4. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles metamais kauliņš un ejamie kauliņi. Spēles kartītes. 

 
Spēles autori:  
Jeru pamatskolas skolēni: Klinta Kiresāre, Justīne Belova, Santija Treija, Līga Frīdvalde, Raivis Londe, Muntis 
Balodis. 
 
 
 

Kādu iezi izmanto lauksaimniecībā? Kurš ir cietākais „akmens” pasaulē?  
Kas dažreiz ir atrodams dzintara 

gabaliņā vai akmenī? 

Kas ir fosilija? Kāds ir vecākais iezis? No kāda ieža ir veidots stikls? 

Kur izmanto akmeņogles? Kādā krāsā ir rubīns? Tinies 2 lauciņus atpakaļ! 

Tinies 4 lauciņus atpakaļ! Izlaid 1 gājienu Izlaid 1 gājienu 



Tinies 2 lauciņus atpakaļ! Tinies 3 lauciņus atpakaļ! Tinies 3 lauciņus atpakaļ! 

Izlaid 1 gājienu!  

 
 
 

Atbildes. 
 
 
Kādu iezi izmanto lauksaimniecībā?      Krītu. 
Kurš ir cietākais „akmens” pasaulē?     Dimants 
Kas dažreiz ir atrodams dzintara gabaliņā vai akmenī? Kukaiņi vai augu daļiņas 
Kas ir fosilija?        Pārakmeņojušās augu vai dzīvnieku atliekas 
Kāds ir vecākais iezis?      Akmeņogles 
No kāda ieža ir veidots stikls?     No smiltīm 
Kur izmanto akmeņogles?     Kurināšanā, darvas ieguvē, degvielas ieguvē... u.t.t.  
Kādā krāsā ir rubīns?      Asinskrāsā, sarkans.  
 





KĀPIENS EVERESTĀ 

 

Spēles nosaukums: „K āpiens Everestā” 

Spēles apraksts:  Spēles spēlētājiem nedaudz vairāk  ir jāzina par iežiem,  piemēram, sastāvs, pie kādas iežu grupas 

var piederēt u.tml. 

 
Spēles noteikumi: 
 

1. Spēli sāk, ja ar metamo kauliņu uzmet 1 vai 6. 

2. Ja atbilde uz attiecīgo jautājumu ir nepareiza, tad tam spēlētājam, kurš atbildējis nepareizi, ir jādodas 2 lauciņi 

atpakaļ. 

3. Ja jāiziet ārpus kalna pakājes, tad jāizlaiž tik gājieni cik tālu ir nācies atkāpties. 

4. Ja jautājums atbildēts pareizi ir tiesības mest vēlreiz. 

5. Ja uz pēdējo jautājumu atbild nepareizi, tad ir jādodas atpakaļ uz sākumu. 

6. Spēles uzvarētājs ir tas, kurš pirmais sasniedz kalna virsotni.  

 
Spēles pamācība: 

Uz spēles pamatnes var uzrakstīt jautājumus sākot ar kalna apakšu virzienā uz augšu. Var lietot atsevišķās lapiņas, ja 

nevēlas bojāt pamatni, jo tādejādi jautājumus var piemērot attiecīgās vecuma grupas spēlētājiem.  

 
Dalībnieku vecums: Dažāda vecuma cilvēki, kas kaut ko zina par iežiem. 

Spēles dalībnieku skaits:  no 2 un vairāk cilvēkiem. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Metamais kauliņš, ejamie kauliņi (vēlams katram savā krāsā), spēles pamatne, atbilžu 

lapa un spēles noteikumi.  

 
Spēles autori:  
Jeru pamatskolas skolēni: Lilita Freimane, Sandra Beķere, Lauma Migliņa, Edgars Mellups, Mārtiņš Muska, 
Kristaps Krūklis. 
 
 

Jautājumi un atbildes. 
 
1. Kā ģeoloģijā sauc akmeņus?        Ieži 
2. Kā sauc iežu sastāvdaļas?         Minerāli 
3. No kā cēlies magmatiskais iezis – akmeņogles?    Zemes garozas un augšējās mantijas 
4. Organiskās izcelsmes nogulumieži. Nosauc vismaz 1 piemēru!  Kaļķakmens, akmeņogles, krīts.  
5. Pie kādiem iežiem pieder grants, smilts, un māls?    Drupieši 
6. Kādas izcelsmes nogulumieži ir akmenssāls, ģipšakmens un dolomīts?  Ķīmiskās izcelsmes nogulumieži 
7. Kas tas par nogulumiezi, kurā ir ļoti daudz sīku graudiņu, kurus nevar  
    redzēt ar neapbruņotu aci?        Māls 
8. Kas tas par magmatisko iezi, kurš ir veidojies lavai atdziestot?  Piķakmens 
9. Kādā kalnā Tu pašlaik kāp?        Everestā. 

