BĒRNU FONDA nometne 2017.gadā
Nometne notiks Pļaviņu novada „Mežezerā”.
(pagājušajā gadā tika atremontētas un uzlabotas atpūtas mājiņas un
teritorija).
Nometne notiks no 2017.gada 26.jūnija līdz 2017.gada 05.jūlijam.
Nometnei var pieteikt bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus no audžu
ģimenēm no 6 līdz 15 gadu vecumam. Priekšroka ir bērniem ar invaliditāti
un bērniem, kuri iepriekšējā gadā nav bijuši uz šādu nometni.
Bērniem ir jābūt patstāvīgiem, jo nometnē nav asistenta.
Nometnē uz vietas ir nometnes vadītāja, divas audzinātājas un ārsta palīgs.
Bērnu vecākiem bērni uz nometni jāpiesaka līdz 15.jūnijam:
 Bauskas un Rundāles novadā dzīvojošie pa tālruni 26734830 pie
Sandras Drozdovskas
 Iecavas novadā dzīvojošie pie piesakās sociālajā dienestā pie Ļudas
Belarus,
 Vecumnieku novadā dzīvojošie piesakās sociālajā dienestā pie Inas
Jankevičas.
Pirms nometnes 2017.gada 20 jūnijā tiks rīkota sanāksme bērnu
vecākiem (ierašanās obligāta), kurā tiks sniegta informācija par nometni.
Ierodoties uz sanāksmi ir jābūt līdzi šādiem dokumentiem:
1. Izziņa no bērna ģimenes ārsta, kurā ir šāda informācija:

Bērns ir gatavs piedalīties LBF rīkotajā nometnē;

Nav pedikuloze (noteikti arī dabā nav, jo bērns pirms tiek
uzņemts nometnē viņam tiek pārbaudīta galva, ja tur ir
problēma, tad bērns tiek sūtīts uz mājām)
2. Potēšanas pases kopija vai kopija no veselības kartes part
saņemtajām profilaktiskajām potēm (dokuments obligāts)
Sanāksme notiks 2017.gada 20.jūnijā Bauskā (Bauskas un Rundāles
bērniem) pulksten 900 – Bauskā - poliklīnikā – trešajā stāvā – zālē.
Vecumnieku sociālā dienesta telpās pulksten 1045
Iecavas sociālā dienesta telpās pulksten 1200.

Bērnu vecākiem (vienam) ir obligāti bērns jāpavada līdz autobusam un
jāsagaida no nometnes turpmāk minētajās vietās.
Bauskas un Rundāles novada bērniem lai nokļūtu uz nometni 2017.gada
26.jūnijā jāierodas Bauskā–Statoil (pie autoostas)-izbraukšana pulkst. 900,
Iecavas novada bērniem no Iecavas autoostas pulksten 920,
Vecumnieku novada bērniem saskaņā ar informāciju par izbraukšanu no
Vecumnieku novada un Iecavas autoostu.
Atgriešanās no nometnes 2017.gada 5.jūlijā varētu būt Iecavas autoostā no
pulksten 1445 līdz 1530 , Bauskā - Statoil no pulksten 1500 līdz 1600.

Plānotais nometnes dalībnieku skaits :
Bauskas novads – 10 bērni
Iecavas novads – 7 bērni
Vecumnieku novads – 5 bērni
Rundāles novads – 3 bērni
Kopā nometnē piedalās 25 bērni.

