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 GBN rokas grāmata 
Ar šo GBN rokas grāmatu cenšamies iepazīstināt ģimenes ar nometnes kārtību un ierašām.  Te ir 
aprakstīta GBN darbība un vasaras norādījumi.  Izlasot šo grāmatu jūs kā ģimene labāk sapratīsiet kā 
sagatavot savu bērnu pavadīt vienu vai vairākus jautrus posmus Gaŗezerā.  
 
 
GBN mērķi 
Gaŗezera bērnu nometnes mērķi ir dot iespēju bērniem apgūt un lietot latviešu valodu, stiprinot latvisko 
dzīves ziņu, cieņu un mīlestību.  
 
 
GBN trīs pamata jēdzieni  
● Audzināšana:  Bērni mācās sadzīvot ar citiem, respektēt otra uzskatus, domas un mantas un 

valdīt pār savām jūtām un rīcībām. 
● Izklaidēšanās:  Bērni izklaidējas dabā.  Viņi piedalās sportā un dažāda veida fiziskās 

nodarbībās, rokdarbos, vakara sarīkojumos un spēlēs. 
● Izglītība:  Bērni tiek bagātināti ar valodas mācību, ticības mācību un kultūru ar jautru, interesantu 

pieeju.  Vēl pie tam visi piedalās tautas dejās, dziedāšanā un mācās kā respektēt un iemīlēt 
Garezeru un to dabu.  Bērni kuplina izglītību sadarbojoties un sadraudzējoties viens ar otru 
latviešu vidē. 

 
Balles, ugunskuri un Talantu vakari 
Visos posmos balle paredzēta vidus nedēļas nogalē svētdienas vakarā.  (Vadoties pēc apstākļiem balles 
varētu pārlikt uz citiem vakariem.)  Uz balli bērni lūgti ierasties glīti sağērbti, t.i.  „svētku drēbēs”. 
Ugunskuri parasti ir katru piektdienas vakaru.   Vecāki un citi viesi ir laipni aicināti uz ugunskuriem. 
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Noteikumi uzņemot nometņotājus GBN  
Nometnē uzņem: 

● 6 līdz 10* gadus vecus bērnus, kuri beiguši bērnudārzu – 4. klasi amerikāņu skolā.  

Atsevišķos gadījumos nometnē pieņem arī 11 gadīgus bērnus, ja tie vēl nav gatavi piedalīties 
Sagatavošanas skolā.  11 līdz 13 gadus vecus bērnus, kuŗi beiguši 5.- 7. klasi vietējā 
amerikāņu skolā, pieņem Sagatavošanās skolā.  

● Bērnus 1.un 2. posmā, ar apmierinošām latviešu valodas spējām.  GBN vadībai ir tiesības 
bērnu nepieņemt šajos posmos ja valodas līmenis nav tāds ka bērns var saprast un 
sarunāties latviešu valodā. GBN vadība iesaka bērniem kuri mācās latviešu valodu apmeklēt 
Valodas vārtus.  

● Bērnus Valodas vārtu posmā ja bērns nerunā un/vai maz saprot latviešu valodu, bet vēlas 
mācīties par latviešu valodu un kultūru. 

 

Nometnes likmes un pieteikšanās datumi 
Nometnes maksas 2019. gadā ir sekojošas: 

● Valodas vārti no 23.jūnija - 4. jūlijam  - $1000 

● 1. posms no 8. jūlija-20. jūlijam - $1200 

● 2. posms  no 21. jūlija.- 3.augustam -  $1200.  

● Pieteicoties 1. vai 2. posmam jāiemaksā $300 par katru bērnu; atlikums samaksājams pie 
GBN reģistrācijas.  

● Ja pieteikumu atsauc pēc 1. jūnija, Gaŗezers ietur pilnu iemaksu. 

● Ja nometnes naudu nesamaksā līdz nometnes beigām, Gaŗezeram ir tiesības pieskaitīt 
nesamaksātai summai 1½% katru mēnesi līdz pilnai samaksāšanai. 

● Ja nometņotāju par pārkāpumu izslēdz no nometnes, dalības maksas naudu neatmaksā. 

● Ar pieteikšanos, tiks piesūtīta viena brīva iebraukšanas zīme. 
 

