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Biedrība „AKTĪVISTS” dienas nometnes "AKTĪVISTS" organizētājs.
IEKŠĒJĀS KARTĪBAS, UGUNSDROŠĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Ar kuriem nometnes organizētājs Jurijs Zunde-Zakevičs ir jāiepazīstina nometnes dalībniekus un darbiniekus.
Rudens nometnes “AKTĪVISTS” iekšējās kartības noteikumi
1. Nometnes dalībnieku “AKTĪVISTS” pienākumi
1.1. Pēc pirmā pieprasījuma ievērot nometnes noteikumus, dienas kārtību, sanitārās-higiēniskās normas,
ugunsdrošības un darba drošības, uzvedības noteikumus ūdenī un sabiedriskajās vietās.
1.2. Izpildīt pedagogu un nometnes personāla prasības.
1.3. Saudzīgi izturēties pret nometnes inventāru. Katrs nometnes dalībnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību
tam noteiktajā dzīvojamā vietā – istabā.
1.4. Aktīvi piedalīties nometnes dzīvē un nometnes aktivitātēs.
1.5. Būt tīram, ievērot vispārpieņemtus uzvedības un ētikas principus un normas.
1.6. Problemātiskās situācijas gadījumā vai veselības pasliktināšanas dēļ, nekavējoties griezties pie nometnes
pedagoga vai vadības.
1.7. Pie pedagoga var vērsties ar jebkuru jautājumu, vai jebkādu neskaidrību dēļ!
1.8. Tev ir jāatceras, ka tu dzīvo kolektīvā un tev jāievēro noteikumi, kuri ir apstiprināti šajā kolektīvā.
1.9. Tava klātbūtne nometnē tiek uzskatīta par tavu un tavu vecāku piekrišanu visiem nometnes noteikumiem
un prasībām.
1.10. Atceries, tavi vecāki nes atbildību par tavu nometnes inventāra bojāšanu un pāri darīšanu citiem
nometnes dalībniekiem.
• ikviens piedalās visos nometnes pasākumos;
• nometnes teritorijā un arī ārpus tās neko nelaužam un neplēšam un apejamies saudzīgi ar nometnes
inventāru;
• cenšamies dzīvojamo vietu un apkārtni uzturēt tīrībā un kārtībā.
2. Ceļu satiksmes un pārvietošanās noteikumu ievērošana
• Pārvietošanās pa ceļa malu notiek kolonā viens aiz otra;
• Uz ceļa vai ceļa braucamajā daļā ir stingri aizliegts spēlēt;
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Pirms šķērsot ceļu ir obligāti jāpārliecinās, ka nebrauc transporta līdzeklis (mašīna).

3. Ugunsdrošības noteikumi
3.1. Nepieciešams iepazīties ar dzīvojamā korpusa evakuācijas plānu. Ugunsgrēka pazīmju gadījumā
nekavējoties pamest ēku un paziņot par ugunsgrēku pieaugušajiem. Nemēģiniet ēkā meklēt draugu vai
pedagogu. Nekavējoties izsauciet ugunsdzēsēju brigādi pa tālruni 01 vai 112.
3.2. Gadījumā, ja durvis ir karstas, durvju malas aizsedziet ar segu, vēlams ar slapju un nedaudz paveriet logu.
Nedrīkst atvērt logu pilnībā, izveidosies caurvējš un tādējādi dumju pieplūdums pieaugs.
3.3. Aizliegts lietot elektroierīces bez pieaugušo uzraudzības.
3.4. Nometnē kategoriski aizliegts smēķēt.
3.5. Viegli aizliesmojošus priekšmetus jāatdod uz glabāšanu pedagogam.
3.6. Aizliegts aiztikt ar rokām karājošos elektrības vadus. Ja esiet pamanījuši vadus, par to esamību jāpaziņo
pedagogam.
