
Nometne „UPE - 2017” apraksts

„UPE” ir nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un no trūcīgām ģimenēm. Šī 
nometne notiek jau 17 gadus un ik gadu tā pulcē ap 60 bērnu, kuri ik gadu atgriežas un 
priecājas satikt savus iegūtos draugus.

Šajā nometnē bērniem katru gadu ir elpu aizraujoša programma, kur viņi var radoši 
izpausties radošajās darbnīcās, šeit ir gan gleznošana, gan keramika, citu gadu 
veidojam filmas video darbnīcā, darinām skaistas somas un daudz ko citu. 
Neatņemama sastāvdaļa ir pārgājiens vai laivu brauciens visas dienas garumā, noteikti 
nometnes noslēgumā ir nakts trasīte, kas ir pārsteigumiem pilna, ir talantu un filmu 
vakari, kuri ir pārpilni ar pozitīvām emocijām. Šī ir vieta, kur bērni var piepildīt sevi 
un priecāties par dzīvi.

Nometne „UPE” dalībniekiem ir par brīvu, nometnes darbinieki, darbnīcu vadītāji un 
grupu palīgi ir brīvprātīgie, kuri darbojas šajā nometnē vairākus gadus un katru gadu 
sniedz šiem bērniem savu labo roku, sirds siltumu un mīlestību. Tā ir nenovērtējama 
dāvana, ko dara šie visi cilvēki, lai katru gadu nometne bērniem kļūtu arvien krāšņāka 
un viņi vēlētos šeit atgriezties.

„UPE” ir vieta, kur nometnes bērni vēlas atgriezties un dodas prom ar asarām, jo ir 
skumji šķirties. Šī ir vieta, kur bērni ar īpašām vajadzībām, saņem patiesu sirds 
siltumu, rūpes un mīlestību.

Šogad nometne norisināsies no 10. līdz 16. jūlijam nometņu vietā “Ganības” , Užavā. 
Šogad nometnes tēma būs – ceļojums. Vēlamies bērniem parādīt, ka ceļojums nav tikai 
fiziska došanās uz kādu citu vietu, bet tas var būt ceļojums arī dažādās pasaulēs - 
profesiju pasaulē, filmu pasaulē, sporta pasaulē, garīgajā pasaulē.  Šogad nometnē 
notiks profesiju diena, kurā dažādu profesiju pārstāvji stāstīs par savu nodarbošanos. 
Vēl rīkosim paši savas Ghetto games un iepazīsim sporta pasuali un sacensību garu. 
Taču lielākais notikums būs ceļojums uz Lietuvu - Palangu, kur dosimies uz 
delfināriju, lai vērotu delfīnu šovu. Mazāki ceļojumi bērnus gaida arī nometnes vietā - 
pārgājiens uz jūru, nakts trasīte. Šogad nometni esam plānojuši nedaudz savādāku kā 
citus gadus, mazāk radošo darbnīcu, bet vairāk piedzīvojumu un ceļojumu. Lielāka 
daļa nometnes bērnu ne reizi dzīvē nav pabijuši ārpus Latvijas, tādēļ esam ļoti priecīgi, 
ka šādu iespēju varēsim viņiem sniegt. 



Mērķis: Parādīt bērniem ceļošanas būtību, rosināt viņos vēlmi izpētīt jaunas lietas, 
radīt priekšstatu par pasauli  un palielināt bērnu redzesloku. 

Uzdevumi:

1. Sniegt zināšanas kā kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un praktiski nostiprināt 
iegūtās zināšanas.

2. Veicināt bērnos izziņas un piedzīvojumu garu.

3. Veicināt bērnos izpratni ceļošanu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, parādīt, ka 
ceļojums nav tikai fiziska pārvietošanās. 

4. Iemācīt tādas prasmes kā darba un atpūtas plānošana, sadarbība, empātija, 
savstarpējā komunikācija un disciplīna.

5. Radīt jauniešos apziņu, ka viņi ne tikai ņem no sabiedrības, bet spēj tai arī dot.

7.   Radīt bērnos pārliecību par saviem spēkiem, zināšanām un iespējām.

Nometnes mērķgrupa

Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām vecumā no 7 – 25 gadiem.


