
Jau 15. gadu mēs aicinām bērnus un 
jauniešus 

atpūsties visskaistākajā vietā Latvijā, 
Gaujas piekrastē, netālu no Siguldas 

kristīgajā nometnē 

 “Gančauskas” 2013 

Tā darbojas pēc starptautiskās 
organizācijas 

CCI – Christian Camping International 
programmas. 

Uz šīs programmas pamata darbojas 
bērnu nometnes ASV, Kanādā, Dānijā, 
DAR, Vācijā, Krievijā un citās valstīs. 

Nometnē bērni katru dienu uzzinās daudz 
ko  

jaunu par apkārtējo dabu, augiem un 
dzīvniekiem Gaujas Nacionālo Parkā. 

Liela uzmanība tiks pievērsta sporta, 
mūzikas un radošām nodarbībām. 

Tā kā svaigais gaiss un aktīvais dienas 
ritms veicinās bērnu apetīti, viņiem tiks 
piedāvāta ēdināšana četras reizes dienā. 

Bērni tiks sadalīti grupās un katrai grupai 
būs savs audzinātājs. Visas 24 stundas 
diennaktī audzinātāji pavadīs kopā ar 

bērniem. 

Nometnes laikā bērni varēs iesaistīties 
aizraujošās aktivitātēs visas dienas 

garumā un  vakaros spēlēt jautras 
nometnes spēles. Dienu noslēgsim ar 
sapulci pie ugunskura un vakara tēju 

grupās. 

Mēs būsim priecīgi iepazīties ar Jums un 
Jūsu bērnu, lai sadraudzētos ar viņu, lai 
palīdzētu viņam atrast ticību nākotnei un 

sadraudzību ar Dievu. 

Ja Jūs tas ir ieinteresējis un Jūs esat 
nolēmis sūtīt savu dēlu vai meitu uz 

mūsu nometni, tad 

 

neaizmirstiet iedot līdzi: 

 Bībeli vai Jauno Derību (ja 
iespējams) un 
rakstāmpiederumus 

 Cepuri vai citu galvas segu 
 Drēbes dažādiem laika apstākļiem 

 Sporta drēbes un apavus 
 Peldkostīmu / peldbikses 

 Gultas veļu (palagu, pārvalku, 
spilvendrānu, dvieļus), vai 

guļammaisu 
 Personiskās higiēnas piederumus 

(ziepes, šampūnu, zobu pastu 
un birsti) 

 Labu garastāvokli 
 Var paņemt naudu papildus 

izjādēm ar zirgiem: Ls 1,50 – 15 
min. 

Ls 3,00 – 30 min. 

Mājās labāk ir atstāt: 

 Dārglietas 
 Alkoholiskos dzērienus 
 Cigaretes 
 Spēļu kārtis 
 Mobilā tālruņa iespējas ir ierobežotas 
sliktas zonas dēļ.  
 

Par līdzi paņemtajām mantām atbildība 

jāuzņemas pašiem! 

Mūsu nometnē bērni varēs: 

 Uzzināt vairāk par Bībeli 
 Iegūt jaunus draugus 
 Dziedāt mūzikas nodarbībās 
 Dejot 
 Sportot un spēlēt dažādas spēles 
 Lēkāt uz batuta 
 Apgūt šaušanu ar profesionālo loku 
 Jāt ar zirgiem 
 Peldēties 
 Braukt ar BMX divriteņiem 
 Kāpt klinšu sienā 
 padziļināt zināšanas angļu valodā 
 
Samaksā par nometni ietilpst: 



 Dzīvošana korpusā vai vasaras mājiņās 
 Ēdināšana četras reizes dienā 
 Visas nepieciešamās sadzīves ērtības 

(karstais ūdens, duša) 
 Medicīniskā palīdzība 
 

Ārsta zīme ir obligāta! 
(jānorāda: par veiktajām vakcinācijām un 

pedikulozi,alerģiju, hroniskām 

saslimšanām, speciālo medikamentu 

lietošanu) 
Derīga 7 dienas pirms nometnes sākuma. 

 
Bērns tiek reģistrēts nometnes žurnālā tikai tajā 

gadījumā, ja tiks saņemta visa nepieciešamā 

informācija, noslēgts līgums un ieskaitīta dalības 

maksa ne vēlāk  kā 10 dienas pirms nometnes 

sākuma. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Izbraukšana uz nometni  

no Rīgas (Juglā pie 

STATOIL auto stāvvietas) 
Svētdien 

plkst. 14:00 
 
 

Atgriešanās turpat 
Piektdien 

plkst. 18:00 
 

 
 

Informāciju var iegūt pa tālruni: 
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Marija Mārīte Brauna  
67402508 (mājas), 26338099 (mob.)  

 
vai nometnes laikā 26349339 

maritebrauna@inbox.lv 
mājas lapa: www.lksasociacija.blogspot.com/ 

 

Latvijas Kristīgo nometņu centrs 

Reģ.Nr. 40008030728 

 

UNIBANKAS Siguldas filiāle 
konta Nr. 

LV69UNLA0050001386224 

 
 

 

 

 

 

 

 

28.jūlijs – 02.augusts 

7 – 16 gadi 

(Dalības maksa Ls 50,0) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