10. Kas ir smilts?          Iezis 
11. Pie kādiem iežiem iedala granītus?      Magmatiskie ieži 
12. Kurā ērā veidojies Merģelis?       Paleozoja ērā 
13. Kāds pamatklintājs sastāv no granītiem un gneisiem?    Kristāliskais pamatklintājs 
14. Kādi ieži ir māls, smilšakmens, kaļķakmens, ģipsis?    Pamatieži 
15. Kur var redzēt līdzīgos nogulumiežus kristāliskā pamatklintāja iežiem? Laukakmeņos 
16. Kādu iežu grupa ir veidojusies no organiskām atliekām vai vulkānu  
      izvirdumproduktiem?         Nogulumieži 
17. Cik metru biezumu sasniedz devona nogulumi?    700 m  
18. Kāda ieža porās ir lieli dzeramā ūdens krājumi?    Smilšakmens. 





BINGO TEV 
 
Spēles nosaukums: „Bingo Tev” 

Spēles apraksts:  

Šo spēli spēlējot ir iespēja iegūt un nostiprināt zināšanas par ūdeni. Spēles ideju var izmantot skolā kā interesantu 
zināšanu pārbaudes veidu.  
 
Spēles noteikumi: 

1. Spēles sākumā katram dalībniekam tiek piešķirti 100 punkti., kurus spēles laikā ir iespēja papildināt vai arī 
zaudēt.  

 
2. Spēles dalībnieki pēc kārtas griež laukumā esošo bultu un atbild uz jautājumiem, kurus nolasa spēles 

vadītājs. Piemēram, bultiņa ir uzgriezusies uz laukuma Nr 6, tad spēles vadītājs nolasa sesto jautājumu. Par 
pareizu atbildi saņem attiecīgu punktu skaitu, savukārt par nepareizu atbildi šis punktu skaits tiek zaudēts.  

 
3. Ja bultiņa ir uzgriezta uz laukuma + 50, tad spēlētājs saņem 50 punktus neatbildot uz jautājumiem. Ja 

bultiņa uzgriezta uz laukuma – 50, tad spēles dalībnieks zaudē 50 punktus.  
 
4. Ja bultiņa ir uzgriezta uz laukuma „Melnais punkts” – spēles dalībnieks izlaiž gājienu.  
 
5. Ja gadās, ka kāds no laukuma lauciņiem tiek uzgriezts atkārtoti, jāatbild uz nākamo jautājumu pulksteņa 

rādītāja virzienā.  
 
6. Spēles vadītājs uz jautājumu un atbilžu lapas atzīmē kuri jautājumi ir jau atbildēti.  
 
7. Ja kāds spēles dalībnieks zaudē visus savus punktus, viņš izstājas no spēles. 
 
8. Spēli uzvar tas, kurš ir sakrājis vislielāko punktu skaitu un uz spēles laukuma ir atbildēti visi jautājumi.  
 
9. Spēles dalībnieki savus rezultātus var piefiksēt arī šādā tabulā. 

 
Dalībnieka vārds Punktu skaits 
  
  

 
 
  

Dalībnieku vecums: var variēt jautājumus un to grūtības pakāpes,  atkarībā no spēlētāju vecuma. Šis spēles variants 

paredzēts 5. – 7.klašu skolēniem.  

Spēles dalībnieku skaits:  no 2 līdz 4 un  1 spēles vadītājs.  

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles laukums, bultiņa, kuru spēles laukumā iestiprina ar „knopkas” palīdzību, 
jautājumu, atbilžu lapa. 
 
Spēles autori:  
Jaunburtnieku pamatskola, skolotājas Vineta Melkurte, Anna Nīgale. 5.klases skolnieces -  Liāna Štube, Glorija 
Andža, Rūta Pazāne. 6.klases skolniece – Sintija Štube. 7.klases skolnieces – Lāsma Preimane, Daiga Šteinboka. 
 



Jautājumu, atbilžu lapa. 
 

1. Cik un kādi agregātstāvokļi ir ūdenim?       10 punkti 
 (3 – šķirs, ciets un gāzveida - tvaiki) 
2. Kā sauc ūdens pāreju no gāzveida uz šķidrumu?     15 punkti 
 (kondensācija) 
3. Pie kādas temperatūras pēc Celsija sasalst ūdens?     10 punkti 
 (00 C) 
4. Pie kādas temperatūras pēc Celsija ūdens vārās?     10 punkti 
 (1000C)   
5. Pie kādas temperatūras pēc Celsija ūdens iztvaiko?     20 punkti 
 (pie jebkādas) 
6. Kas notiks ar stikla trauku, ja tajā sasaldēs ūdeni, kāpēc?    20 punkti 
 (trauks saplīsīs, ūdens sasalstot izplešas) 
7. Kā sauc zemeslodes ūdens apvalku?       25 punkti 
 (hidrosfēra) 
8. Cik uz zemes ir okeānu?         10 punkti 
 (4) 
9. Kurš ir vislielākais okeāns?        10 punkti 
 (Klusais)   