3.7. Aizliegts dedzināt ugunskuru dzīvojamās telpas, nometnes teritorijā un pārgājienos.
3.8. Ja nevarat iziet no telpas, cenšaties izveidot troksni, nekliegt, lai saglabātu spēkus un mierīgu elpošanu.
3.9 Ugunsgrēka gadījumā, seju piesedziet ar drēbēm vai lupatu, tādā veidā jums būs vieglāk elpot. Ja telpā ir
dūmi, cenšaties būt tuvāk grīdai, pārvietojoties izejas virzienā rāpus. Jo tuvāk jūs būsiet grīdai, jo vieglāk jums
būs elpot.
3.10. Panikas gadījumā cenšaties turēties aiz margām un pārvietoties izejas virzienā.
3.11. Aizliegts aizdedzināt sveces un sērkociņus, bez pieaugušo uzraudzības.
4. Drošības noteikumu ievērošana nometnē
4.1. Kategoriski tiek aizliegts pamest nometnes teritoriju bez pedagogu vai nometnes vadības atļaujas.
4.2. Rūpēties par savu veselību un drošību nometnes laikā.
4.3. Censties distancēties no vietējiem iedzīvotājiem, nekonfliktēt un nediskutēt.
4.4. Uzmanīgi aprīkoties ar asajiem priekšmetiem.
6. Higiēnas noteikumu ievērošana
6.1. Pirms ēšanas vienmēr nomazgāt rokas ar ziepēm.
6.2. Vismaz vienu reizi dienā tīrīt zobus un pēc nepieciešamības ieiet dušā.
6.3. Drēbēm un apakšveļai jābūt tīriem.
6.4. Slapja veļa (peldkostīmi, peldbikses un cits apģērbs) tiek žāvēts speciāli norādītājā vietā.
7. Nometnes darbiniekiem (2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.1.punkta izpratnē):
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ir jānodrošina un jākontrolē, lai nometnes dalībnieki ievērotu šajos noteikumos minētās drošības,
higiēnas un citas prasības;
• katram audzinātājam ir jāatbild par viņam uzticētiem nometnes dalībniekiem (ne vairāk par 10
dalībniekiem), kā arī jānodrošina to drošību;
• jāpiedalās nometnes programmas realizēšanā;
• sporta un citu aktivitāšu laikā izmantot attiecīgo inventāru un personīgo ekipējumu, lai izvairītos no
traumām.
8. Katram nometnes dalībniekam ir tiesības
8.1. Iepazīties ar nometnes programmu un iesniegt nometnes vadītājam kolektīvo piedāvājumu par izmaiņām
atsevišķajos programmas pasākumos. Nometnes vadītājs izvērtē minēto piedāvājumu, un ja programmas
izmaiņas nevar radīt negatīvas sekas nometnes programmas realizācijai kopumā, maina konkrēto
pasākumu uz citu.
8.2. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar saviem vecākiem vai aizbildņiem pa tālruni.
9. Katram nometnes dalībniekam ir pienākums
9.1. Ievērot šo noteikumu prasības.
9.2. Izpildīt visus pedagogu un nometnes vadītāja rīkojumus un norādījumus, kuri neapdraud nometnes
dalībnieka drošību, dzīvību un veselību.
10. Nometnes dalībnieku atbildība
10.1. Par šo noteikumu neievērošanu dalībnieks var tikt atskaitīts no nometnes bez finansiālās atlīdzības.
11. Uzvedības noteikumi masveidā pasākumos
11.1. Masveida pasākumos ir nepieciešams atrasties kopā ar savu grupu, atiet no grupas drīkst kopā tikai ar
pedagogu.
11.2. Pasākumus jāapmeklē piemērotajā apģērbā un apavos. Ja nav noteikts ar scenāriju, masveida
pasākumus nedrīkst apmeklēt peldkostīmos/peldbiksēs.
11.3. Masveida pasākumos (āra laukumos saulainajā laikā) galvas pārsegs ir obligāts.
11.4. Publiskajās vietās ievērot etiķetes noteikumus (netrokšņot, negrūstīties, nesvilpot, nekliegt un
neskriet).
12. Uzvedības noteikumi autobusa ekskursijās
12.1. Iekāpšana autobusā tiek veikta pēc pedagoga komandas.
12.2. Autobusa pārvietošanas laikā aizliegts stāvēt un staigāt pa salonu. Aizliegts līst ārā pa logu un izstiept
rokas.
