
zinātkāres centru “ziNOO” 
komanda šogad lēmusi nerīkot
nometnes, apstiprina “ziNOO”
centru radītājs un vadītājs Pauls
irbins.     

"ZINOO" komanda, sprie-
žot par tuvākās nākotnes plā-
niem, bija izziņojusi nelielu ap-
tauju savu līdzšinējo klientu un
interesentu vidū . Pauls Irbins
“Druvai” pastāstīja, ka saņemtās
atbildes liecinājušas par ārkārtēji
mazu atsaucību nometnēm, kas
arī bijis būtiskākais iemesls to-
mēr atteikties no ikgadējās no-
metņu tradīcijas.

Nometnes galvenokārt  līdz
šim rīkotas Rīgā un vidēji ik va-
saru bijušas četras. Galvaspilsētā
esošajās “ZINOO” telpās sanitā-
rajā protokolā paredzētās prasī-
bas gan būtu iespējams nodroši-
nāt, taču P.Irbins atzina, ka no-
metnes atceltas tieši finansiālu
apsvērumu – gaidāmo risku un
ieguvumu izvērtēšanas rezultātā.
“Tas ir ietekmējis, protams, vi-
sus, un arī vecāki tagad ļoti skai-
ta naudu,” par “ZINOO” aptaujā
gūto nelielo atsaucību nometnēm
teic centru vadītājs. Vienlaikus
gan lemts saglabāt “Tematiskās
dienas” Rīgā, kas ir sava veida
kompromiss gan finansiālā, gan
emocionālā ziņā. Šim pasāku-
mam vecāki var pieteikt bērnus
tikai uz pāris dienām, līdz ar to
gan mazākas izmaksas, gan dro-
šāka sajūta, ja nav pārliecības
par bērna gatavību būt šķirtam
no ģimenes veselu nedēļu.

Arī bērnu centra “Kā mājās”
vadītāja Anda Briede atzina, ka
nometnes sagatavošanai pazau-
dētais laiks licis samazināt tieši
“Vasaras dienu” apjomu. Ja pērn

izdevies novadīt četrus šādus
ciklus Cēsīs, šogad plānots tikai
viens. Bērnu skaits gan sanitāro
prasību dēļ nav bijis jāsamazina
– jau iepriekš šādā dienas aktivi-
tāšu pasākumā  grupā uzņemti
vien nedaudz vairāk kā desmit
bērni. “Mēs šīs nodarbes piedā-
vājam bērniem  no piecu gadu
vecuma, tas vēl ir vecums, kad
nepieciešama daudz individuālā-
ka pieeja,” skaidro A.Briede, pa-
stāstot, ka šis gads ieviesis papil-
du uzsvaru uz fiziskajām aktivi-
tātēm. “To spriežu arī pēc perso-
nīgās pieredzes – vismaz pilsētā
bērni šajā pavasarī ir nosēdēju-
šies mājās un ilgojas pēc kustī-
bas,” pārdomās dalās “Kā mājās”
vadītāja, stāstot kā LEGO idejas
iecerējuši apvienot ar sportu un
pastaigām. 

Bērnu nometnes mūsu pusē
jau regulāri rīko arī “K&K
Studija” - Krista un Kristaps
Šeļegovski,  abi ir sporta treneri
un vispusīgi aktīva, radoša dzī-
vesveida piekritēji. Līdz šim no-
metnes bijušas Skujenes pagasta
Sērmūkšos, šoreiz izvēlēts
Drabešu pagasts. “Šī situācija,
protams, daudz ko mainīja,” teic
Krista, norādot, ka pirmām kār-
tām nācies atcelt  pašā jūnija sā-
kumā paredzēto nometni. Pēc vi-
ņas teiktā, oficiālai nometnes re-
ģistrēšanai nepieciešams vismaz
mēnesis, turklāt vienubrīd pub-
liskajā telpā izskanējis, ka šova-
sar nometnes nedrīkstēšot rīkot
vispār. “Mums, organizatoriem,
kuri nometnes plāno jau gada sā-
kumā, šāda ziņa lika visu apstā-
dināt un gaidīt,” atceras
K.Šeļegovska, atzīstot, ka stress
tagad būs krietni lielāks, lai pa-
spētu visu, kas iekavēts.
Noteiktais slieksnis - 25 bērni
vienā nometnes grupā - arī diem-
žēl liks paaugstināt dalības mak-
su, lai segtu visas tās izmaksas,

