
INFORMĀCIJAS LAPA 

BĒRNU NOMETNES „PIE SPRĪDĪŠA” DALĪBNIEKAM 

Kā nokļūt nometnē: 

1) braucot ar vilcienu pietura „Āraiši”; 

2) braucot ar autobusu pa Vidzemes šoseju līdz pieturai „Drabeši”; 

3) braucot ar personisko transportu no Rīgas pa Vidzemes šoseju A2 aiz Āraišu 

dzelzceļa pārbrauktuves tieši pie 82. km stabiņa jāgriežas pa labi pie norādēm „Apneri - 

2,6 km” un „Nometne Pie Sprīdīša”. 

 Iebraukšana nometnē no plkst. 11.00, izbraukšana no nometnes līdz plkst. 15.00. 

 Nometne notiek lauku apstākļos un tajā nav ierastās pilsētas ērtības (duša, WC). 

Nometņotāji mazgājas pirtī un ezera ūdenī, izmanto plastmasas tualešu kabīnes. 

Uz nometni noteikti jāņem līdzi: 

 Medicīniskā izziņa par veselības stāvokli, potēšanas pase vai tās kopija, 

ārzemēs dzīvojošo bērnu vecāki izziņas vietā iesniedz pašrocīgi parakstītu 

Apliecinājumu, ka bērns ir praktiski vesels; 

 Vējjaka un apmetnis lietainam laikam; 

 2 – 3 pāri labi ievalkātu apavu staigāšanai pa mežu, sportam, gumijas zābaki; 

 Blūze vai krekls ar garām piedurknēm; silts treniņtērps, džemperis;  

 Zeķes pietiekamā skaitā; cepure vai cita galvassega; 

 Maiņas apakšveļa un naktsveļa visam nometnes laikam; 

 Peldkostīms vai peldbikses, pelddvielis un mutes dvielis; 

 Personīgās higiēnas piederumi: ziepes, zobu suka un pasta; krūzīte; plāksteri; 

 Guļammaiss vai silta sega, gultas veļa, spilvendrāna, spilvens; 

 Bloknots, pildspalva, citi rakstāmie (zīmuļi, krāsas utt.), kabatas baterija, diegs un 

adata; 

 Darba cimdi ikdienas darbiņiem nometnes sakopšanā; 

 Ja nometņotājs spēlē kādu mūzikas instrumentu, to var ņemt līdzi. Arī kvalitatīvus 

diskus atskaņošanai nometnes diskotēkās; 

 Uz nometni līdz neņem datoru, MP atskaņotāju, mobilo telefonu kā arī dārgas 

rotas. Fotoaparātus bērniem pašiem būs jāuzglabā. 

 

Par saplēstu vai bojātu nometnes inventāru, apķepētām telpām nodarītajam jāatlīdzina 

radītie zaudējumi un jānovērš radītie bojājumi. 

Pirms došanās uz nometni rūpīgi jāveic pedikulozes pārbaude. 

 Kabatas nauda (līdz 20,- €) ieejas biļešu iegādei pārgājienu apskates objektos, 

saldumu, sulu, minerālūdens, cepumu u.c. iegādei tiek iemaksāta iebraukšanas dienā, tālāk 

eksistē bezskaidras naudas norēķini. 

 Papildus informācija: 29111198 kaspars@apneri.lv   

NOMETNES VADĪBA 
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