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INFORMĀCIJA 

1. Norises vieta: “Ezerrieksti”, Katvaru novads, Limbažu rajons 

 Karte: http://www.raibapupa.lv/nometnes.html 

 Aptuveni 1h 30min no Rīgas līdz nometnes vietai 

 Dalībniekiem tiek piedāvāts transports. Svētdienās – uz nometni. Sestdienā – uz Rīgu vai 

norunāto tikšanās punktu. 

 

2. Personīgās higiēnas līdzi ņemamās lietas: 

 zobu birste 

 zobu pasta 

 dušas želeja, šampūns 

 dvieļi 

 kabatlakatiņi vai salvetes 

 ķemme 

 meitenēm – intīmās higiēnas priekšmetus pēc nepieciešamības 

 

3. Apģērbi, apavi (ņemot vērā skoliņas laika ilgumu, laika apstākļu dažādību): 

 Apavi: istabas (sandales, krokši) , gumijnieku tipa zābaki, kurus varētu izmantot dodoties 

garākā pastaigā; 

 apģērbs gulēšanai 

 nepieciešamais daudzums apakšveļas un zeķu 

 peldkostīms, peldbikses 

 piepūšamie riņķi, pleciņi, vestes 

 vējjaka, silta ārā jaka 

 galvassega aizsardzībai no saules (bandana, cepurīte, lakats) 

 saulesbrilles 

 

4. Citi priekšmeti, kas nepieciešami bērnam vasaras atpūtas laikā: 

 mīļmantiņas (mīkstā rotaļlieta, grāmata, nozīmīte, fotogrāfija) 

 pretodu līdzekļi 

 saules aizsargkrēms 

 auto krēsliņi, palikņi – pēc nepieciešamības (tiek plānotas ekskursijas un pārbraucieni ar 

privātiem auto) 



 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Raibā pupa” 
 SIA „BCRP Raibā pupa” | Reģ. Nr. 40103391104 
 Emmas iela 19-44, Rīga, LV-1015 
  A/S Swedbank, kods HABALV22 | Konts LV28HABA0551030348485 

 

nometnes@raibapupa.lv, 26494944 

 

5. KO IESAKĀM NEŅEMT UZ NOMETNI 

 Sveces, sērkociņus, adatas, pirotehnikas izstrādājumus, asus priekšmetus 

 Produktus, kas ātri bojājas 

 Iesakām nedot līdzi dārgas un vērtīgas mantas, lai izvairītos no to nejaušas sabojāšanas 

vai nozaudēšanas (dārgas drēbes, apavi, dārglietas, audio, videotehnika). Tai skaitā 

planšetes un mobilos tālruņus. 

 Kabatas nauda nav nepieciešama. 

 

6. Nepieciešamā informācija par bērnu: 

 alerģijas 

 hroniskās slimības 

 vakcinācijas 

 informācija par speciālo medikamentu izmantošanu 

 

7. Informācija vecākiem – nometnes vadītāja Gundega 20203098 

Sazvanīties un aprunāties ar savu bērnu ir iespējams katru vakaru laika posmā no 21:00 – 22:00. 

Ja ir nepieciešams dienas laikā nodot kādu svarīgu informāciju, tad zvaniet vadītājai. Tiks izveidota arī 

nometnes whatsapp grupa, kurā sūtīsim bildes kā bērniem klājas, dienas aktivitātēm un piedzīvojumiem. 

Ēdināšana – 4 reizes dienā, brokastis, pusdienas, launags, vakariņas. Ēdināšanu nometnē 

nodrošina ēdināšanas uzņēmums, kur pavāri pagatavos svaigas un gardas maltītes. 

Nometnē uzņemtās bildes un video ar bērniem tiek izmantotas kolāžu veidošanai, tās tiek sūtītas 

vecākiem Whatsapp grupā, tiek publicētas mājas lapā www.raibapupa.lv, kā arī nometnes facebook 

lapā. 

Nometnē uz vietas būs 2 nometņu vadītāji, kuriem ir izieti nometņu vadītāju kursi un ir apgūta 

pirmā medicīniskā palīdzība. Ir vienošanās ar netālu esošo medmāsiņu, kas nepieciešamības gadījumā 

var ierasties nometnē 20min laikā. Bērna saslimšanas vai traumu gadījumā bērnam tiek sniegta pirmā 

medicīniskā palīdzība, nekavējoties tiek ziņots bērna vecākiem un izsaukta ātrā neatliekamā palīdzība. 

 

*** Vairāk par norises plānu, cenām un transporta iespējām var uzzināt, rakstot uz 

nometnes@raibapupa.lv vai zvanot uz 26494944. 

*** Lai pieteiktos nometnei, nepieciešams aizpildīt anketu mājas lapā un nosūtīt to uz 

nometnes@raibapupa.lv 

*** Raibās pupas klientiem, biedriem, draugiem un sadarbības partneriem – īpašas atlaides!  

         


