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Bērnu ilgi (veselu gadu) gaidītā nometne ir sākusies. Jau pavadītas šeit pusotra diena. Visi ļoti 
priecīgi un apmierināti, daudz ka jauna, viss ir organizēts daudz labāk. Tie kas pirmo reizi šeit 
vispār ir ekstāzē par visu notiekošo. Inventāra, priekš nodarbībām, daudzums un dažādība ir 
prātam neaptverama.  

Sestdien izbraucām ar laika rezervi, un Polijā laiks ir vienu pa stundu mazāk, kas mums deva 
vel vienu stundu rezerves. Bet caurdurta riepa un tās remonts prasīja pusotru stundu, un 
mēs atbraucām tieši uz nometnes atklāšanu. Bija karsta diena, mums arī deva laiku izpriecām 
uz ūdens.  Jaunizveidotais 50 metru garais slīdkalniņš, ko var redzēt on-line kamerā, ir 
vispopulārākā atrakcija. Arī pēc vakariņam un vakara aktivitātēm bērni gribēja peldēties. 
Tāpēc priecājās par iespēju iet uz saunu un lekt ezerā. Ar to arī atbraukšanas diena beidzās, 
klusi un mierīgi visi aizgāja gulēt, jo bija noguruši pēc garā ceļa. 

Piecelties pulksten 7:00 no rīta arī bija grūti, bet diena laikā enerģijas lādiņš bērniem 
atgriezās. No rīta burāšanas nodarbībā mūs saslapināja neliels lietus. Domājām laika apstākļi 
būs slikti, bet jau vindsērfinga nodarbībā sāka spīdēt saulīte. Un pēcpusdienā vispār bija tik 
karsti, ka pēc tenisa un beisbola nodarbības visi gandrīz stundu nosēdēja ezerā neizkāpjot. 
Ūdens temperatūra ezerā 24 grādi. Vakars pavadīts spēlējot kārtis un skatoties filmu 
„Avatārs”. Šodien jau grūtāk bija pierunāt  bērnus aiziet gulēt. Daži runāja teltīs vel ilgi. 
Interesanti kas būs tālāk...  
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Otra nometnes diena pec nodarbību satura bija līdzīga pirmajai, un tāda pati būs arī trešā: 
burāšana, vindsērfings, teniss, beisbols, frisbijs, braukšana ar kajakiem, peldēšana ezerā un 
vien kāši izpriecas uz ūdens. Pēc šīm trīs treniņdienām, trešdien, nometnes vidējā dienā mūs 
sagaida daudz interesanta.  

Šī diena bija īpaša ar to, ka ierādās nometnes inspektējošie valsts dienesti. Bija daudz sīku 
aizrādījumu par teltīm kurās dzīvo mūsu bērni. Dienas laikā visas nepilnības nometnes 
organizētāji novērsa, un bērni arī paši sajūta atbildību un palīdzēja sakārtot visu tā, lai 
nebūtu pat kur piesieties. Šovakar teltīs bija tīrāk nekā atbraukšanas dienā. 

Laika apstākļi ideāli: saulaina diena, gandrīz bez mākoņiem, un neliels vējš. Nebija pārāk 
karsti, nebija auksti nodarbībās uz ūdens, un pietiekams vēja stiprums burāšanai un 
vindsērfingam. 
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Pagāja 3. treniņdiena, 4. nometnes diena. Var tiešām redzēt ka visiem ir uzlabojušas prasmes 
tenisā, vindsērfingā, burāšanā, paukošanā. Bērni jau ir iejutušies, visu jau ir iepazinuši, zina 
kur, kad ir jāiet un kas ir jādara. Treneri angliski runāt papraktizējušies, jūtās drošāk runājot 
ar mūsu bērniem, tulkot man nepieciešams arvien mazāk. Salīdzinot ar pagājušā gada 
nometni, esmu šeit vairāk ka treneris nevis ka dalībnieks. Tas ir tāpēc, ka esmu šeit otro reizi, 
jau zinu kā viss notiek un palīdzu vadīt nometni.  

Ar gulēt iešanu ir problēmas, kaut arī viņi uzvedas klusi teltīs, bet vienalga ilgi neguļ. Ar šo 
nakti sākot mūsu bērni pa 4 dežurēs naktī uz maiņām, sekos līdzi kārtībai. Mūsu bērni bija 
tikai priecīgi par iespēju palikt nomodā. No kurienes viņiem tikai rodas enerģija?  