10. Kurā okeānā nokļūs kuģītis, ja tas savu ceļu sāks Daugavā?   20 punkti 
 (Atlantijas) 
11. Kā sauc vietu, kur sākas upe?        10 punkti 
 (Izteka) 
12. Kā vēl savādāk sauc vietu, kur upe ietek kādā citā ūdenstilpnē?    15 punkti 
 (grīva) 
13. Kā upē sauc vietu, kur tās gultnē ir lieli akmeņi un ūdens mutuļo tiem pāri? 15 punkti 
 (krāces)   
14. Kura ir garākā upe Latvijā?        10 punkti 
 (Gauja) 
15. Kura ir lielākā upe Latvijā?        10 punkti 
 (Daugava) 
16. Ar ko ezers atšķiras no jūras?        15 punkti 
 (Jūra ir savienota ar okeānu un ir tās daļa) 
17. Kā sauc jūras vai okeāna daļu, kas tālu iespiežas sauszemē?   15 punkti 
 (līcis) 
18. Cik daudz apmēram, sver 1 l ūdens?       10 punkti 
 (apmēram 1 kg) 
19. Kā sauc vietu, kur pazemes ūdeņi – gruntsūdeņi izplūst zemes virspusē? 10 punkti 
 (Avots) 
20. Kā sauc pazemes ūdeņus, kuriem ir paaugstināta t0 C ?    20 punkti 
 (termināli) 
21. Kā sauc pazemes ūdeņus, kuros ir izšķīdušas dažādas vielas?   15 punkti 
 (minerālūdeņi) 
22. Kuras no nosauktajām vielām nešķīst ūdenī – cukurs, spirts , nafta, māls,  20 punkti 
 Sāls, eļļa.?    

 (nafta, māls, eļļa) 
23. Kurai no jūrām ir šādi līči – Botnijas, Somu, Rīgas?    15 punkti 
 (Baltijas) 
24. Kurā vietā uz zemeslodes atrodas lielākie saldūdens krājumi?   20 punkti 
 (uz Antarktīdas, sasalušā vietā) 
25. Kā sauc no segledāja atlūzušus, milzīgus peldošus ledus gabalus?  15 punkti 
 (aisbergi) 

  
   



Staigājošā spēle 
 
Spēles nosaukums: „Staigājošā spēle” 

Spēles apraksts:  Vides iepazīšanas spēle. 

 
Spēles noteikumi: 

1. Ja jūs nepareizi atbildat uz jautājumiem, kas rakstīti uz jautājumu kartītes tad jums jādodas 2 soļi 

atpakaļ.  

2. Ja jūs atbildat nepareizi uz zīmējuma jautājumu, tad jums jādodas atpakaļ uz sākumu. 

3. Spēles uzvarētājs ir tas, kurš pirmais apiet apkārt visam spēles paliktņa laukumam.  

  
Dalībnieku vecums: Šī spēle ir domāta bērniem, kas mācās skolā ne zemāk kā 6.klasē un arī pieaugušajiem, kas šo 
to zina par vidi. Spēli var spēlēt gan ārā gan noslēgtā telpā.  
 

Spēles dalībnieku skaits: 2 un vairāk cilvēki 

Spēlei nepieciešamās lietas: Spēles ejamie kauliņi, (ieteicams katram savā krāsā), metamie kauliņi., spēles 
paliktnis, jautājumu kartītes. 
 
Spēles autori: Jeru pamatskolas skolēni : Justīne Belova, Mārtiņš Muska, Edgars Mellups, Sandra Beķere, Lilita 
Freimane, Lauma Migliņa.  
 
 

Jautājumu kartītes un atbildes. 
 
 

1. Dziļākais ezers Latvijā      (Drīdzis) 
2. Vai Latvijā ir Dolomīta atradnes?   (Jā) 
3. Latvijā arī Eiropā platākais ūdenskritums.   (Ventas Rumba) 
4. Vai medņi ir gājputni?     (Nē) 
5. Latvijā indīgākā čūska     (Odze) 
6. Cēsu rajonā augošs dižkoks    (Zaubes ozols) 
7. Latvijā visaugstākais kalns    (Gaiziņkalns) 
8. Koks, kas simbolizē meiteni    (liepa) 
9. Kāds kaķveidīgs plēsējs dzīvo Latvijā?  (Lūsis) 

