
‘’VIENOTI KRISTŪ’’ 
Talsu baptistu draudzes AKTĪVĀS ATPŪTAS DIENAS (AAD) 

Laidzes pagasta “Baložos”  
19.-21.augusts 

Līdzi jāņem: 

 Bībele; 

 trauki ēdienam (bļodiņa, dakšiņa, karote, krūzīte); 

 telts un viss, kas nepieciešams nakšņošanai teltī, ja paliksiet uz vietas ‘’Baložos’’;  

 sega vai pleds, lai būtu ko noklāt zālītē un sildīties vakaros, ja nepaliksiet pa nakti ; 

 visi personīgās higiēnas piederumi; 

 ērts apģērbs dažādiem laika apstākļiem un būšanai dabā; 

 labs garastavoklis un ... 
Dalības maksa: EUR 5,- pieaugušajiem, 
                             EUR 1,- bērniem  no 5 g.v. līdz ... kamēr bērns atrodas vecāku aprūpē. 
          5 ēdienreizes: 

piektdien (19.08.) – vakariņas; 
sestdien (20.08.) – brokastis, pusdienas, vakariņas; 
svētdien (21.08.) – brokastis. 

Nakšņošana teltīs.  Būs pieejams transports nokļūšanai uz/no Talsiem.  
Sekojiet informācijai www.talsudraudze.lv,  

Tālrunis uzziņām - Sanita– mob. 29181180(vakaros pēc pl.17.00) vai Kristīne 22179033 

Pieteikšanās – līdz 14.augustam. 

Dalības maksu var veikt piesakoties nometnei vai uz vietas 19. augustā reģistrējoties nometnē; 
 
 

  
PIETEIKŠANĀS ANKETA 

      kontakti PIEKTD.  SESTD.  SVĒTD. EUR  

  Vārds, uzvārds vecums mob.tel., e-pasts 
EUR 1,- 
pieaug.  

EUR 3,- 
pieaug.  

EUR 1,- 
pieaug.  

kopā         
EUR 1,- bērniem no 5 g.v.– kamēr bērns 

atrodas vecāku aprūpē 
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VAI NEPIECIEŠAMS TRANSPORTS NOKĻŪŠANAI UZ AAD ‘’BALOŽOS’’ UN UZ TALSIEM PĒC 
VAKARA PASĀKUMIEM UN NO RĪTA UZ AAD ‘’BALOŽOS’’ ? (ja nenakšņojat uz vietas teltī) 

 
JĀ 

 
NĒ 
 

 
VAI NAKŠŅOSI TELTĪ AAD NORISES VIETĀ? 

 
JĀ 

 
 NĒ            
 

Vai ir kādas specifiskas nepieciešamības (ēdināšana, u.c. lūdzu, norādīt)?  _____________________ 
___________________________________________________________________________________ 

http://www.talsudraudze.lv/


AAD  PROGRAMMA 
 

Piektdiena 19.augusts    

Līdz 18:00 Ierašanās un iekārtošanās  19:00 Vakariņas 

18:45 AAD atklāšanas svētbrīdis  20:00 Vakara svētbrīdis 

19:00 Nometnes viesis  21:00 Vakara pasākums 

20:00 Vakariņas  22:30 Ugunskurs / Liecības, pielūgsme  

21:00 Koncerts     Groziņcienasts 

22:30 Nakts pārgājiens  Svētdiena  21.augusts 

Sestdiena 20.augusts  8:00 Celšanās 

8:00 Celšanās  8:30 Rīta Drosme 

8:30 Rīta Drosme  9:00 Brokastis 

9:00 Brokastis  9:30 mazās lūgšanu grupas 

9:30 Rīta svētbrīdis /Laiks ar Bībeli  10:30 kora mēģinājums 

11:00 Nometnes viesis  11:30 Dievkalpojums 

13:00 Radošās darbnīcas  13:00 Nometnes vietas sakārtošana 

14:00 Pusdienas  14:00 AAD noslēgums ar kliņģeri 

  Brīvais laiks  15:00 Nometnes vietas sakārtošana 

15:00 Radošās darbnīcas/Sports    Palīgu nekad nav par daudz! 

16:30 Mēģinājums vakara pasākumam    

17:30 Viktorīna par Bībeli un draudzi   
Programmā iespējamas nelielas izmaiņas. Lūgums būt 
saprotošiem! 

     
 

 

 
Nometnē Tu varētu kalpot: (ar X atzīmē vismaz vienu jomu, vai zemāk ieraksti, kā tu 
vēlētos kalpot nometnē) 
 

 
Lūgt par nometni 
pirms un tās laikā 

 

 
 

 
Pieskatīt 
bērnus 

  
Dekorēt un 

iekārtot nometnes 
vietu 

 

  
Palīdzēt virtuvē 
(vismaz vienā 

ēdienreizē) 
 

  
Uzdāvināt 
dārzeņus 

kopgaldam 

 

 
Reģistrācijā 

 

  
Teikt liecību 

 
 

 
Palīdzēt praktiski 
nometnes laikā 

(kārtības un tīrības 
uzturēšanā) 

 

  
Organizēt un 

vadīt rīta Drosmi 

  
Apmaksāt kādam 
citam piedalīšanos 

nometnē 

 

 
Atvest vai aizvest 

citus draudzes 
cilvēkus 

 

  
Vadīt vai 

palīdzēt vadīt 
mazo grupu 

 

  
Palīdzēt sakārtot 
nometnes vietu 
pēc noslēguma 

  
Apkalpot kafijas 

galdu 

  
Cits 

 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(piebildes, komentāri, ierosinājumi) 

 

Lūdzu, norādi savu kontaktinformāciju  
(tālruņa nr. vai e-pasta adresi): ___________________________________________ 

 

Pārgriezt lapu norādītajā vietā -  un anketas apakšējo daļu lūgums atdot Sanitai Kadakovskai, Lidijai Ēcei vai Kristīnei 
Vecbērzai svētdienās pēc dievkalpojuma vai aizpildīto anketu aizsūtiet uz vecberza@gmail.com 


