Fonda “Namejs” rīkotais vasaras pasākums ''Mazais Namejs 2021”
starptautisko militāro misiju veterānu bērniem
INFO LAPA nr.1
Jau ceturto gadu nodibinājums “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” sadarbībā ar
biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” organizē starptautisko militāro misiju veterānu
bērniem vasaras piedzīvojumu “Mazais Namejs”. Pasākuma mērķis ir dot iespēju veterānu bērniem jēgpilni
un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tas ir veids, kā atbalstīt un pateikt paldies misiju veterāniem par ieguldīto
mūsu valsts drošībā.
Dalībniekiem: Drosmīgais “Mazais Namejs” šogad kopā ar skautiem un gaidām dosies 4 dienu ekspedīcijādivas dienas ar kājām, viena diena uz vietas un viena - ar laivām. Arī jūsu vecāki – karavīri trenē sevi, dodoties
garos pārgājienos. Pasākuma laikā būs arī dažādi šķēršļi, ko “mazie Nameji” risinās ar atjautību un izturību.
Nometnes organizators: Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”, sadarbībā ar biedrību „Latvijas
Skautu un gaidu centrālā organizācija”.
Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas brīvprātīga kustība, kas
papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules
pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā
ir vairāk kā 950 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” 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/
Pasākuma vadītāja: Paulīna Latsone
Laiks un vieta: 09.08. – 12.08.2021, Valmieras novads, Valmieras pagasts “Krāči”
Pasākuma 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.

Pasākuma darbības vide: Mežs un upe Valmieras - Strenču apkārtnē. Nakšņošana teltīs pa 2 (vai vairāk, ja
no vienas mājsaimniecības). Laivošana pa Gauju ar kanoe tipa laivām. Nodrošināta ēdināšana un, iespējams,
auto transports, maršrutos 1) Rīga - Ādaži - Valmiera un 2) “Krāči” - Ādaži - Rīga (lūdzam atzīmēt anketā
nepieciešamo!). Ja nepieciešams transporta atbalsts no citām Latvijas vietām, norādiet to anketā.

Provizoriskais pasākuma sākums 9. augustā plkst. 11.00, provizorisks noslēgums 12. augustā plkst. 16.00,
Valmieras novada, Valmieras pagasta “Krāčos”. Precīzu laiku un vietu paziņosim pēc pieteikuma
apstiprināšanas.
Dalībnieki: Jaunieši vecumā no 13 – 17 gadiem, kuru vecāki ir militārpersonas (t.sk. atvaļinātas), kuras
piedalījušās starptautiskajās militārajās operācijās. Plānotais dalībnieku skaits: līdz 48 jauniešiem.
Pasākuma brīvprātīgie: Skautu un gaidu organizācijas biedri, kas iepriekš piedalījušies nometnēs kā
vadītāju palīgi.
Dalības maksa: 10 EUR, konta nr. un līgums ar vecākiem veidlapa tiks nosūtīts līdz ar apstiprinājumu.
Drošība COVID 19:
 dalībniekiem uz nometnes sākumu ir jābūt līdzi derīgam Covid19 sertifikātam, atbilstoši
Veselības ministrijas noteiktajām prasībām, sīkāk: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid19-sertifikats :
o
o
o

sertifikātam par veikto vakcināciju pret Covid-19.
sertifikātam par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem (72h derīgs).
sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.

- pasākums noritēs 2 grupās pa 24 dalībniekiem + vadītāji, kas vēl sadalītas kopos pa 8 dalībniekiem +
vadītājs.
- nakšņošana teltīs un nojumēs pa 2, izņemot dalībniekiem no vienas mājsaimniecības.
Uzmanību! Tā kā pasākums notiek dabā, dalībniekiem ir risks noķert ērci, gūt nobrāzumus, tulznas vai citas
traumas.
Pieteikšanās: Pieteikuma anketa: https://ej.uz/MN2021_anketa
Pieteikuma anketa būs atvērta līdz brīdim, kad tiks nokomplektēta pilna grupa. Bet ne vēlāk kā līdz 30.07.
2021. 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.
Prioritāte:
- kritušo karavīru bērniem;
- bērniem, kuriem vecāki misijās atrodas šobrīd;
- bērniem, kuriem abi vecāki ir starptautisko misiju veterāni;
Papildus informācijas nepieciešamībai rakstīt uz NometneMazaisNamejs@gmail.com vai zvanīt 27852614,
ar norādi – Mazais Namejs
https://www.facebook.com/FondsNAMEJS/
https://www.facebook.com/skautiungaidas/
Pasākums tiek veidots ar Latvijas skautu un gaidu organizācijas brīvprātīgā darba ieguldījumu, kā arī ar fonda
“Namejs” ziedotāju atbalstu.
Paldies par līdzšinējo sadarbību!
ģlt. (atv.) Raimonds Graube,
Fonda “NAMEJS” valdes priekšsēdētājs

Vad. Agnija Jansone,
Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas
valdes priekšsēdētāja