10. Kā vēl sauc Dzīvības koku?    (Tūja) 
11. Latvijā augstākais ūdenskritums   (Abavas rumba) 
12. Vai Latvijā ir aizsargājamās sēnes?   (Jā) 
13. Lielākais Latvijas ezers pēc platības   (Lubānas ezers) 
14. Garākā upe Latvijā      (Gauja) 
15. Ogas, kas saistās ar lāčiem    (Lācenes) 
16. Koks, kas simbolizē zēnu     (Ozols) 
17. Vai bezdelīgas ir gājputni?    (Jā) 
18. Upe, kas veidojas satekot Mūsai un Mēmelei  (Lielupe) 
19. Visbīstamākā upe Latvijā     (Gauja) 
20. Kur ir akači?      (Purvā) 
21. Kā sauc egļu mežu?     (Vēris) 
22. Latvijas vecākais rezervāts    (Moricsala) 
23. Kā sauc priežu mežu?     (Sils) 
24. Ar salām bagātākais Latvijas ezers   (Ežezers) 
25. Augstākais kalns Latgalē     (Mākoņkalns)     

 



Dziļākais ezers Latvijā 
 
 

Vai Latvijā ir Dolomīta 
atradnes? 

 
 

Latvijā arī Eiropā 
platākais ūdenskritums. 

Vai medņi ir gājputni? 
 
 
 

Latvijā indīgākā čūska 

Cēsu rajonā augošs 
dižkoks 

 

Latvijā visaugstākais 
kalns 

 

Koks, kas simbolizē 
meiteni 

 

Kāds kaķveidīgs plēsējs 
dzīvo Latvijā? 

 

Kā vēl sauc Dzīvības 
koku? 

 

Latvijā augstākais 
ūdenskritums 

 

Vai Latvijā ir 
aizsargājamās sēnes? 

 

Lielākais Latvijas ezers 
pēc platības 

 

Garākā upe Latvijā 
 

Ogas, kas saistās ar 
lāčiem 

 

Koks, kas simbolizē 
zēnu  

 

Vai bezdelīgas ir 
gājputni? 

 

Upe, kas veidojas 
satekot Mūsai un 

Mēmelei 
 

Visbīstamākā upe 
Latvijā 

 

Kur ir akači? 
 

Kā sauc egļu mežu? 
 

Latvijas vecākais 
rezervāts 

 

Kā sauc priežu mežu? 
 

Ar salām bagātākais 
Latvijas ezers 

 

Augstākais kalns 
Latgalē 

 



 



ZAAO piedzīvojums 
 
Spēles nosaukums: „ZAAO piedzīvojums” 

Spēles apraksts:  Vides iepazīšanas spēle un cilvēka darbība vides sargāšanā. 

 
Spēles noteikumi: 

1. Spēles mērķis ir pēc iespējas ātrāk nokļūst Ziemeļu Atkritumu Apsaimniekošanas Organizācijā”.  

2. Spēles noteikumi ir līdzīgi kā galda spēlei „CIRKS”. 

3. ZAAO mašīna  brauc pa norādītajiem punktiem. 

4. Met metamo kauliņu un iet pa tik punktiem uz priekšu. 

5. Ja gadījumā no attiecīgā lauciņa ir kāda norādes bultiņa tad šī norāde jāizpilda. 

  
Dalībnieku vecums: Šī spēle ir domāta neierobežota vecuma cilvēkiem, kas zina kā jārūpējas par vidi. 
 

Spēles dalībnieku skaits: 2 līdz 6 spēlētāji 

Spēlei nepieciešamās lietas: Spēles ejamie kauliņi, (ieteicams katram savā krāsā), metamais kauliņš, spēles 
paliktnis. 
 
Spēles autori:  Ķoņu pamatskolas skolēni :  





Jeru Pančka 
 
Spēles nosaukums: „Jeru Pančka” 

Spēles apraksts:  Vides iepazīšanas spēle un cilvēka darbība vides sargāšanā. 

 
Spēles noteikumi: 

1. Spēles mērķis ir pēc iespējas ātrā  nonākt galapunktā – Ietekā.  

2. Spēles noteikumi ir līdzīgi kā galda spēlei „CIRKS”. 

3. Met metamo kauliņu un dodas uz priekšu pa tik lauciņiem cik uzmests.  

4. Ja ir nonākts uz kāda no marķētajiem lauciņiem, tad jāpaņem attiecīgi marķētā jautājumu kartīte 

(Asakas, kurkulis un ūdensroze)  un jāatbild uz jautājumu.  

5. Ja esi pareizi atbildējis uz jautājumu, tev ir tiesības mest vēlreiz. 

6. Ja uz jautājumu neatbild pareizi – jāizlaiž gājiens. 

  
Dalībnieku vecums: Šī spēle ir domāta neierobežota vecuma cilvēkiem, kas zina kā jārūpējas par vidi. 
 

