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Rīgā

APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centra
„Laimīte” direktore
A.Sarma
Rīgā, 1. jūnijs 2016.

Nometnes „Vasara Vecāķos ”
dalībnieku
iekšējās kārtības, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumi.
no 2016.gada 5.jūnija līdz 2016. gada 14. augustam
.

1. Iekšējās kārtības un drošības noteikumi un to ievērošana nodrošina bērnu
drošību nometnē.
2.Ierašanās nometnē
3.Nometnes dalībnieki ierodas nometnē un atstāj nometni vecāku pavadībā, vecāki
parakstās par bērna atvešanu maiņas sākumā un par bērna aizvešanu maiņas
beigās.
4. Vecāki drīkst apciemot bērnus, iepriekš saskaņojot ar nometnes vadītāju.
5. Vecāki uzņemas atbildību, ja bērns nav potēts pret ērču encefalītu.
6. Nometnes dalībniekam kategoriski aizliegts iziet no nometnes teritorijas.
patvaļīga aiziešana no nometnes teritorijas tiek uzskatīta par rupju disciplīnas
pārkāpumu – tiek ziņots policijai un dalībnieka vecākiem.
7. Nometnes dalībniekam ir jāpakļaujas nometnes darbinieku prasībām par
disciplīnas, tīrības un kārtības ievērošanu gan nometnes telpās, gan ārpus tās.
8. Atrodoties ārpus nometnes teritorijas uzvesties kārtīgi, netraucējot apkārtējos
iedzīvotājus.
9. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
10. Kategoriski aizliegts- aiztikt telpās esošos ugunsdzēšamos aparātus un ugunsdzēsības
signālu paneļus;

11.Drošības noteikumi:
11.1 izejot ārpus nometnes teritorijas ievērot ceļu
satiksmes drošības
noteikumus;
11.2 aizliegts nometnes teritorijā ienest dzīvībai un veselībai bīstamus
priekšmetus un vielas (asus, durošus priekšmetus, sprāgstvielas, toksiskas vai
indīgas vietas utt.) un lietot priekšmetus, kas izraisa uguni (sērkociņi, šķiltavas).
11.3 aizliegts skarties klāt priekšmetiem, kas apzīmēti ar lieguma zīmi,
aizliegts skarties klāt priekšmetiem, kuri atrodas zem sprieguma un izskatās bojāti
vai ir ar uzrakstu „UZMANĪBU! BĪSTAMI DZĪVĪBAI!”.
11.4 ugunsgrēka gadījumā nekavējoties evakuēties no aizdegušā objekta,
neradot paniku un klausot nometnes vadītāja instrukcijas.
12. Nodarbību vietās telpās un teritorijā nometnes dalībniekiem jāievēro sekojoši
noteikumi:
12.1 uzmanīgi darboties ar novusa, biljarda kijām un šautriņām;
12.2 vērojot spēli, netraucēt spēlētājiem;
12.3 aizliegts aprakstīt galdus, solus, gultas, sienas vai citā veidā bojāt nometnes
inventāru;
12.4. sacensībās un turnīros ievērot noteikumus;
12.4.1.godprātīgi un ar personīgo atbildību izturēties pret inventāru;
12.4.2. spēles un inventāru novietot tam paredzētajā vietā;
12.4.3 ar jebkuriem darba piederumiem: šķērēm, flomāsteriem, zīmuļiem, otām
darboties tikai skolotāja klātbūtnē;
13.Guļamtelpās
13.1 istabās, gaiteņos un pa kāpnēm aizliegts skraidīt;
13.2 koplietošanas telpas uzturēt tīras un kārtīgas;
13.3 savas personīgās mantas jātur kārtībā
13.4 pirmā stāva gultā drīkst sēdēt ne vairāk par diviem nometnes dalībniekiem;
13.5 otrā stāva gultā, drīkst atrasties tikai viens dalībnieks;
13.5. aizliegts lēkāt pa gultām;
13.6. aizliegts izliekties un kāpt ārā pa logiem.
15. Uzvedība ēdnīcā:
15.1 ēdnīcā ierasties skolotāja pavadībā;
15.2. pirms katras ēdienreizes nomazgāt rokas;
15.3. savus traukus novākt un novietot tiem paredzētajā vietā;
15.4. ja dalībnieks paēdis un līdz ēdienreizes beigām ir laiks, dalībnieks dodas un
spēļu istabu un gaida pārējos bērnus.
16.Pludmalē, pārgājienā, mežā
16.1. dalībniekam jābūt cepurei vai lakatam aizsardzībai pret sauli;
16.2. kategoriski aizliegts atrasties jūras krastā un iet ūdenī bez pedagogu

