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IKSC «Līdumi» 

 Jelgavas novada pašvaldība 
 Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde 
 IKSC „Līdumi” ir daudzfunkcionālā izglītības, kultūras un sporta 

aktivitāšu iestāde, kas nodrošina novada iedzīvotājiem mūžizglītības, 
interešu izglītības, kultūras un sporta iespējas.  

 Filiāles – «Jaunlīdumi», «Kraujas» 



Kas ir nometne? 

Nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā 
vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni un kas paredzēts, 

lai saskaņā ar nometnes programmu nodrošinātu 
dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu un sekmētu vispusīgu attīstību. 

/www.nometnes.gov.lv/ 

 Izšķir šāda veida nometnes: 
 * dienas/ diennakts nometne 
 * nometne telpās/ārpus telpām/telpās un ārpus telpām 
 * atvērtā/ slēgtā nometne 



Nometņu organizēšanas pamatprincipi 

 Nometnes ideja 
 Nometnes organizētājs un vadītājs 
 Radošā komanda 
 Nometņu dokumentācija: (reģistrēšana www.nometnes.gov.lv) 
 * saskaņošana ar pašvaldību 
 * atzinums no VUGD 
 * atzinums no Veselības inspekcijas 
 * atzinums no Pārtikas un veterinārā dienesta (ēdinātājiem) 
 * līgums ar ēdinātājiem 
 * līgumi ar nometnes personālu/komandu 
 * līgumi ar nometnes dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem 
 * aptaujas anketa par nometnes dalībnieku 
 * līgums/ vienošanās ar mediķi 
 * uzskaites žurnāli – darbiniekiem un dalībniekiem 
 * medicīnas izziņa dalībniekam, sanitārā grāmatiņa pedagogiem 
 * ugunsdrošības uzskaites žurnāls, kārtības noteikumi, … 

 



Nometņu organizēšana 
Jaunsvirlaukas pagastā  

 «Alīnas Ankudovičas pieredze»  
2004 – 2014 

 
• Brīvprātīgā 2004 – 2006 

• Palīgs 2006 – 2008 
• Audzinātāja, nodarbību vadītāja 2008 – 2014,… 

• Nometnes vadītāja 2011 – 2014,… 
 



IKSC “Līdumi”  
organizētās nometnes 

 
1) SDK «Lielupe» vasara – vadītāja Ilona Freimane 
2) Ritmikas un sporta deju nometne «Dejot prieks»  
(3-8gadi) 
3) «Apkārt zemeslodei» - atpūtas un piedzīvojumu 

nometne 
4) «Mūzikas skaņas», «Smilšu rausis», «Vēja zvani» - 

radoši muzikālā dienas nometne – vadītāja Anda 
Skrupska 



Ritmikas un sporta deju dienas 
nometne «Dejot prieks» 

Pirmsskolas vecuma bērniem (3-8gadi) 





Atpūtas un piedzīvojumu diennakts 
nometne “Apkārt zemeslodei” 





«Labas» nometnes nosacījumi 

Dokumentāciju un formalitāšu sakārtotība 
 Interesanta programma – pamācoši un izklaidējoši 
Radoša darba komanda (bonuss pedagoģiskā izglītība) 
Audzinātājs = draugs 
 «brīvais laiks» 
  “Odziņa” 
Mobiliem telefoniem NĒ! 
Nometnes noslēgumā koncerts/izstāde 

 
 



Starptautisko projektu pieredze 

 Līdzīgs nometnes veidam 
 Nav vajadzīga formālā LV prasītā dokumentācija, ja 
piedalās jaunieši virs 18 gadiem 
 Bez atalgojuma 
 Brīvāks režīms 
 Grūtāka sadzīve 

 





PALDIES PAR 
UZMANĪBU! 

Alīna Ankudoviča 
www.lidumi.lv 