Spēles dalībnieku skaits: 2 līdz 6 spēlētāji 

Spēlei nepieciešamās lietas: Spēles ejamie kauliņi, (ieteicams katram savā krāsā), metamais kauliņš, spēles 
paliktnis, jautājumu kartītes ar marķējumu.  
 
Spēles autori:  Jeru pamatskolas skolēni:  
 
 

Kas jādara lai nepiesārņotu 
ūdeņus? 

Ko nodara piesāŗņojums 
dzīvajiem organismiem? 

Vai zaļaļģes piesārņo upes? Kas vislabāk attīra ūdeni? 

Kas visvairāk piesārņo 
upes? 

Lielākā zivs Latvijas upēs Vai vēzis ir zivs? 
Kura zivs norāda, ka upe ir 

tīra? 

Kura ir plēsīga zivs? 
Kuras zivis pārtiek no 

nomirušiem dzīvniekiem? 
Kā cīnīties ar upes 

aizaugšanu? 
Ko ražo upes augi? 

Vai lielie meldri palīdz 
attīrīt ūdeni? 

Vai baltā ūdensroze ir 
aizsargājama? 

Kurš ir viskrāšņākais upes 
augs? 

 

 
 
 
 
 
 
 





IEŽU MONOPOLS. 
 
Spēles nosaukums: „Iežu monopols” 

Spēles apraksts: „Iežu monopols” ir līdzīgs klasiskai monopola spēlei. Šajā spēlē spēlētājs var iegādāties vienas 

krāsas akmeņus, pārdot savu īpašumu, atbildēt uz dotajiem jautājumiem un saņemt naudu no bankas.  

Spēles mērķis: Panākt pārējo spēlētāju bankrotu. 

Spēles noteikumi: 
 

1. Sākot no lauciņa starts, pārvietojiet savu spēles figūru apkārt laukumam, atbilstoši punktu skaitam kāds 
uzkritis uz metamā kauliņa.  

2. Kad apstājaties īpašumā, kurš vēl nevienam nepieder, tad varat to nopirkt no bankas.  
3. Ja nevēlaties to pirkt, tad tas tiek pārdots izsolē  spēlētājam, kurš sola visaugstāko cenu. 
4. Spēlētājiem, kuriem pieder īpašumi, iekasē nomas maksu no citiem spēlētājiem, kuru figūras apstājās 

viņu īpašumā.  
5. Dziļurbumu veikšana ievērojami palielina nomas maksu par zemes gabalu, tāpēc ieteicams veikt 

dziļurbumus cik vien iespējams.  
6. Ja jums nepieciešams vēl vairāk naudas, varat savus īpašumus ieķīlāt bankā.  
7. Vienmēr jāpilda norādījumi, kas doti iespējas kartītēs un jāatbild uz jautājumu, kas doti jautājumu 

kartītē. 
 
Dalībnieku vecums: neierobežots.  

Spēles dalībnieku skaits:  neierobežots. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles laukums, 27 dažādas krāsas akmeņi, 20 jautājumu kartiņas, 15 iespēju kartītes, 
54 dziļurbumu kartītes, īpašumtiesību kartītes, paciņa ar monopola naudu, spēlētāju figūras, metamais kauliņš. 
 
Sagatavošanās spēlei: Sakārtojiet krāsainos akmeņus un dziļurbumu kartītes pa krāsām, naudu pa banknotēm 
augošā secībā. 
Atdaliet jautājumu kartītes no iespēju kartītēm un novietojiet aizklātā veidā tām paredzētās vietās. 
Katrs spēlētājs novieto savu spēles figūru uz lauciņa „Starts”. 
 
Spēles gaita:  
Baņķieris un banka.  
Viens no spēlētājiem tiek ievēlēts par baņķieri. Baņķieris spēlē nepiedalās, bet pārvalda banku. Baņķieris izsniedz 
katram spēlētājam 1500 „Monopola” naudas vienību šādās banknotēs: divas 500, divas 10, četras 100, vienu 5, 
vienu 50, piecas 1 un vienu 20. Atlikusī nauda, krāsainie akmeņi, dziļurbumu kartītes glabājas bankā un tiek 
izsniegtas spēlētājiem pēc vajadzības. Banka izmaksā naudu par kārtējo lauciņa „Starts” šķērsošanu un atlīdzību. 
Banka pārdod krāsainos akmeņus, dziļurbumu kartītes, kā arī nepieciešamības gadījumā izsniedz kredītu par 
ieķīlātajiem zemes gabaliem. Bankā nonāk visi nodokļi, soda naudas, nauda par nopirktajiem īpašumiem, kurus 
banka pārdod tieši pircējiem, vai arī izsolē. Banku nevar izputināt. Ja bankā izsīkst līdzekļi, tā drīkst „drukāt” naudu 
jebkurā daudzumā uz parastā papīra. 
 