Treneri visu laiku slavē mūsu bērnus, jo tie atšķirībā no poļu pusaudžiem, ar prieku un 100% 
atdevi piedalās visā ko tik viņiem piedāvā .Treneriem ir prieks strādāt ar mūsu bērniem. Un 
ja dažreiz kādam tomēr gribas paslinkot, te esmu es klāt, kas nedot to darīt. 
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Vairāk nekā puse no nometnes jau ir pagājusi, aizvadīta nometnes vidējā diena. Tā bija pilna 
notikumiem, kā arī bija plānots. No paša rīta sacensības uz ātrumu šķēršļu joslā, kur 
vajadzēja gan skriet, gan peldēt, gan braukt no lielā slīdkalniņa. No meitenēm labākā bija 
Anna, Ērika otrā atpaliekot tikai par 2 sekundēm, un Andra ceturtā. No puišiem ātrākais bija 
Mihails, otrais Rinards, un Kristaps ceturtais. Vēlāk mums mežā bija kara spēle, kas visus 
pārsteidza ar specefektiem - dūmu sveces un petaržu sprādzieni radīja patiešam trauksmainu 
atmosfēru un palielināja adrenalīna līmeni asinīs. Pēcpusdienā pabeigt līdz galam tenisa 
turnīru mums iztraucēja pērkons un lietusgāze, bet tā nebija ilgi. Un tad vel spēlē ar dārgumu 
meklēšanu mūsu komandā bija pirmā, jo daudzi uzdevumi uz atjautību atkārtojās no 
iepriekšējā gada. Dārgumi izrādījās konfektes. Un pašas dienas beigās mūs sagaidīja suņu 
šovs, kur divi trenēti suņi, godalgoto vietu ieguvēji starptautiskās sacensībās, rādija savas 
prasmes lidojošā šķīvīša ķeršanā. 

Olafs jūtās šodien ne īpaši labi, jo visticamāk vakar dien ir pārsildījies saulē un dabūjis saules 
dūrienu. Viņš ir ļoti apbēdināts ka palaiž daudz ko garām, jo viņš, tapāt kā pārējie, izbauda šo 
nometni. Cerams jau rītdien viņš jutīsies labāk.  



Pagājušā naktī dežurēja paši jaunākie. Ja Ričards nakts sākumā tika galā ar sev uzticētiem 
pienākumiem, tad, kā tas arī bija gaidāms, Niklāvs, Nikita un Valērijs pildot savus pienākumus 
aizmiga. Šonakt dežūrē meitenes. Viņas ar prieku gaidīja šo iespēju patusēt visu nakti, 
redzēsim vai meitenes ir atbildīgākas. 
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Kārtējā diena ir pavadīta veiksmīgi. Nogurums ir jūtams, bet visās nodarbībās mūsu bērni vel 
joprojām piedalās pilni enerģijas. Kas ļoti izbrīna poļu trenerus, kuri man prasa kāds ir 
noslēpums, kāpēc poļu bērnus nevar pierunās neko darīt, bet mūsu bērni dara pat vairāk 
nekā no viņiem ir prasīts. Visu laiku par to domāju, bet nevaru izdomāt kāpēc tā ir. Bet kā 
rezultātā treneriem ļoti patīk strādāt ar mūsu bērniem. 

Laika apstākļi kļuvuši vēsāki, naktī ir +15, pa dienu +27 un stiprs vējš, ja ceļ viļņus un jauc 
ūdens augšējo slāni ar apakšējo, tāpēc ūdens temperatūra ir pazeminājusies līdz +21  
grādam. Ūdens temperatūras un stipra vēja dēļ, vindsērfinga nodarbību nomainījām pret 
baseina apmeklējumu, kur jautri pavadījām laiku. 

