Fonda “Namejs” rīkotā nometne ''Mazais Namejs 2019” starptautisko militāro
misiju veterānu bērniem
INFO LAPA nr.1
“2018.gada vasarā fonds “Namejs” un Latvijas skautu un gaidu organizācija rīkoja pirmo nometni
starptautisko misiju veterānu bērniem “Mazais Namejs”. Pateicoties aktīviem bērniem, atbalstošiem
vecākiem, skautu un gaidu brīvprātīgajiem un visiem atbalstītajiem, nometne izdevās veiksmīga un deva
gandarījumu visiem iesaistītajiem!
Tāpēc ar prieku paziņojam, ka arī 2019.gadā tiks rīkota nometne “Mazais Namejs”!”
Raimods Graube,
Fonda “Namejs” valdes priekšsēdētājs
Nodibinājuma “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” mērķis ir veicināt patriotismu Latvijas
sabiedrībā, uzturēt starptautiskajās operācijās cietušo karavīru piemiņu un atbalstīt Nacionālo bruņoto
spēku attīstību un to uzdevumu izpildi valsts aizsardzībā. Nodibinājuma darbība ir vērsta iniciatīvas
rosināšanai un sabiedrības iesaistīšanai pilsoniskās un militāri patriotiskās audzināšanas pasākumos.
Savukārt tā uzmanības lokā būs jauniešu militāri patriotiskās un ētiskās audzināšanas uzdevumi, kā arī
karavīru piemiņas saglabāšanai veltītu projektu īstenošana. Tamdēļ atbilstoši Fonda mērķiem arī radās
ideja par nometnes organizēšanu starptautisko militāro misiju veterānu bērniem. Tā būs laba iespēja jūsu
bērniem jēgpilni un aktīvi pavadīt brīvo laiku, tā būs iespēja jums nedaudz vairāk veltīt laiku sev pašiem, bet
pats svarīgākais, tā ir iespēja Fondam ar sabiedrības atbalstu teikt paldies par jūsu ieguldījumu mūsu valsts
drošības garantēšanā.
Dalībniekiem: Mēs zinām, ka mūsu tēvi un mātes ir kareivji, tomēr ne vienmēr zinām par viņu ikdienas darba
gaitām, tāpēc šīs nometnes laikā būs iespēja sevī atklāt drosmīgo Mazo Nameju, apgūstot jaunas zināšanas
un prasmes, kā arī pārbaudot sevi dažādos uzdevumos. Nometnē būs iespēja iepazīt karavīra ikdienu – gan
vēsturisko, gan apmeklēt Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzi, piedalīties izturības pārgājienā un nakts
spēlēs. Nometnes darbību nodrošinās Latvijas skauti un gaidas, līdz ar to būs iespēja iepazīt arī viņu darbību,
apgūstot skautu un gaidu prasmes, aktualizējot dažādus vides izglītības jautājumus.
Nometnes organizators: Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs” un biedrība „Latvijas Skautu un
gaidu centrālā organizācija”
Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un
ģimeni. Tās 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 860
aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “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.
Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ ,www.instagram/skautiungaidas/
Nometnes vadītāja: Agnija Jansone
Laiks un vieta: 22.07. – 28.07.2019., Vecbebru internātskolā, Vecbebros, Bebru pagasts, Kokneses raj., LV5135
Nometnes mērķi:
- aktīvi un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku;
- attīstīt pilsoniskumu un patriotismu;
- uzzināt par Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku ikdienu;
- iepazīt skautu un gaidu organizāciju;
- attīstīt jauniešu patstāvību, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību.
Nometnes apstākļi: Nometne norisināsies Vecbebru internātā. Gulēšana gultās, istabiņās. Nodrošināta
ēdināšana, t.sk. arī naksniņas. Nometnes programma norisināsies gan iekštelpās, gan āra apstākļos.
Dalībnieki: Bērni un jaunieši vecumā no 11 – 15 gadiem, kuru vecāki ir militārpersonas (t.sk. atvaļinātas),
kuras piedalījušās starptautiskajās militārajās operācijās. Plānotais dalībnieku skaits: līdz 100 bērniem un
jauniešiem.
Nometnes brīvprātīgie:
Skautu un gaidu organizācijas biedri, kas piedalījušies iepriekš nometnēs kā vadītāju palīgi.
Nometnes dalībnieku vecāki, kas vēlas līdzdarboties nometnes tapšanā un realizēšanā. Interesentus lūdzam
pieteikties līdz 30. aprīlim, rakstot uz e-pastu NometneMazaisNamejs@gmail.com vai zvanot nometnes
organizatorēm Agnijai vai Paulīnai pa telf.nr. 27852614.
Nometnes brīvprātīgajiem būs jāpiedalās vienas dienas kopējā plānošanā – apmācībās 18. vai 19. maijā.
Nometnes komandas locekļiem jāspēj ierasties nometnes vietā svētdienas vakarā 21.07.2019.
Viesu diena: 27.07.2019., kad nometni varēs apciemot vecāki, lai redzētu, kā bērni nometņo un ko nedēļas
laikā apguvuši. Sīkāka informācija par vecāku līdzdalību un iespēju palikt pa nakti būs pēc dalībnieku grupas
apstiprināšanas.
Dalības maksa: 10 EUR, iemaksājama fonda “Namejs” kontā pēc apstiprinājuma saņemšanas, norādot:
Dalībnieka vārdu un uzvāru, par nometni “Mazais Namejs”
Pieteikšanās: Pieteikuma anketas: https://ej.uz/MazaisNamejs2019 Nometnes pieteikuma anketa būs
atvērta līdz brīdim, kad tiks nokomplektēta pilna grupa.
Anketa jāaizpilda dalībniekiem (elektroniskā pieteikšanās nepieciešama, lai pasākuma organizatoriem jau
laikus būtu pieejama informācija par dalībniekiem). Apstiprinājums par dalību nometnē tiks nosūtīts uz
norādīto e-pastu. Apstiprinājuma e-pastā tiks nosūtīti arī līgums, dalībnieka anketa, līdzņemamo lietu
saraksts un fonda “Namejs” konta numurs.
Tā kā nometne notiek dabā, dalībniekiem ir risks noķert ērci. Nometnes organizatori iesaka laicīgi vakcinēties
pret ērču encefalītu. Tā ir vecāku brīva izvēle.
Papildus informācijas nepieciešamībai rakstīt uz NometneMazaisNamejs@gmail.com vai zvanīt 27852614,
ar norādi – par NAMEJA nometni
https://www.facebook.com/FondsNAMEJS/
https://www.facebook.com/skautiungaidas/

Nometne tiek veidota ar ziedotāju un atbalstītāju palīdzību, tāpat ar fonda “Namejs” atbalstītāju un Latvijas
skautu un gaidu organizācijas brīvprātīgā darba ieguldījumu.
Pilns ziedotāju un atbalstītāju saraksts tiks publicēts pirms nometnes atklāšanas.
Paldies par līdzšinējo sadarbību!
Fonda “NAMEJS” valdes priekšsēdētājs
ģlt. (atv.) Raimonds Graube

Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas
valdes priekšsēdētāja
Vad. Agnija Jansone

