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“Reāls piedzīvojums” nometne 
(NOMETNES NOSAUKUMS) 

Rīgas rajons, Ādažu novads, Iļķene, "Stirniņas", Kempings Leiputrija. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(VIETA, NORISES LAIKS,) 
 

Nometnes bērniem no 8-12 gadiem un jauniešiem no 12-17 gadiem: 

 Nometne (5 dienas) "PARTIZĀNU NOSLĒPUMI" no 09.jūlija līdz 13. jūlijam 

 Nometne (5 dienas)  "INDIĀŅU NOSLĒPUMI"- 5.augusts- 9.augusts 

Pilnā dalības maksa: 179 Ls            Piesakies laicīgi- maksā mazāk! 

•līdz 15. maijam- Ls 139 (šai cenai netiek piemērotas nevienas atlaides) 

•līdz 09.06.2013.- Ls 149 

Papildus izdevīgi! Dalības maksai tiek vēl piemērotas sekojošas atlaides: 

•- Ls 5 bijušajiem mūsu nometņu dalībniekiem, 

•- Ls 5 piesaistot mūsu nometnē nebijušu dalībnieku, 

•- Ls 5, ja no ģimenes piesaka 2 bērnus un vairāk. 

Atlaides summējas! 

 

Uz NOMETNI līdzi ņemamās mantas:  
- vējjaka 

- lietus izturīgs apģērbs 

- apavi (lietainam laikam- gumijas zābaki ,sportam (botas), karstam 

laikam (sandales, iešļūcenes), apavi pārgājienam ādas zābaki; 

- 2 komplekti apģērbs vēsākam laikam (džemperi, garās 

bikses) 

- 3 komplekti- apģērbs karstam laikam (T – krekli, šorti) 

- peldkostīms, peld dvielis 

- galvassega (karstam laikam) 

- ērts apģērbs sportošanai 

- naktsveļa 

- maiņas apakšveļa 3gb. , zeķes 6gb+ 2 vilnas zeķes 

aukstam laikam un pārgājieniem), maisiņš netīrai veļai 

- drēbes, kuras nav žēl sabojāt/sasmērēt „trakākām 

aktivitātēm” un iesvētībām 

- 1,5 litri tukša ūdens pudele 
 

Personīgās higiēnas piederumi: 

- zobu birste, pasta, ziepes, šampūns 

- dvielīši (2gab.), peld dvielis 

- ķemme, spogulītis 

- kabatlakatiņi/salfetes 

  Citas lietas:               

 

DALĪBNIEKA INFORMĀCIJAS LAPA 
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- Telts (ja vēlēsies kādu dienu gulēt teltī)  

- guļammaiss 

- tūristu paklājiņš 

- mugursoma 

- neplīstoša, nelūstoša krūzīte, bļodiņa, karotīte  

     -      kabatas vai pieres lukturis (ar pilnām baterijām+ rezerve); 

- ūdens blašķe dzeramajam ūdenim (vai kaut kas piemērots šim 

nolūkam) 

- zīmulis, pildspalva 

- adata, diegs 

- kādas īpašas personīgas lietas (piem. īpaši medikamenti, 

kas nepieciešami dalībniekam, u.tml, ko lieto saskaņojot 

nometnes vadītāju) 
 

Līdz izbraukšanai uz nometni jābūt iesniegtai obligātajai dokumentācijai 

par dalībnieku: 
- aptaujas lapa 

- līgums ar vecākiem 2 eks. , abi parakstīti 

- ģimenes ārsta izziņa, kurā norādītas ziņas: 
 ar ierakstu „vesels, drīkst piedalīties lauku apstākļu 

nometnē” 

 vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem 

 esošās ilgstošās slimības (piemēram asmātiskais bronhīts,   

 nesenās traumas un slimības (piemēram nesen bija 

smadzeņu satricinājums, vai riba lauzta- tagad izārstēta) 

 alerģijas 

 produktu nepanesība (medus, milti, piens, ķiploki, 

zemenes) 

 pārbaudes rezultāti uz pedikulozi 

- potēšanās pases kopija 

 

Dalības maksa  atbilstoši izvēlēto dienu skaitam  (lūgums iemaksāt norādītajā bankas kontā 

izvēlētajos maksāšanas laikos (ņemot vērā cenu sadalījumu – „Piesakies laicīgi maksā mazāk!”) vai 

vismaz 14  dienas līdz nometnes sākumam – norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, nometnes datumu, e-

pastu (lai uzreiz varam dod ziņu par naudas saņemšanu)) Ja nopietnu iemeslu dēļ, pārskaitījums veikts 

līdz 4 darbadienām, tad līdzi jāņem izprintētu bankas maksājumu uzdevumu 
 

Mūsu rekvizīti:     Biedrība "REĀLS PIEDZĪVOJUMS" 

                              „Sauriešu 8”- 7, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118 

                              Reģ. Nr.  40008161269 
                              AS SEB Banka UNLALV2X 
                              Konts: LV25UNLA0050015537570 

Dalības maksā ietilpst: 
– ēdināšana 4 reizes dienā 

– saimnieciskie izdevumi 

– programmas realizācijai nepieciešamie izdevumi 

– inventāra īre, amortizācija 

– nometnes sagatavošanas perioda izmaksas 

– administratīvās izmaksas, kanceleja, transports 

– vadītāju un instruktoru darba apmaksa 

– teritorijas noma 

 

IERAŠANĀS  NOMETNES VIETĀ:   

Pirmajā nometnes dienā no plkst. 10.00– 11.00. 
Ar savu transportu - varēs dabūt kartes un aprakstu, kā atrast nometnes vietu 

 



nometne “Reāls piedzīvojums” 

Iepazīties un sagatavot visu nepieciešamo nometnei. Info: www.realspiedzivojums.lv 

3 

Var sūtīt bērnu ar sabiedrisko starppilsētu autobusu Rīga – Kadaga vai, ja nepieciešams, 

mēs Kadagā sagaidīsim un nogādāsim dalībniekus līdz nometnes vietai par sabiedriskā 

autobusa biļetes cenu. Ja nepieciešama atvešana, lūdzu informēt savlaicīgi 2 dienas iepriekš 

Grupām: ja nepieciešams var nogādāt no Rīgas uz nometnes vietu un atpakaļ par 

līdzvērtīgu summu, kas tiek maksāta sabiedriskajā transportā līdzvērtīgā attālumā. 

Pieteikšanos veic 14 dienas iepriekš. 

 

NOMETNES SLĒGŠANA UN VECĀKU Diena:  

 

no plkst. 11.00 – 12.00 Nometnes dalībnieku ierindas skate. 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJU VARAT SAŅEMT (arī nometnes laikā): 

           Nometnes vadītājs: Sandijs Krastiņš  tālr. 2 8373749, 2 9325382 

 

           Nometnes organizators: biedrība „REĀLS PIEDZĪVOJUMS” 


