Nometnes „24. paralēle” info lapa – dalībniekiem
Nomente „24.paralēle” ir domāta 11-17 gadus veciem jauniešiem, kas līdz
šim nav darbojušies skautu/gaidu kustībā, vēlas to iepazīt, praktizējot
aktīvu dzīvesveidu.
Skauti un gaidas
Skautu un gaidu kustība visā pasaulē darbojas vairāk kā 100 gadus, arī Latvijā. Šī
kustība ir ar tādu kā mazu noslēpumu, stāstiem, pat mazliet mistēriju. Vai gaidas cep
cepumus? Un skauti skrien šortos pa mežu?
Šī nometne ir iespēja jauniešiem iepazīt šo tradīcijām bagāto organizāciju, attīsīt
jaunas prasmes un iemaņas, izbaudīt āra dzīvi, praktizēt veselīgu dzīves veidu un
iepazīt jaunus draugus.
24.paralēle – paralēle ir gan zemeslodei, gan mūsu ikdienai. 24h stundas diennaktī
būs iespēja izdzīvot skautu/gaidu piedzīvojumu, paralēli ikdienas dzīvei.
Šogad nometnes tēma ir vide, varēs apgūt kā ar ierobežotiem resursiem var izdarīt
vairāk, kā patērēt mazāk, kā otrreiz izmanot dažādus materiālus un daudzas citas.
Laiks:
09.08.2015. – 13.08.2015.
Vieta:
„Tigava”, Padures pagasts, Kuldīgas rajons.
Dalībniekiem uz/no nometni ir jānokļūst pašiem.
Atkarībā no situācijas – var tikt organizēts mini autobuss uz nometnes vietu vai
tikšanās punkts Rīgas vai Kuldīgas autoostā.
Tikšanās laiks tiks precizēts ņemot vērā situācijas.
Dalības maksa:
60,00 eiro, ja no ģimenes ir viens dalībnieks
50,00 eiro, ja no ģimenes ir 2 un vairāk bērni
40,00 eiro, mazturīgajām ģimenēm
Dalības maksā ietilpst:
- ēdināšana 3 x dienā
- nometnes iekārtošanai un programmai nepieciešamā inventāra noma un iegāde
- nometnes programmas sagatavošanas un realizācijas izmaksas
- saimniecības un degvielas izmaksas
Dalības maksa pārskaitāma uz organizācijas kontu līdz 15. Jūlijam norādot „24 P
VārdsUzvārds”

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Reģ.nr. 40008000437
AS SEB banka, Konts LV87UNLA0001000700127

Dalībnieki:
11-17 gadus veci bērni un jaunieši. Plānotais dalībnieku skaits: 50-70 dalībnieki no
visas Latvijas.
Sadzīve:
Nometne būs āra – telšu tipa nometne.
Nometnes organizatori iesaka izmantot dalībnieku personiskās teltis, bet ja tādu, nav,
organizācija tās nodrošina.
Nometnē būs pārvadājamās tualetes un āra tipa dušas.
Brokastis un vakariņas tiks pašu gatavotas uz ugunskura.
Programma:
Nometnē tiks izmantotas skautisma/gaidisma metodes:
 mācīties darot - aktivitātes dabā, dabas pētniecība, vērošana, pārgājiens;
 skautu un gaidu likumi un solījums - to ievērošana ikdiena darbībā;
 grupu darbs - saliedēšanas un komunikācijas uzdevumi, sacensības u.c.;
 rituāli kā metode – skautismā/gaidismā ir daudz rituālu, dziedāšanas pirms
ēdienreizēm, ugunskura vakari, vakara stāsti, grupu saucieni, karogu ceremonijas
u.c.;
Aktivitātes: dažādas nodarbības par vides tēmu, pārgājiens, ugunskura vakari,
alpīnisma nodarbības un aktivitātes, sporta aktivitātes, radošās nodarbības, lentu
(slackline) nodarbības, izdzīvošanas māku nodarbības, komunikācijās un saliedēšanās
uzdevumi,u.c.
Nometnes programma būs pieejama pēc 1.jūlija.
Nometnes mērķi ir:
 Dot iespēju jauniešiem aktīvi pavadīt vasaras brīvlaiku, attīstot jaunas prasmes
un iemaņas, iegūstot jaunus draugus un domubiedrus;
 Iepazīstināt ar skautu un gaidu kustību kā iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku
ikdienā, paralēli mācībām un ģimenei;
 Izglītot par vides ilgtspēju
 Attīstīt jauniešiem patstāvības, atbildības, piederības, izzināšanas prasmes;
Pirms nometnes sapulce:
Lai nodrošinātu veiksmīgāku sadarbību starp dalībniekiem, vecākiem un
organizatoriem, pirms nomentes tiks organizēta dalībnieku un vecāku sapulce jūlija
beigās. Precīzu datumu precizēsim līdz 1.jūlijam.
Ierašanās uz to ir ĻOTI vēlama.
Ārpus Rīgas dzīvojošiem, lūdzams sazināties individuāli.
Pieteikšanās:
Aizpildot elektronisko anketu: http://goo.gl/forms/hIWOlaO9aA
un pārskaitot dalības maksu līdz 15. Jūlijam. (ja ir aizkavēšanās ar dalības maksas
pārskaitīšanu, lūdzu brīdināt organizatorus).

Uz nometni līdzi jāņem sekojoši dokumenti:
1) Līgums 2 eksemplāros (Līguma paraugs tiks publicēts līdz 1.jūlijam)
2) ārsta zīme, kurā norādīts: (ne vecākā kā 10 dienas pirms nomentes)
 nometnes dalībnieka vispārīgs veselības stāvoklis;
 veiktās vakcinācijas;
 pedikulozes pārbaude;
 alerģijas;
 hroniskas saslimšanas;
 speciālo medikamentu lietošana
3) ieteicams potēšanās pases kopija
Bez šiem dokumentiem dalība nomentē nebūs iespējama.
Līdzi ņemamo mantu saraksts –skatīt pielikumā.
Organizators:
Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina
skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas
valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību
izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 1000 aktīvu skautu un gaidu.
Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā ir pasaules skautu un gaidu
organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.
www.skauti.lv

Kontaktinformācija:
nometnes vadītājs: Mārtiņš Lauberts
nomentes koordinaotre: Agnija Jansone
Epasts - agnija@skauti.lv

Nometne „24.paralēle” notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

