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BĪBELES DRAUGU LĪGAS NOMETNES
Bībeles draugu līga ir starpkonfesionāla, kristīga organizācija, kas Latvijā
jau 25 gadus rīko nometnes bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Bībeles
draugu līga starptautiski ir pazīstama ar nosaukumu Scripture Union, un
jau 150 gadus darbojas vairāk nekā 130 valstīs pasaulē. Mūsu mērķis ir
IEDVESMOT BĒRNUS ATKLĀT BĪBELI, LAI IEPAZĪTU DZĪVI AR DIEVU, tāpēc
katra nometne ir īpaša kopābūšana kopienā, kur cits par citu rūpējas un
kopā atklāj un piedzīvo daudz jauna! Šo gadu laikā mūsu nometnes ir
iemīlējuši vairāk nekā 3100 bērnu Latvijā!
Nometnēs par dalībniekiem rūpējas brīvprātīgo vadītāju komanda, kuri ir
apmācīti darbam ar pusaudžiem. Dalībnieki nometnēs dzīvo mūsu pašu
iekoptajā NOMETNES VIETĀ BĒRNIEM. Bērni dzīvo nelielās koka mājiņās,
istabiņās pa 5 līdz 8 dalībniekiem kopā ar vienu vai diviem vadītājiem.
Mūsu nometnes ir īpašas ar to, ka tās piedāvā ne vien interesantu un aizraujošu programmu, bet arī pietiekami daudz laika BŪT KOPĀ AR KATRU NO
DALĪBNIEKIEM, draudzēties un rūpēties citam par citu. Tāpēc Bībeles
draugu līgas nometnē tiek uzņemti ne vairāk kā 40 bērni, lai kopā
pavadītais laiks būtu īpašs katram no viņiem.
Nometnes programma veidota tā, lai caur aktīvām spēlēm, radošām darbnīcām, pārgājieniem un pārsteigumiem bērni atklātu Bībeli un tās Labo vēsti
savai dzīvei. Pusaudžiem patīk IZAICINĀJUMI, bet mēs zinām, ka svarīga
ir arī DROŠA VIDE un līdzcilvēku atbalsts, lai turpinātos SEVIS IEPAZĪŠANA
un veidotos vērtīga DRAUDZĪBA. Mums rūp, lai dalībnieki nometnē ar
prieku izbauda nedēļu ārpus pilsētas, uzdrīkstas draudzēties un apgūst ko
jaunu.

NOMETNES DALĪBAS MAKSA,
MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
Biedrība Bībeles draugu līga
Reģ. Nr. 50008064641
4
Banka: Swedbank
Konta nr.:
31.maijam
LV98HABA0551044684795
Norāde:
Nometnes dalības maksa par (bērna vārds, uzvārds)
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Vismaz puse no dalības maksas (EUR 70) ir jāsamaksā reizē ar pieteikuma nosūtīšanu. Nauda ir jāiemaksā Bībeles draugu līgas bankas kontā. Veicot maksājumu,
lūdzu, norādiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, par kuru tiek maksāts.
Pārējo nometnes dalības maksu jāsamaksā ar pārskaitījumu līdz 10.jūnijam. Maksājumu varat veikt arī jebkurā bankā un pasta nodaļā. Neierašanās gadījumā nauda
netiks atmaksāta, izņemot slimības gadījumu, kas tiek apliecināts ar ārsta zīmi.

Vecāki, ja dalības maksa ir šķērslis bērna dalībai
nometnē, sazinieties ar Jūsu vietējo pašvaldību,
draudzi un uzziniet par iespējām saņemt atbalstu dalības maksas segšanai.

PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA NOMETNĒ
Aizpildiet pieteikšanās anketu elektroniski šeit:

www.bdl.lv/nometnes

Vai
izgrieziet no bukleta un
atsūtiet to pa pastu uz adresi

EUR 70
Saņemot Jūsu sūtīto pieteikšanās anketu un vismaz EUR 70 no
nometnes dalības maksas, nedēļas laikā mēs Jūs informēsim par
bērna uzņemšanu nometnē un elektroniski vai pa pastu nosūtīsim
līgumu un aptaujas anketu, ko vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim vajadzēs aizpildīt un parakstīt.
Pirms nometnes sākuma nokārtojiet dalībnieka primārās veselības
aprūpes ārsta izziņu (izziņas paraugu nosūtīsim Jums kopā ar
līgumu), ko izsniedz ģimenes ārsts (grozījumi MK noteikumos
paredz, ka izziņa ir derīga 3 mēnešus).
Ārsta izsniegto izziņu ņemiet līdzi uz nometni (gadījumā, ja
ārsta izziņas nebūs, dalībnieks nometnē netiks pieņemts).