pavadības
16.3. pēc pirmā uzaicinājuma pelde ir jāpārtrauc;
16.4. atrodoties ūdenī nedrīkst grūstīties;
16.5. peldēties drīkst tikai līdz nometnes vadītāja norādītai vietai;
16.6. nometnes vadītāja un pedagogu instrukciju ignorēšana ūdenī vai pie ūdens
tiek uzskatīts par rupju pārkāpumu;
16.7. mētāties ar smiltīm aizliegts;
16.7. dalībnieki, kuriem nāksies vairākkārt aizrādīt, var tikt izslēgti no peldēšanās
uz vienu vai vairākām reizēm;
16.8 uzmanīgi sekot un klausīties pedagogu un nometnes vadītāja
dotos
norādījumus;
16.9 Nedrīkst lauzt koku zarus un plūkt puķes kāpu zonā
16.10 Kategoriski aizliegts ēst nepazīstamas ogas.
16.11 Atrodoties mežā nedrīkst noklīst no grupas, vienmēr jāpatur redzes lokā
nometnes vadītājs un pedagogi.
17.Personīgās higiēnas noteikumi
17.1. katru dienu jāģērbjas tīrā, kārtīgā apģērbā
17.2. tīrīt zobus divas reizes dienā;
17.3. dušas apmeklēt katru dienu;
17.4. maiņas apavus pārvilkt tiem paredzētajā vietā;
17.5. sakārtot un uzturēt kārtībā savus istabu;
17.6. sporta nodarbībās piedalīties sporta apavos;
17.7. ejot uz pludmali vilkt atbilstošu apģērbu;
17.8. slapjās drēbes izkārt žāvēšanai;
17.9. ja rodas problēmas, jāvēršas pie savas grupas pedagoga.
18.Ja nometnes teritorijā parādās nepiederošas personas, nekavējoties jāziņo
nometnes vadītājam vai pedagogiem.
19. Ja dalībnieks jūtas nevesels, nekavējoties jāierodas pie nometnes
medmāsas.
20. Uz nometnes laiku, īpaši vērtīgās mantas, nodot pedagogiem glabāšanā,
par bez uzraudzības atstātām dalībnieku vērtīgajām mantām,
nometnes
administrācija atbildību nenes.
21.Nometnes dalībniekiem mobilā telefona lietošana nometnē ir stingri
limitēta, telefonu saziņai ar vecākiem drīkst lietot no 9.30 līdz 10.00 no rīta un
no 20.00 līdz 21.00 vakarā. Pārējā laikā vecāki var sazināties zvanot uz
nometnes vadītāja, pedagogu, medmāsas vai struktūrvienības vadītājas
telefoniem.
22. Kategoriski aizliegts kauties, grūstīties, lietot necenzētus un citus
nometnes dalībnieku aizskarošus vārdus.
23. Ja nometnes dalībniekam rodas nesaskaņas ar citu nometnes dalībnieku,
tas jāpaziņo pedagogam vai nometnes vadītājam, konfliktu un strīdu situācijas
tiek risinātas iesaistot pedagogus.

24. Nometnes dalībnieks var tikt izslēgts no nometnes bez dalības maksas
atmaksāšanas par
24.1. smēķēšanu, alkoholisko dzērienu un citas apreibinošo vielu
lietošanu;
24.2. patvaļīgu nometnes teritorijas atstāšanu;
24.3. citu nometnes dalībnieku morālu un fizisku iespaidošanu;
24.4. tīšu nometnes iekšējās kārtības, drošības tehnikas un ugunsdrošības
noteikumu ignorēšanu.
25. Par 24.3 un 24.4 punktu pārkāpšanu tiek ziņots dalībnieka vecākiem, par
24.1 un 24.2 punktu pārkāpšanu tiek ziņots dalībnieka vecākiem un ziņots
policijai.

Struktūrvienības “Vecāķi” vadītāja
Ginta Zagorska