Visi spēlētāji ripina metamo kauliņu, spēlētājs, kuram kritīs lielākais punktu skaits, sāk spēli.  
 

Spēles gaita: 
 
Spēlētājs sava gājiena laikā ripina metamo kauliņu un pārvieto spēles figūru bultas norādītajā virzienā par tik 
lauciņiem, cik punktu uzkritis uz metamā kauliņa. Vienā un tajā pašā lauciņā vienlaikus var atrasties vairākas spēles 
figūras. Pēc apstāšanās lauciņā iespējams veikt kādu no šīm darbībām: 

• Krāsainā akmens, dziļurbuma kartītes iegāde, 
• Samaksāt nomas maksu citam īpašniekam, 
• Atbildēt uz doto jautājumu un saņemt naudu (100 naudiņas) 
• Izpildīt iespēju kartītes norādījumus. 

Ja tiek uzmesti seši vai viens punkts, jums ir iespēja ripināt metamo kauliņu vēlreiz. 
 
Lauciņa Starts šķērsošana. 
Katru reizi, šķērsojot lauciņu „Starts, jūs saņemat no bankas 200 naudiņas. 
 
Īpašumu iegāde. 
Nonākot uz brīva zemes gabala, ir iespēja to pirmajam iegādāties no bankas par lauciņā norādīto summu. Spēlētājs 
saņem savā īpašumā noteiktas krāsas akmeni, kāds norādīts uz zemes gabala. Ja spēlētājs nevēlas iegādāties akmeni, 
baņķieris rīko nekavējoties izsoli un pārdod akmeni vairāksolīšanā. Ikviens spēlētājs ir tiesīgs izsolē nosaukt savu 
cenu.  



 
Nomas maksa: 
Ja nonākat jau nopirktā zemes gabalā samaksājiet zemes gabala īpašniekam nomas maksu, kas uzrādīta uz 
īpašumtiesību kartītes un tā var mainīties atkarībā no dziļurbumu skaita. Īpašnieks nevar prasīt nomu, ja kāds no 
akmeņiem ir ieķīlāts bankā.  
 
Īpašumu pārdošana: 
Ikviens spēlētājs var savus īpašumus pārdot citam spēlētājam par abiem pieņemamu summu. Dziļurbumus nevar 
pārdot citam spēlētājam, tos var pārdot bankai par nomas cenu kāda ir norādīta uz kartītes. Ieķīlātos īpašumus nevar 
pārdot bankai, tos var pārdot citam spēlētājam. 
 
Ieķīlāšana: 
Ja spēlētajam trūkst naudas, vai ir jāatdod parāds, viņš drīkst ieķīlāt savu īpašumu. Ja uz zemes gabala ir veikts 
dziļurbums, tad tie vispirms ir jāpārdod bankai par nomas cenu, kāda ir rakstīta uz kartītes. Zemes gabala ķīlas cena 
ir puse no summas, kas norādīta uz īpašumtiesību kartītes. Ja īpašnieks vēlas ieķīlāto zemes gabalu atpirkt, viņam 
jāmaksā bankā ieķīlāšanas summa un vēl 10% no zemes gabala vērtības. Par ieķīlāto zemes gabalu nedrīkst iekasēt 
nomas naudu, taču to var pārdot citam spēlētājam. Jaunais īpašnieks vispirms bankai samaksā ieķīlāšanas naudu un 
10% no zemes gabala vērtības.  
 
Cietums: 
Jūs var nosūtīt uz cietumu, ja : 

• Spēles figūra nonāk uz spēles laukuma „Dodies uz cietumu” 
• Ja paceļat iespēju kartīti „Dodieties uz cietumu” 

Ja Jūs tiekat nosūtīts uz cietumu, jūs nesaņemat 200 naudiņas šķērsojot lauciņu „Starts” 
 
Kā izkļūt no cietuma: 

• Nākamajā gājienā jāsamaksā 50 naudiņas, 
• Ja ir iespēja varat iegādāties no kāda spēlētāja kartīti – „Cietuma brīvkarte” 
• Varat izlaist 3 gājienus pēc kārtas un tad turpināt spēli. 
• Varat ar metamo kauliņu mēģināt uzmest sešus vai vienu punktu. 

 
Dziļurbumu kartītes: 
Kad ir iegādāti visi vienādas krāsas akmeņi, jūs varat veikt dziļurbumu 2 reizes, ikreiz par to saņemot no bankas 
kartīti ar attiecīgi paaugstinātu nomas maksu citiem spēlētājiem. Vienas dziļurbumu kartītes cena ir 2 reizes lielāka 
nekā nomas cena uz tās. 
 
Spēles autori:  
 
 



Atbildes uz jautājumiem. 
 