kas līdz šim tika nodrošinātas ar
40-50 bērnu dalību. “Jā, teorētis-
ki grupas varētu būt vairākas.
Tomēr mums ir ļoti svarīgi pa-
šiem komunicēt un darboties ar
bērniem, bet mēs nevaram no-
drošināt savu klātbūtni vairākās
grupās - tikai vienā,” skaidro
“K&K Studija” vadītāja, aplieci-
not, ka telpu ziņā gan sarežģīju-
mu nebūs. Līgumos un anketās
šoreiz arī nākuši klāt punkti, kas
tieši saistīti ar “Covid-19”, tas ir,
jāapliecina, ka bērns ir vesels un
nav bijis saskarsmē ar saslimuša-
jiem. K.Šeļegovska teic, ka arī
vecākiem sagatavoties nometnei
kļuvis sarežģītāk – iepriekš trīs
mēnešus derīgā ārsta zīme par
bērna veselību šovasar nedrīkst
būt vecāka par septiņām dienām.

Liela daļa ģimeņu uzticīgi ik
gadu sūta  bērnus “K&K
Studijas” nometnēs, tādēļ  gan-
drīz visas vietas aizpildījušās arī
šoreiz. Lai gan daži vecāki finan-
šu dēļ bijuši spiesti atteikties, to-
mēr tādu bijis samērā maz.
“Šogad noteikti būs citādi un no-
teikti ne vieglāk,” rezumē Krista,
norādot uz jaunajām prasībām un
jau tā līdz šim visnotaļ stingra-
jiem noteikumiem nometņu or-
ganizēšanā. “Bet, tā kā tas ir mū-
su sirdsdarbs un ļoti ilgojamies
satikt bērnus, esam gatavi pārva-
rēt grūtības un vadīt lieliskas no-
metnes!”q

Arī vecāki par bērnu 
nodarbināšanu aktīvi radošajās
nometnēs ir aizdomājušies, 
taču liela daļa līdz pat pēdējām
ārkārtējās situācijas dienām 
lēmumu vēl nav pieņēmuši. 

Laikraksta “Druva” izvēr-
stā vecāku aptaujā piedalījās
gandrīz 40 ģimenes no četriem
kādreizējā Cēsu rajona nova-
diem. Līdz šim savas atvases uz
bērnu nometnēm sūtījuši vairāk
nekā puse respondentu, vēl četri
vecāki norāda, ka atsaukušies
vien interešu izglītības aktivitā-
tēm vasarā, tostarp arī šo pulciņu
vadītāju organizētajām nomet-
nēm. Piektdaļa aptaujāto arī ie-
priekš savus bērnus nometnēm
nepieteica, savukārt vēl trīs ģi-
menēs šis jautājums attiecībā uz
katru bērnu tika vērtēts atšķirīgi.

Turpretī, vērtējot iespēju bēr-
nam šovasar atpūsties vasaras
nometnē,    līdzvērtīgs skaits
starp tiem, kas jau izlēmuši no-
metnēm pieteikties, un tiem, kas
vēl ir pārdomās. To, ka tieši pan-
dēmijas radītā krīze  ietekmējusi
spriedumus šajā jautājumā, atzīst
vien trešdaļa aptaujāto. Kā gal-
venos iemeslus bērnu pieteikša-

nai nometnei vecāki joprojām
min jaunu interešu un draugu ie-
gūšanu (53%) un saturīgu, izglī-
tojošu brīvā laika pavadīšanas ie-
spēju (43%). Tikai 15% vecāku
norādījuši, ka nometne kaut ne-
daudz atrisinātu bērna pieskatīša-
nas jautājumu. No tiem, kuri to-
mēr šogad nepieteiksies nomet-
nēm, teju visi kā vienu no iemes-
liem atzinuši finansiālos apsvē-
rumus, tikai pāris vecāki aplieci-
na, ka nav uzticības nedz stan-
darta drošības pasākumiem, nedz
iespējām nometnē nodrošināt
patlaban aktuālo epidemioloģis-
kās drošības prasību ievērošanu.
Vēl četras ģimenes lēmumā ne-
doties uz nometni uzsvērušas, ka
šovasar vēlas vairāk laika pava-
dīt kopā ar ģimeni.