Vakarā kārtīgi izdejojamies pludmales diskotēkā karnevāla tērpos, pasēdējam pie ugunskura, 
un aizgājām gulēt, izņemot Mihailu, Rinardu, Olafu un Kristapu, kuriem šodien jādežurē visu 
nakti un maiņām. Iepriekšējā naktī meitenes netika galā ar saviem pienākumiem, dežurēja 
visas kopā vienlaikus, visas kopā arī aizmiga. Šobrīd ar gulētiešanu problēmu nav, visi labprāt 
ietu gulēt atrāk. 
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Naktī kas pagāja, lielie puiši, Kristaps, Rinadrs, Olafs un Mihails, pirmie, kas godam tika galā 
ar viņiem uzticētiem pienākumiem – dežurēt naktī. Un pat uzvedās klusam, neskaitot malkas 
skaldīšanu priekš ugunskura. 

Visa diena pagāja plānojot un izmēģinot „Sarkano nakti” – glābšanas uz ūdens situāciju 
izspēlēšana, tāds ka priekšnesums priekš mazākiem bērniem, kuru rāda lielie bērni, kā 
vajadzētu rīkoties glābjot cilvēkus uz ūdens dažādās situācijās. Nodarbībās traucēja laika 
apstāklī, ūdenī ir pārāk auksti, sauszemē ir pārāk karsti. Un pēc vakariņām bija pati sarkanā 
nakts. Visu notiekošo mazie bērni skatījās ar mutēm vaļā. Bija arī pārsteigums, bija teikts ka 
būs uguņošana, bet treneri izspēlēja tādu situāciju, it kā visa pirotehnika uzsprāga vienlaikus, 
vajadzēja glābt pašu trenerus. Vienam no viņiem it ka norāva roku, otrs zaudēja samaņu. Viss 
izskatījās ļoti ticamu ar īstu sprādzienu un krāsu asiņu vietā. 

Šodien atveda tikko iegādātu motorlaivu ar motoru „Merkury 75”. Apsolīja rītdien visus 
izvizināt. Bērni gaida ar nepacietību. 
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Īsti piedzīvojumi bija tieši pēdējā dienā! No paša rīta bija paredzēta burāšana 4 stundas. 
Burāt devās visi 20 mūsu „Advantures” grupas bērni ar 3 lielām buru laivām „Omega” un 
trim mazajām divvietīgajām „Optimist”. Vienlaikus mazākus bērnus sāka vizināt ar 
motorlaivu. Pēc kāda laika lielā ezera vidū motorlaivai beidzās benzīns, un viena no lielajām 
buru laivām devās atpakaļ uz krastu lai atgādātu benzīnu. Benzīnu atgādāja apmēram pēc 2 
stundām. Ērika un Andra uz mazās buru laivas gandrīz apgāzās straujas vēja brāzmas dēļ un 
iesmēla daudz ūdens laivā, bet pašas izsmēla visu ūdeni un tika līdz krastam pašas pirmās. 
Kristapam un Mihailam uz mazās buru laivas salūza stūre, viņus atvilka ar motorlaivu. Bet ar 
to piedzīvojumi nebeidzās. 

Pēcpusdienā uzpēlējām tenisu, pašaudījāmies ar peintbolu un pēc vakariņām beidzot atnāca 
mūsu grupas kārta vizināties ar motorlaivu. Pa vienam visus vizināja uz piesietā pie laivas 
liela uzpūšamā virtuļa. Pavizināja apmēram puse no grupas un tad uz virtuļa sēdās Ērika, 
viņai uz galvas bija ķivere ar piestiprinātu Go Pro videokameru. Viena no straujajiem 
pagriezieniem Ērika izlidojot no virtuļa aizķēra to ar kameru uz ķiveres un pārplēsa virtuli. Tā 
kā virtuļa vairs nebija tika nolemts visus pārejos 9 bērnus un mani pavizināt pa ezeru ar to arī 
izmēģināt laivu garajos pārbraucienos. Uzpildījām pilnu 25 litru bāku ar benzīnu un 
aizbraucām apmēram 5 kilometrus uz ezera tālāko nostūri. Atpakaļ atgriežoties, kad jau 
mierīgi, bet no rīta daži tomēr pamodās sasmērēti ar zobupastu.  

Visi jau sailgojušies pēc mājām, bet nometne ļoti patika, visi apsolījās atbraukt arī nākamgad. 
Pats esmu bijis daudzās treniņnometnēs un par tādu nometni varēju tikai sapņot. Šogad viss 
bija daudz labāk, kaut arī jau pirms gada likās ka labāk vairs jau nevar būt. Ar nepacietību 
gaidām nākošo nometni!!! 


