
Ieskats dienas nometnes „Raibā pasaule” norisēs

Laika posmā no 19. augusta līdz 23. augustam Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”
projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/003/003 „Iedzīvotāju iniciatīvas Aglonas novadam” ietvaros
organizēja dienas atpūtas un izglītojošo nometni „Raibā pasaule”, kurā piedalījās 15 dalībnieki
vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Nedēļas garumā nometnes dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kurās
dalībnieki parādīja savas spējas gan individuāli, gan grupā, kā arī apguva un pilnveidoja
savstarpējo saskarsmi un sadarbības prasmes, lietderīgi pavadīja brīvo laiku.

Katra nometnes diena bija īpaša: „Sadraudzības diena”, „Apkārtējās vides diena”,
„Sportiskā diena”, „Izziņas diena”, „Radošuma diena”. Nometnes sākumā nometnes dalībnieki
savstarpēji iepazinās, piedalījās dažādās komandas veidošanas un saliedēšanās aktivitātēs.
Apkārtējās vides diena bija veltīta dažādām vides izziņas un izglītojošām aktivitātēm. To laikā
nometnes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar orientēšanās kartēm, piedalīties orientēšanās
sacensībās pa tuvāko apkārtni. Trešdiena bija sportiskā diena. Nometnes dalībnieki ar lielu
aizrautību piedalījās jautrajās un sportiskajās aktivitātēs „Dullais desmitnieks”, „Krikets”,
„Frisbijs”, „Izpletnis”, „Jautrās stafetes”. Ceturtdien organizējām izzinošo pārgājienu uz Aglonas
Maizes muzeju un Aglonas baziliku. Maizes muzejā iepazinām miltu malšanas procesu,
klausījāmies saimnieces interesantajā stāstījumā par maizi, baudījām zāļu tēju un garšīgo
ābolmaizi, pēc kā ļāvāmies ritmiskajai dejai „Strautiņš”. Aglonas bazilikā saistošu ekskursiju
vadīja priesteris Andžejs Lapinskis. Nometnes noslēdzošā diena bija veltīta radošajām
aktivitātēm, kurās katrs nometnes dalībnieks apguva prasmi darboties ar ģipsi un veidot dažādas
figūriņas no tā, veidoja krāsaino taureni no plastikāta, gatavoja grāmatzīmes salvešu tehnikā un
dekupēja knaģus un koka ripas. Visas nometnes laikā nometnes dalībniekiem tika organizētas un
piedāvātas tējas pauzes.

Nometnes dalībniekiem tā bija neaizmirstama pieredze, jauniegūti draugi, zināšanas,
prasmes. Par aktīvu un aizrautīgu piedalīšanos nometnes aktivitātēs visi nometnes dalībnieki
saņēma diplomus ar dažādām nominācijām, apliecinājumus par dalību nometnē „Raibā pasaule”,
kā arī par darbošanos nometnē atgādinās projekta dāvātās pildspalvas, atstarotāji un košie
auduma maisiņi ar biedrības „Neaizmirstule”, Sabiedrības integrācijas fonda, EEZ finanšu
instrumenta logotipiem.

Pateicoties EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” atbalstītajam projektam
„Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības mazināšanai Aglonas novadā/ Iedzīvotāju
aktivitātes Aglonas novadam”, tā bija inovatīva iespēja Aglonas novada bērniem pilnveidot
sociālās un radošās prasmes, mazināt sociālo risku un atstumtību.

Paldies radošajām, aktīvajām, atsaucīgajām nometnes darbiniecēm - audzinātājai Lolitai
Kaļānei, nometnes instruktorei Jekaterinai Vasiļjevai un biedrībai „Neaizmirstule”.

Uz tikšanos nākamajās nometnēs!

Nometnes „Raibā pasaule” vadītāja Inga Gribuška