Savos komentāros aptaujas
dalībnieki vairākkārt uzsvēra lē-
tāku vai pat bezmaksas nometņu
trūkumu, kā arī vajadzību pēc
nometnēm bērniem ar īpašām
vajadzībām. Dārdzības dēļ arī
daudzbērnu ģimene atzinusi, ka
lemts nesūtīt nevienu, lai nebūtu
nevienlīdzīga attieksme pret at-
vasēm, turklāt lauku teritorijā
dzīvojošajām ģimenēm paveras
plašākas iespējas nodarbināt bēr-
nus veselīgos apstākļos. Tomēr
pilsētnieki bērnu nometnes uz-
sver kā ļoti vajadzīgu vasaras
grafika sastāvdaļu, jo īpaši šova-
sar, kad, piemēram, vairumā sko-

lu atceltas par tradīciju kļuvušās
topošo pirmklasnieku iepazīša-
nās nometnes.q

BēRNU NOmetNēm NeizNīkt 5DRUVA l Otrdiena, 9. jūnijs, 2020.

Projektu finansē  Mediju
atbalsta fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. 
Par materiāla saturu atbild
SIA “Cēsu Druva”.

lappusi sagatavojusi
Līga SaLniTe

Vasaras nometņu organi-
zatori nudien bijuši ilgstošā ne-
ziņā. Tieši brīdī, kad būtu jāno-
rit lielākajiem sagatavošanās
darbiem  - pavasara sākumā –,
tika izsludināta ārkārtējā situ -
ācija, turklāt nebija nekādas
skaidrības,  kad un kā tā varētu
beigties. Līdz ar to visai likum-
sakarīgi, ka pašreizējais vasarai
oficiāli pieteikto nometņu skaits
ir teju trīskārt mazāks nekā
pērn. Ja pagājušajā vasarā no
1.jūnija līdz 31.augustam
Latvijā bija reģistrētas gandrīz
1700 dažādas nometnes visos
valsts novados,  tad pirmdien
šai vasarai  bija pieteiktas vien
nedaudz vairāk kā 600, liecina
Valsts Izglītības satura centra
(VISC) uzturētajā vietnē
“nomet nes.gov.lv” rodamā ak-
tuālā informācija. Tiesa, reģis-
trācijas datu atjaunošana pat
vairākas reizes dienā uzrāda

strauju nometņu rīkotāju aktivi-
zēšanos pēc maijā publiskajā
telpā izskanējušajām progno-
zēm par gaidāmo ierobežojumu
atkusni. Salīdzinot piektdien,
5.jūnijā, un pirmdien, 8.jūnijā,
fiksēto, atklājās, ka šajā īsajā
laika sprīdī pieteiktas jau 30
jaunas bērnu nometnes.

Vēsturiskajā Cēsu rajonā
nav vērojams tik liels plānoto
pasākumu skaita kritums kā
valstī kopumā. Pērn reģistrētas
57 vasaras nometnes, šai vasa-
rai - par spīti visai neziņai - pie-
teiktas jau 32 nometnes.
Nevienu no tām gan vēl nav uz-
spēts pilnībā saskaņot ar visām
atbildīgajām iestādēm.
Lielākajai daļai (22) mūspusē
plānoto pasākumu ir saņemts
apstiprinājums no Pārtikas un
veterinārā dienesta, kā arī attie-
cīgās pašvaldības, taču nav vēl
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta un Veselības in-
spekcijas atzinuma.q

“Druvas” aptauja laikā no 5.
līdz 8.jūnijam (Google Forms) 

Organizatori sarosās

Vecāki vēl domā

Nācās atcelt

Vai šovasar plānojat 
bērnus pieteikt 
vasaras nometnēm?

nTā bija pērn. “K&K Studijas” pagājušajā vasarā rīkotajā vasaras no-
metnē skolēni ar aizrautību izbaudīja dažādas nodarbības.

Foto: no alBuma

Vienas dienas avīzes nu-
mura, visticamāk, nepietiktu, lai
uzskaitītu visas sadzīves, eko-
nomikas un  psihoemocionālās
šķautnes, kuras izjūtam “Covid-
19” pandēmijas laikā pieņemto
ierobežojumu un pasākumu
dēļ. Bērnu vasaras nometnes ir
viens no tādiem punktiem, kurā
satiekas šo pasākumu rīkotāju
kā ideālistiskās, tā ekonomis-

kās intereses, vecāku audzino-
šās un bērnu kvalitatīvas pie-
skatīšanas cerības, kā arī bēr-
nu iespējas gūt iespaidus un at-
miņas visam mūžam. Vai trīs
mēnešu garais ārkārtējais stā-
voklis ir pilnībā sagrāvis nomet-
ņu rīkotājus? Vai ģimenes ir ga-
tavas vēl pēc visa piedzīvotā
sūtīt savas atvases uz kādu no
nometnēm, kas tomēr notiks?


