
 

 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar 

Jēkabpils pilsētas pašvaldību, no šī gada 17.augusta līdz 21.augustam organizēja  

izglītojošu un atraktīvu vasaras dienas nometni “Krāsaini sapņi” bērniem vecumā 

no 8 līdz 16 gadiem no aizbildņu ģimenēm. Nometnes laikā bērni lietderīgi un jēgpilni 

pavadīja brīvo laiku  – piedalījās atpūtas un sporta aktivitātēs, radošajās darbnīcās, 

izzināja Jēkabpils pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī atraktīvā veidā 

atsvaidzināja zināšanas, kas būs nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas jaunajā mācību 

gadā. Bērnu nodarbības un aktivitātes notika vairākās grupās atbilstoši bērnu vecumam 

pieredzējušo speciālistu vadībā. 

Pirmajā nometnes dienā nometnes dalībnieki devās pētnieciskā pārgājienā uz 

Krustpils pili, kur piedalījās izglītojošā programmā un ziepju gatavošanas darbnīcā. 

Uzzināja interesantus faktus par mūsu senču ziepju vārīšanas tradīcijām un lietošanas 

nolūkiem. Katrs dalībnieks sev pagatavoja aromātiskas ziepes no dabīgām izejvielām – 

kristāldzidrās ziepju bāzes, kurai pievienoja Latvijā augušas zāļu tējas un ziedus.  

Savukārt otrdien bērni devās izzinošā ekspedīcijā uz Pļaviņu novada Vietalvas 

pagasta “Siljāņiem”, kur varēja apskatīt šķirnes trušus, mājputnus – vistas, pīles, 

zosis,tītarus, eksotiskos putnus – pāvus, fazānus, aitas, punduraitas,kazas, 

pundurkazas,murkšķus, nūtrijas. Bērni varēja izzināt dzīvnieku uzvedību un 

paradamus, nepieciešamo aprūpi, kā arī varēja pacienāt dzīvniekus ar da;zādiem 

gardumiem. Tālāk nometnes dalībnieki devās iepazīt Madonas pilsētu. Neviltots prieks 

un aktīva bērnu darbošanās notika, iepazīstot Madonas strūklakas un bērnu rotaļu 

laukumu.  

Vēl viena diena tika pavadīta Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”. 

Keramiķes Inetas Dzirkales vadībā bērniem bija iespēja  izmēģināt dažādus māla 

veidošanas paņēmienus, un izveidot savu keramikas iztrādājumu, kuru vēlāk bija 

iespēja parādīt saviem vecākiem un citiem nometnes dalībniekiem kopīgi veidoto darbu 

izstādē. Pārējais dienas laiks tika veltīts radošajām darbnīcām – gleznošanai, 

krāsošanai, aplicēšanai un kolāžu veidošanai.  

Nometnes ceturtā diena tika veltīta sporta aktivitātēm – gan individuālām disciplīnām, 

gan komandu sacensībām, kuras norisinājās „Ādamsona saliņā”, Jēkabpilī. 

Dalībniekiem bija iespēja kopā ar fizioterapeiti un citiem piesaistītiem speciālistiem 

izaicināt savu ķermeni un pārbaudīt fiziskās spējas. Daži bērni bija pozitīvi pārsteigti 

par savām fiziskajām īpašībam: spēku, ātrumu, izturību, veiklību,un  lokanību! 

Nometnes noslēguma pasākuma dienā notika eksperimenti. Šobrīd strauju popularitāti 

bērnu vidū ir ieguvis "Slaims" - elastīga masa ar kuru var jautri rotaļāties, 

veidojot dažādas figūras. Katram nometnes dalībniekam bija iespēja pagatavot 

“Slaimu” paša spēkiem. izmēģinot dažādas tā pagatavošanas receptes. Pēc 

eksperimentiem otrajā dienas daļā bērni veidoja savu darbu radošo  izstādi –„Tu vari 

visu, ko patiesi vēlies”. Biērnu acīs bija vērojams neviltots prieks un 

gandarījums par paveikto, ko varēja novērtēt arī bērnu vecāki, kuri visas 

piecas dienas, kamēr norisinājās nometne, apguva aizbildņu izglītības 



programmu, kas palīdzēs veidot ciešas, ģimeniskas saites ar bērniem un rast 

risinājumu jebkurā sarežģītā situācijā.  

Nometnes noslēgumā bērniu  saņēma pateicības un pārsteiguma balvas , bet 

aizbildņi saņēma apliecības par mācību programmas apguvi. Pēc veiksmīgi 

padarīta darba notika kopīga kliņģera baudīšana!  

 

Bērnu dienas nometne un aizbildņu apmācība bija iespējama, pateicoties Latvijas 

valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātā 

projektu pieteikumu konkursā NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides 

veidošana” Sabiedrības integrācijas fonda padomes apstiprinātajam Ģimenes un 

audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” projektam Nr. 2020.LV/ĢDP/35 

“Izglītojoša un atraktīva vasaras nometne Jēkabpils aizbildņiem un viņu bērniem 

“Krāsaini sapņi”. 

 

Projekta kopējais finansējums 14000 euro, tajā skaitā Latvijas valsts  

budžeta finansējums 9 350,00 euro, Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums 

2000 euro un biedrības finansējuma 2000 euro. 

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” pateicas 

Sabiedrības integrācijas fonda padomei, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un visām 

iesaistītām organizācijām par atbalstu nometnes organizēšanā. 