Dalībnieks tiek reģistrēts nometnes žurnālā tikai tad, kad tiek saņemta visa
nepieciešamā informācija un puse no dalības maksas. Ja informācija būs aizpildīta neprecīzi, mēs ar Jums sazināsimies.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar nometnes vadītāju
Vinetu Jurevicu (tālr. 26177794, vineta@bdl.lv).

NOKĻŪŠANA NOMETNĒ
Ar personīgo transportu
Brauciet pa Rīgas – Liepājas šoseju līdz Brocēniem. Ja braucat no Rīgas, Brocēnos
pie veikala „Mego” griezieties pa kreisi, ja braucat no Liepājas – pa labi. Izbraucot
cauri Brocēniem, asfaltētais ceļš mainīs segumu uz grantētu, turieties uz „galvenā”
ceļa un sekojiet ceļa norādei „Radi”.
Palielā krustojumā ar pieturu „Lielciecere”, griezieties pa labi, brauciet garām zīmei
„Radi”, paliekot uz galvenā ceļa. Drīz ceļa malā pa labi būs redzams sporta
laukums un neliela norāde – BDL nometne.
Ar sabiedrisko transportu
Autobuss Rīga-Liepāja caur Kalnciemu no Rīgas autoostas un Liepāja – Rīga no
Liepājas autoostas. Jābrauc līdz Brocēniem. Dalībnieki tiks sagaidīti autobusa
pieturā un nogādāti līdz nometnes vietai. Tāpat arī nometnes noslēgumā viņi tiks
aizvesti līdz autobusa pieturai Brocēnos. Par konkrētiem autobusu atiešanas laikiem
Jūs informēsim, kad sūtīsim līgumus un pārējo dokumentāciju.

IERAŠANĀS NOMETNĒ
Dalībnieki ierodas nometnē plkst. 15.00 un piereģistrējas (nometnes vadītāji nevar
uzņemties atbildību, ja dalībnieki ir ieradušies pirms noteiktā laika).
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VIENA DIENA NOMETNĒ
Šī gada nometnes tēma ir “Taku meklētāji”, tādēļ nometnes laikā daudz jautāsim,
meklēsim, iesim un piedzīvosim dažādas takas. Meklēsim takas dabā, āra dzīves un
izdzīvošanas prasmes, dosimies piedzīvojumos, pārgājienos, ekskursijā. Apgūsim
dažādas prasmes, radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, orientēšanās uzdevumos.
Piedzīvosim dažādus uzdevumus, kas palīdzēs labāk iepazīt kā mēs katrs veidojam
takas cits pie cita. Draudzēsimies, caur dažādām aktivitātēm veidosim un stiprināsim
komandas saliedētību, lai stiprinātu takas, kas veido uzticēšanos un paļāvību. Iepazīsim Dieva aicināto cilvēku dzīvesstāstus, lai atklātu vairāk par to kā Dievs veido takas
pie mums. Uzzināsim vairāk katrs par sevi, saviem talantiem un to, kādas takas Dievs
aicina iet mūs. Tā būs viena nedēļa bagāta ar dažādiem piedzīvojumiem – viena
nedēļa, kas izmaina dzīvi!
8:30

Celšanās

9:30

Rīta rosme

10:00

Brokastis

11:00

Dieva klātbūtnes iepazīšana draugu grupās

12:00

Dažādi piedzīvojumi un darbnīcas sevis un draugu iepazīšanai:

•
•
•
•
•

Piedzīvojumu trases, pārgājieni
Sporta spēles, stafetes
Radošās darbnīcas
Peldēšanās, ūdens spēles
Komandas saliedēšanas spēles

14:00

Pusdienas

15:00

Atpūta mājiņās

16:00

Dažādas aktivitātes apkārtējās vides un āra dzīves prasmju apgūšanai:

•
•
•
•

Radošās āra spēles
Ekskursija
Foto orientēšanas
Dabas un āra dzīves skola – iepazīsti, draudzējies, dzīvo

18:00

Vakariņas

19:30

Dieva klātbūtnes svinēšana – slavēšana, svētbrīdis
Ugunskurs, našķi un sarunas

20:30

Mazgāšanās

21:30

Vakara stāsts , naksniņas
Nakts pārgājiens (vienu reizi nometnes laikā)

22:30

Naktsmiers
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IETEICAMAIS MANTU
SARAKSTS NOMETNEI*
Guļammaiss
Palags
Spilvens
Bībele
Pretapdeguma krēms
Zāles, ko parasti bērns lieto galvas/vēdera vai citu sāpju gadījumā (ierodoties nometnē, iesniegt pedagogam)
Ja ir zāles, kas lietojamas regulāri, tad tās iesniegt pedagogam komplektā
ar vecāku pavadvēstuli un instrukciju šo zāļu lietošanai
Higiēnas piederumi
Zobu birste un pasta
Šampūns, dušas želeja un ziepes
Dvielis (dušai un peldēšanai)
Veļa piecām dienām
Nakts tērps

-

Drēbes un apavi dažādiem laika apstākļiem (ņemot vērā, ka nometnes
laikā vairākas reizes dosimies īsākos un garākos “džungļu” pārgājienos)
Cepure
Peldkostīms/peldbikses
Čības peldēšanai (ezera dibens ir akmeņains)
Šorti
Garās bikses
T-krekli
Jaka vēsam laikam
Lietus jaka
Slēgtās kurpes
Gumijas zābaki
Vasaras apavi
Siltas zeķes
Apģērbs, kuru var nebaidīties sasmērēt

*Mantu sarakstu varat papildināt ar jūsu bērnam nepieciešamo.
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PIETEIKŠANĀS ANKETA
Šī anketa jāaizpilda un jānosūta elektroniski vai pa pastu uz adresi
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dalībnieka tālrunis

E-pasts

Vecāku/bērna likumisko pārstāvju vārds, uzvārds

Nometnes līgumus un aptaujas anketu sūtīt :
uz e-pastu
pa pastu uz norādīto adresi

Vecāku / likumiskā pārstāvja paraksts
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RADOŠUMS

UGUNSKURA SARUNAS
SAPŅI

JAUNI DRAUGI

ATBALSTI BĪBELES DRAUGU LĪGAS
KALPOŠANU
Bībeles draugu līgas vīzija vienmēr ir bijusi palīdzēt
tiem bērniem, kuru ģimenes finansiālā situācija neļautu
apmeklēt nometnes. Ik gadus mēs esam meklējuši ziedotājus trūcīgo bērnu dalībai nometnē. Esam saņēmuši
palīdzību no Anglijas, Amerikas un Skotijas. Palīdzēsim
savējiem!
Pagājušajā gadā mēs esam atvēruši Norija fondu, lai
atbalstītu bērnus no trūcīgām ģimenēm. Uz to ierosināja
BDL ilggadējais sponsors Norijs Vilsons no Skotijas.
Vairāk nekā 10 gadus viņš finansiāli atbalstīja Latvijas
trūcīgo bērnu dalību nometnē. Pirms 2 gadiem Norijs
aizgāja mūžībā, bet mēs gribam turpināt viņa labo darbu.
Viņa sirdī bija BDL Latvijas nometnes vieta un bērni. Tieši viņš viens no pirmajiem
savulaik atbrauca no Skotijas uz mūsu nometnes vietu un sapņoja par vasaru,
skrejošiem un smejošiem bērniem. Tas pārliecināja citus, ka ir vērts ieguldīt šai vietā.
Mūsu sapnis ir atjaunot un radīt skaistu vietu bērniem, lai mēs kopā varam pavadīt
brīnišķīgu nedēļu nometnē, labāk iepazīstot sevi, cits citu un Dievu.

Rekvizīti ziedojumiem:
Biedrība Bībeles draugu līga
Reģ. Nr. 50008064641
Banka: Swedbank
Konta nr. LV98HABA0551044684795
Norāde: Ziedojums bērnu dalībai nometnē
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UZZINI VAIRĀK UN PIESAKIES!
VINETA JUREVICA
Tel.nr: 26177794
E-pasts: vineta.jurevica@gmail.com