 

1. Sudrabs. 

2. Tors, noapaļota sadēdējusi klints, ir paliksnis, kas izveidojies pēc apkārtējo iežu noskalošanas. 

3. Tukši jūras gliemežvāki ir pakļauti ilgstošai viļņu iedarbībai. Ar laiku salauzto gliemežvāku asās malas 

nogludinās un pārvēršas oļos. 

4. Dzintari 

5. magmatiskie 

6. Jā 

7. Nogulumieži 

8. Nogulumieži 

9. Nogulumieži 

10. Aļģu kaļķakmens 

11. Alās kaļķaini gruntsūdeņi pil no griestiem un iztvaiko, izgulsnējot plānas nogulsnes. 

12. Stalagmīti veidojas uz alas grīdas, vietās, kur ūdens pil no alas griestiem. 

13. Metamorfiežiem 

14. Jā 

15. Ogles 

16. Fosilijas, kurās galvenokārt ir redzami pēdu nospiedumi un alas, nevis paliekas 

17. Dimants 

18. Virsējā kārta ar atmirušu augu un dzīvnieku atliekām. 

19. Lietus un temperatūras svārstību ietekmē ieži zemes garozas virsējās kārtas sairšana 

20. Grafīts. 

 



Jautājumu kartītes. 
 
 

1. Dārgmetāls, kurš labāk par 
citiem metāliem vada elektrību 

un siltumu? 
2. Kā veidojas Tors? 3. Kā veidojas gliemežvāku oļi? 

4. Kā sauc izveidojušos, pirms 
tūkstošiem gadu izzudušo 

skujkoku pārakmeņojušos sveķu 
gabaliņus? 

5. Pie kādiem iežiem pieder 
granīts? 

6. Vai dabiskais stikls pieder pie 
vulkāniskiem iežiem? 

7. Pie kādiem iežiem pieder 
ģipšakmens? 

8. Pie kādiem iežiem pieder 
māls? 

9. Pie kādiem iežiem pieder 
krīts? 

10. Ko sauc par „ainavu 
marmoru”? 

11. Kas ir stalaktīti? 12. Kas ir stalagmīti? 

13. Pie kādiem iežiem pieder 
marmors? 

14. Vai kūdru var pieskaitīt pie 
iežiem? 

15. Kuru iezi sauc par „melno 
zeltu”? 

16. Kādas fosilijas sauc par 
„pēdu” fosilijām? 

17. Kā sauc cietāko no visiem 
pazīstamajiem minerāliem? 

18. Kas ir augsnes zemsegā? 19. Ko sauc par iežu dēdēšanu? 
20. Kā sauc minerāli, no kura 

veidots zīmuļa serdenis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iespēju kartītes. 
 

Tev ir iespēja doties 3 lauciņus 
uz priekšu 

Šodien Tev ir liela diena, saņem 
no bankas 100 naudiņas. 

Tev ir iespēja doties divus 
lauciņus uz priekšu. 

Tev ir iespēja doties 3 lauciņus 
uz priekšu 

Kāpēc Tu neievēro likumus – 
dodies uz cietumu! 

Šodien Tev ir liela diena, saņem 
no bankas 300 naudiņas. 

Tu esi saņēmis „Cietuma 
brīvkarti” 

Iespēja nopelnīt ar savām 
zināšanām – paņem jautājumu 

kartīti! 

Laiks padomāt par nodokļu 
maksājumiem, maksā bankai 100 

naudiņas! 

Šodien Tev ir liela diena, saņem 
no bankas 200 naudiņas. 

Iespēja nopelnīt ar savām 
zināšanām – paņem jautājumu 

kartīti! 

Tu esi saņēmis „Cietuma 
brīvkarti” 

Tu esi saņēmis „Cietuma 
brīvkarti” 

Iespēja nopelnīt ar savām 
zināšanām – paņem jautājumu 

kartīti! 

Iespēja nopelnīt ar savām 
zināšanām – paņem jautājumu 

kartīti! 

Iespēja nopelnīt ar savām 
zināšanām – paņem jautājumu 

kartīti! 

 
 
 
Dziļurbumu kartītes. 
 

Lielā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Lielā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Lielā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Lielā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 



Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zilā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Baltā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Zaļā akmens dziļurbumu 
kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Brūnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 



Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 2. 

 
Nomas cena 50 

Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

Melnā akmens 
dziļurbumu kartīte Nr 1. 

 
Nomas cena 25 

 
 
Īpašuma kartītes. 
 