Reģistrācija, atklāšana un noslēgums 
Reğistrācija Valodas vārtiem 

● Reğistrācija Valodas vārtu posmam ir svētdien, 23. jūnijā no plkst. 3:00 – 4:00 pēcpusdienā 
Teikās uz lieveņa. 

● Vecāku sēde ar nometnes vadību ir plkst. 4:15 pēcpusdienā pie Teikām. 

Reģistrācija 1. posmam 
● Reğistrācija 1. posmam ir pirmdien, 8. jūlijā  no plkst. 1:00-2:00  pēcpusdienā Teikās uz 

lieveņa. 
● Vecāku sēde ar nometnes vadību ir plkst. 2:15 pēcpusdienā pie Teikām. 

Reğistrācija 2. posmam 
● Reğistrācija 2. posmam ir svētdien, 21. jūlijā no plkst. 3:00 – 4:00 pēcpusdienā Teikās uz 

lieveņa. 
● Vecāku sēde ar nometnes vadību ir plkst. 4:15 pēcpusdienā pie Teikām. 
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Vispārēji reğistrācijas norādījumi visiem posmiem 

● Ja nav iespējams ierasties laicīgi uz reģistrāciju, lūdzu, paziņojiet vadītājai rakstot uz 
gbn@garezers.org. 

● Nometņotāji var iekārtot savas mantas mītnē tikai pēc reģistrācijas. 
● Pie reģistrācijas: 

● jāiesniedz veselības lapa (ja nav iepriekš izpildīta) un bērnam jāpiedalās īsā veselības 
pārbaudē 

● jānodod bērnu zāles; nometņotājiem nedrīkst būt jebkādas zāles istabā, ieskaitot tādas 
kuŗām nav vajadzīgs ārsta paraksts (piem. Advil, Tylenol, Claritin utt.)  

● jānokārto pēdējais nometnes maksājums 

● Iesakām pirms reģistrācijas Kantīnē iegādāties Kantīnes karti. 

● Bērni paliek audzinātāju gādībā pēc tam kad tie ir ievākti istabās.  

 

Noslēgums 

● Nometnes posmu noslēgumi ir pēdējā nometnes dienā plkst. 10:00 no rīta Sietiņos.  
 
Pēc noslēguma seko izvākšanās un izrakstīšana.  Lūdzu paziņojiet vadībai Teikās kad bērnu izņemiet 
no nometnes. 

 
Padomi un paskaidrojumi:  
● Lai veiksmīgi piedalītos nometnes dzīvē, nometņotājam ir jāprot: 

● pašam apģērbties un sevi nomazgāt 
● gultu uzklāt un palīdzēt uzturēt mītni tīru un kārtīgu (piem. Izslaucīt grīdu) 
● netīro veļu ielikt netīrā veļas maisā 

● Ieteikts mantas vest lādēs vai koferos.  Tos var vieglāk attaisīt un turēt kārtīgus nekā mīkstos koferus 
(duffle bags). 

● Kabatas nauda: Nometņotājiem nav vajadzīga lieka kabatas nauda.  Reģistrējoties ieteikts 
iegādāties Kantīnes kartiņu.  Bērniem ir iespēja vienu reizi dienā nopirkt saldējumu vai konfektes 
Kantīnē.  Nometņotāji nekādā ziņā nedrīkst glabāt lielākas skaidras naudas summas savās mītnēs.  
Ar to var rasties tikai nepatikšanas. 

● Lūdzu neņemiet līdz tādas rotas lietas, kurpes, drēbes, sporta piederumus vai ko citu, kas ir tik dārgs 
vai ģimenei neatvietojams, ka tas prasītu īpašu saudzību un uzraudzību.  

● Nometņotājiem būs iespēja piezvanīt uz mājām no nometnes biroja, ja tas ir nepieciešams . Sarunu 
laiks būs ierobežots, jo nometnei ir tikai viens telefons.  Lūdzu ņemiet vērā, ka dažiem bērniem rodas 
grūtības pēc tam, kad ir sarunājušies ar vecākiem, jo uzreiz trūkst mājas, pat ja tās agrāk netrūka.  

● Ieteicam telefona sarunas vietā rakstīt bērniem vēstules. 
● Nometnes biroja telefona numurs ir  269-244-8448.   Ja ir steidzīga vajadzība ar jūsu bērnu 

sazināties, zvaniet uz nometnes biroju.  GBN birojā var atstāt konfidenciālu ziņu kura noklausīs 
 













































 
























