IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Nometne „Lakstīgalas”
„Šī nedēļa ir pati jocīgākā manā mūžā- veselu nedēļu ne datora, ne
televizora, un, izrādās- es esmu dzīva...” tā kādā pēcpusdienā pie manis
apsēdusies, teica Marta.
Jā, nedēļa mūsdienu bērnu dzīvē bez tehnoloģijām ikdienas dzīvē ir
grūti iedomājama, bet tieši tā tika organizēta vasaras nometnes
„Lakstīgalas”

ikdiena.

Pētīšanas,

radošās

nodarbības,

paveiktā

prezentācijas, sadarbība ar citiem un savādākiem bērniem, sava „es”
pārvarēšana, veicot uzdotos darbiņus un pienākumus arī tad, ja ne īpaši
padodas vai gribās. Tas nekas, ka reizēm jāpiespiežas pie audzinātājas un
jānoraud kāda rūgta asariņa, jo daudziem bērniem šis bija īpašs
pārbaudījums- pirmo reizi veselas sešas dienas un piecas naktis bez
mammas un ierastās vides, bet visu atsvēra kopības sajūta, kopīga atpūta
un darbs- jautra peldēšanās Batezerā, vakara nodarbības trenažieru zālē,
stafetes un vakara lielā spēle ar pudeļu atkarošanu no komandas
komandai, gan ekskursija uz zemnieku saimniecību „Meždruvas”, kur
saimniece Natālija noorganizēja izjādi ar zirgiem, ļaujot izvēlēties ar ko
tad jāt- ar poniju, vai lielo zirgu. Daudziem bērniem tas bija īpašs
piedzīvojums- pirmo reizi īsta zirga mugurā. Reizēm gan bija jāpārvar arī
baiļu sajūta, sēžoties zirga platajā mugurā. Bērni varēja barot, apmīļot un
apskatīt gan skaistos zirgus, gan kazu pulku, gan trušus, gan kaķus un
suņus, arī vistas un gaili. Vērīgākajiem bērniem kāds zirgs rādīja arī īstus
cirka mākslinieka cienīgus trikus- par katru iedoto maizes vai burkāna
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kumosu, zirgs vai nu smaidīja, parādot savus dzeltenos zobus, vai rādīja
mēli, mēdoties gluži kā cilvēks. Un kur tad vēl jautrība, lecot pa batutu un
pikniks pēc aktīvi pavadītās pēcpusdienas!
Nedēļas nogalē pasākumi sasniedza kulmināciju- gājām pārgājienā
„Mūs pārbauda Runcis zābakos”, kurā pa ceļam bija jāveic dažādi Runča
atstāti uzdevumi: bija gan jāatrod un jānozīmē Runča portrets, gan kā
Pelrušķītēm jāatlasa un jāsaskaita kopā sajauktie pupas, rīsi un zirņi, gan
no dabas materiāliem jāuzceļ Runcim māja, gan ar čiekuriem jātrāpa
Runča ienaidniekam Šrekam, gan jālok piens kā kaķim, gan jācīnās ar
Runča ienaidniekiem- Rūdolfu un Gadiku, gan no vecām avīzēm
jāizveido raksturīgais Runča tērps. Par katru veikto uzdevumu komanda
saņēma gabaliņu puzles, kuru pārgājiena galamērķī saliekot kopā, no
nometnes vadītājas Oksanas varēja dabūt balvu- norādi, kur meklējama
galvenā balva. Tad sekoja jautrs pikniks ar desu cepšanu un augļu
baudīšanu, ko nodrošināja mūsu omulīgais saimnieks Gunārs. Nedēļas
pasākumu kulminācija- brīvais mikrofons, kurā visi, kuri vēlējās, varēja
izteikt visu, kas uz sirds par nometni, un disenīte ar skaļu mūziku un
gaismām, kā īstā disenītē. Pie dīdžeja pults atkal viņš- saimnieks Gunārs.
Protams, visiem atmiņā paliks jautrā kopābūšana skaistajā, sakoptajā
vietā „Pie Gunāra” Bukultos, kur saimnieks rādīja, kā izliekami tīkli,
kuros no rīta var atrast lomu no Gunāra dīķa- zivis un vēžus, kurus, tāpat
kā visās nopietnās zvejas pārraidēs, palaidām atpakaļ dīķī, vakaros
varējām pasēdēt pie izgaismotās strūklakas, gulēt mājīgās istabiņās.
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„Vienīgais, kas man šeit nepatīk”, savu sakāmo turpināja Marta, „ir
tas, ka nometne bija tik īsa...”
Paldies visiem, kas organizēja šo nometni, un bez kuru ieguldītā
darba šī nometne nebūtu tāda, kāda tā bija. Gan projekta „mammai”
Inesei, nometnes vadītājai Oksanai, „Pie Gunāra” saimniekam Gunāram
Bērtulsonam, ZS „Meždruvu” saimniecei Natālijai Dreimanei un pirmās
maiņas audzinātājām Olgai, Inārai, Taņai, Aigai, Regīnai un arī manraksta autorei Guntai.