Lielā akmens īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 100 

Noma 
1 akmens – 20 
2 akmeņi - 25 

Lielā akmens īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 100 

Noma 
1 akmens – 20 
2 akmeņi - 25 

Brūnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 20 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Brūnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 20 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Brūnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 20 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Brūnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 20 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Melnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 60 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Melnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 60 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Melnā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 60 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi - 25 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 



Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zilā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 40 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Zaļā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 50 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 
5 akmeņi – 30 
6 akmeņi – 35 
7 akmeņi - 40 

Baltā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 30 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 

 

Baltā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 30 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 

 

Baltā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 30 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 

 

Baltā akmens Īpašuma 
kartīte 

Kartītes cena kopā ar 
akmeni 30 

 
Noma 

1 akmens – 10 
2 akmeņi – 15 
3 akmeņi – 20 
4 akmeņi – 25 

 

 



 
Monopola naudiņas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimums 100 gabali, bet drīkst būt arī vairāk 

 



DOMINO 
 
Spēles nosaukums: „Domino” 

Spēles apraksts:  Iepazīšanās ar ūdeni. 

 
Spēles gaita: 

1. Katram spēlētājam iedala savu kartīšu komplektu – pa 4 katram. 

2.  Kopā spēlē ir 24 kartītes. Kartītei ir 2 lauciņi.  

3. Izvēlas dalībnieku, kurš pirmais noliks vienalga kuru savu kartīti. 

4. Nākošajam dalībniekam  ir jāpieliek pie dotās kartiņas atbilstošs zīmējums. 

5. Ja spēlētājam spēles gaitā pietrūkst nepieciešamā kartīte, tad viņam no kaudzītes jāņem kartītes tik ilgi, 

kamēr iegūst nepieciešamo.  

6. Uzvarētājs ir tas, kurš pirmais atbrīvojas no visām savām kartītēm. 

7. Ja kaudzītē kartītes nav, tad jāizlaiž gājiens.  

 
Dalībnieku vecums: Dažāda vecuma cilvēki. 

Spēles dalībnieku skaits:  3 – 4 cilvēki 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Domino kartītes.  

 
Spēles autori:  Ķoņu pamatskolas skolēni: Gunta Doroškina, Kristaps Eksto, Jānis Grīnvalds, Ralfs Jirgensons, 
Mareks Keiselis, Mārtiņš Krieviņš, Kristaps Pugačovs, Ilmārs Zariņš, Ingus Zariņš, Roberts Šmits. 
 



 
Domino kartītes. 
 

  

  

  

 
 

  

  

  



  

  

  

 

 

  

 





Sniega tests. 
 
Spēles nosaukums: „Sniega tests” 

Spēles apraksts: Ļauj uzzināt vai Tev patīk sniegs un ziema vai nepatīk.  

Spēles noteikumi: 

1.  Testu sāk pildīt no pirmā jautājuma (zem tā ir rakstīts sākt šeit). 

2.  Uz jautājumiem ir jāatbild ar „Jā” vai „Nē” . 

3.  Kad atbild uz jautājumu, tad jāskatās uz savu atbildi un tālāk jāseko attiecīgajai bultiņai, kas noved pie 

nākamā jautājuma.  

4. Tā jāturpina līdz nonāk pie galarezultāta par sevi. 

 
Dalībnieku vecums: neierobežots. 

Spēles dalībnieku skaits:  neierobežots. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Testa laukums  
 
Spēli autori:  Jeru pamatskolas skolēni. Sandra Beķere, Lilita Freimane, Kristaps Krūklis, Edgars Mellups, Mārtiņš 
Muska, Lauma Migliņa.  



 

  
  

    

    

  
  

    

    



  
  

  
  

  

  

  
  

  

  



Atmiņas spēle – Sniegs. 
 
Spēles nosaukums: „Atmiņas spēle - sniegs” 

Spēles apraksts: „Atmi ņas spēle – Sniegs” ir ļoti līdzīga tradicionālajai spēlei Memory. Dotajās spēles kartītēs 

jāatrod pāris. 

Spēles mērķis: Attīstīt uzmanību un vērīgumu. 

Spēles noteikumi: 
 

1. Sakārtot spēles kartītes ar mugurpusi uz augšu uz galda. 
2. Spēlētāji pēc kārtas izvēlas kartītes.  
3. Ja gadījies pāris tad spēlētājs paņem kartītes pie sevis un viņam ir tiesības mēģināt vēlreiz. 
4. Ja pāra kartītes netiek atrastas gājiens pāriet pie nākamā spēlētāja. 
5. Uzvarētājs ir tas, kuram ir visvairāk savāktas pāra kartītes. 

 
Dalībnieku vecums: neierobežots.  

Spēles dalībnieku skaits:  neierobežots. 

Spēlei nepieciešamās lietas:  Spēles kartiņas. 
 
Spēli autori:  Ķoņu pamatskolas skolēni: Gunta Doroškina, Kristaps Eksto, Jānis Grīnvalds, Ralfs Jirgensons, 
Mareks Keiselis, Mārtiņš Krieviņš, Kristaps Pugačovs, Ilmārs Zariņš, Ingus Zariņš, Roberts Šmits. 
 
 
 