12.3. Bremzēšanas laikā jāturas aiz sāna rokturiem.
12.4. Nelabuma vai sliktās dūšas gadījumā nekavējoties griezties pie pedagoga.
12.5. Piecelties drīkst tikai pēc pilnās autobusa apstāšanās un pēc pedagoga komandas.
12.6. Iziešana no autobusa tiek realizēta caur pirmām durvīm. Pēc izkāpšanas nekur neizklīst un savākties
noteiktajā vietā un sekot pedagoga norādījumiem. Nedrīkst patstāvīgi iziet uz ceļa braucamas daļas un
pārskriet ielu.
13. Uzvedības noteikumi pārgājienos
13.1. Pārgājienos atļauts piedalīties bērniem, kas ir ģērbušies pārgājieniem pielāgotāja apģērbā: ērti aizvērtā
tipa apavi, galvas pārsegs, ja ir nepieciešams garās bikses un jaka ar garām piedurknēm.
13.2. Vecākais pārgājiena laikā skaitās pedagogs. Ir nepieciešams izpildīt visus pedagoga izteiktus
norādījumus un prasības.
13.3. Pārgājiena vai ekskursijas laikā ir nepieciešams būt ar savu grupu, neizklīst. Ir aizliegts novirzīties
prom no maršruta, pieiet pie elektrības vadiem.
13.4. Nepieciešams savlaicīgi paziņot pedagogam par veselības stāvokļa pasliktināšanos vai traumu.
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13.5. Ar cieņu izturēties pret vietējām tradīcijām, saudzīgi izturēties pret dabu, vēstures pieminekļiem un
kultūru.
13.6. Fotografēšanās tiek atļauta speciāli noradītajās vietās un pie kopējās grupas pieturas, ar pedagoga
atļauju.
13.7. Pēc ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas beigām, savākties noradītajā vietā un sekot pedagoga
norādījumiem.
13.8. Iepirkties veikalos drīkst tikai ar pedagogu atļauju, patvaļīgi apmeklēt veikalu ir aizliegts.
13.9. Šķērsojot ceļa braucamo daļu ieverot ceļa drošības noteikumus un sekot pedagoga noradījumiem.
14. Nometnes AKTĪVISTS dalībniekiem kategoriski aizliegts
14.1. Ienest un lietot nometnes teritorijā narkotiskās un psihotropās vielas, alkoholu saturošus dzērienus.
14.2. Nometnes teritorijā (ēkā un ārpus ēkas) kategoriski aizliegts smēķēt.
14.3. Patvaļīgi pamest nometnes teritoriju, bez pedagogu un nometnes administrācijas ir aizliegts.
14.4. Apdraudēt savu dzīvi un citu cilvēku dzīvi ir kategoriski aizliegts.
14.5. Lietot elektriskās ierīces, sērkociņus, šķiltavas, kurināt ugunskuru nometnes teritorijā un mežā bez
pedagogu uzraudzības, bojāt ugunsdrošības kastes un signalizāciju ir kategoriski aizliegts.
14.6. Sarunā izmantot ne cenzūras leksikonu (lamu vārdi) ir aizliegts.
Nometnes administrācija apņemas noteikumu neievērošanas gadījumos nekavējoties paziņot nometnes
dalībnieka vecākiem. Par sistemātiskajiem noteikumu pārkāpumiem nometnes dalībnieks tiek atskaitīts no
nometnes bez finansiālās atlīdzības.
Papildus noteikumi
Nometnes administrācija nenes atbildību par nometnes dalībnieka finansiālajiem līdzekļiem un dārgām
mantām, kas netika nodoti pedagoga glabāšanai, dārgo aksesuāru nēsāšana, personālās audio un video tehnikas
izmantošana, dārgo fotoaparātu izmantošana, kā arī mobilie telefoni tiek atļauti nometnes lietošanā tikai ar
nometnes dalībnieka atbildību.
Ievērojot šos noteikumus, tu obligāti nopelnīsi cieņu savu vienaudžu un pedagogu acis, padarot savu
atpūtu nometnē “AKTĪVISTS” patīkamu priekš sevis un citiem.
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