
Nometne "Tauriņu salidojums" 
 
 
Jau divus gadus biedrība "Jaunie Spārni" aicināja Rušonas pamatskolas 
skolēnus atrast un pamodināt sevī Tauriņus - katrā no mums mīt Taurenītis, 
citam ar plaši pavērtiem spārniem, citam ir kūniņas vai kāpura stadijā, 
bet   nometnes vīzija - pirms mācību gada sākuma, visos nometnes dalībniekos 
“pamodināt” taurenīti, lai tās dalībniekiem  pietiek spēka, pietiek drosmes, 
pietiek prieka lidot augstāk! 
 
Nometne "Tauriņu salidojums" sniedza ieguldījumu 20 Rušonas pamatskolas 
izglītojamajiem -  9 ir no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas. 
Izglītojamo iesaistīšanās projekta aktivitātēs deva iespēju bērniem un 
jauniešiem aktīvi līdzdarboties.  Nometnes laikā tās dalībnieki tika virzīti un 
atbalstīti, lai tajos vairotu viņu pašiniciatīvu un uzņēmību, spētu rast papildus 
resursus, kur smelties zināšanas un iedvesmu mācību aktivitāšu plānošanai. 
Proti, nometnes “Tauriņu salidojums” laikā, tās dalībniekiem bija iespēja īstenot 
savas idejas un attīstīt savas prasmes - drosmi uzņemties risku, radošumu, 
plānošanas un vadīšanas prasmes, spēju sadarboties un sasniegt mērķus. Lai 
veicinātu jauniešu pašiniciatīvu un uzņēmību, bija svarīgi nometnes 
audzinātājiem palīdzēt un ļaut apzināties katram dalībniekam savas stiprās 
puses, rosināt uzņemties atbildību.  
 
2020. gadā nometne "Tauriņu salidojums" notika  no 3.  - 8. 
augusta, dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: 
 

o Pirmās palīdzības un drošības ābece kustīgajiem, vada Kristīne 
Stašulāne; 

o Radošā darbnīca “Jautrie pavāri” kopā ar Intu Reču; 
o Izbraukums ar kanoe laivām kopā SIA “Dēkaiņi” aktīvās atpūtas 

entuziastu Sandi Šķēpu; 
o Radošā darnīca “Ziepju liešana” ar Intu Reču; 
o Talantu šovs; 
o Filmu vakars; 
o Ekskursija uz piedzīvojumu parku "Tarzāns" Daugavpilī; 
o Modes skate no pašu darinātiem tērpiem; 
o Mandalu veidošana kopā ar audzinātāju Intu Kalvāni; 
o Keramikas nodarbība ar Raivo Andersonu; 
o Teātra un anekdošu iestudēšana kopā ar audzinātaju Airu Griboniku; 
o Ūdens un sporta aktivitātes ar Ilgvaru Kalvānu. 

 
Ieskats nometnē: https://www.youtube.com/watch?v=gKgOl4SdX2c    
 
2021. gada nometne "Tauriņu salidojums 2"notika no  26.  līdz 29. jūlijam, 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: 
 

o orientēšanās apkārtnē; 
o sporta aktivitātes gan ūdenī, gan uz sauszemes, organizē audzinātājs 

Ilgvars Kalvāns; 

https://www.youtube.com/watch?v=gKgOl4SdX2c


o radošā darbnīca "Ādas izstrādājumu darināšana", vada Simeona 
Vucena; 

o Dedzināšanas meistarklase, vada Jeļena Puzaka; 
o Cukurvates darbnīca, vada meitenes no Kaķu sētas; 
o Meistarklase "Biezpiena mājiņas", vada audzinātāja Inta Kalvāne; 
o Filmu vakars; 
o Tikšanās ar boksa treneri Raimondu Šņepstu un crossfit treniņš; 
o Ūdens un gaisa peldes; 
o Muzikālās aktivitātes; 
o Talantu šovs & Modes skate; 
o Diskotēka; 
o Radošā darbnīca "Taurenis kvilinga tehnoloģijā", vada audzinātāja Inta 

Kalvāne. 
 
Nometnēm noslēdzoties, bija patīkami vērot, kā visi nometnes dalībnieki ir 
mainījušies un atvērušies, palikuši drošāki. Tie, kas pirmajā nometnes dienā 
visu vēroja no malas un piesardzīgi iesaistījās aktivitātēs, nometnei 
noslēdzoties, ir atvērušies un spēj piedalīties aktivitātēs, prezentēt sevi un 
izrāda pašiniciatīvu. Jauniešus no PMP riska grupas nometnes audzinātāji un 
dalībnieki dubultā atbalstīja, neļāva paklupt un ierauties sevī vai noslēgties, bet 
mudināja iesaistīties aktivitātēs. 
Gandarījums par rezultātu, ka jaunieši devās mājās priecīgāki, atvērtāki, 
drosmīgāki un socializējušies. Šī nometne ir ieguvums ne tikai tās dalībniekiem, 
bet arī apkārtējiem, jo dalībnieki savas jaunās zināšanas, pozitīvo attieksmi un 
pilnveidotās prasmes izmantos ikdienā, kas rezonēs un veidos multiplikatīvo 
efektu plašākām iedzīvotāju masām. 
 
Katru nometni sākām un noslēdzām ar himnu: 
 
Tu esi kā taurenis šajā krāsainā pasaulē /2x 
Taureņi lido, lido, lido, lido augstu, 
Taureņi lido, lido, lido, lido zemu, 
Taureņi lido, lido, lido, lido plaši. 
Taureņi lido, lido, lido, lido tālu. /2x 
 
Tu esi kā taurenis šajā plašajā  pasaulē /2x, 
Lai Tev pietiek, pietiek spēka. 
Lai Tev pietiek, pietiek drosmes, 
Lai Tev pietiek, pietiek prieka 
Lidot augstāk /2x. 

 

 
Paldies Airai Gribonikai – Upeniecei himnas vārdu un mūzikas autorei!!! 
 
Paldies nometnes audzinātājiem, kas dalībniekus atbalstīja un motivēja!!! 
 
Paldies Rušonas pamatskolai par sadarbību un atbalstu!!! 
 
Paldies projekta vērtētājiem un finansētajiem!  



 
Paldies atpūtas bāzes Zolva gariņiem, kas rūpējās par dalībnieku labsajūtu! 
 
Nometnes finansēja:  
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai» 

 

 


