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Vasaras nometņu “ Pilsētnieks un zinātne”, “Pilsētnieks un daba”, “Radošais 
pilsētnieks” un “Aktīvs domātājs” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI 
Rīgā  

 
1. Dalībnieks drīkst patstāvīgi doties mājās tikai tādā gadījumā, ja nometnes vadītājai par to iesniegts 

vecāku parakstīts iesniegums. 
2. Bez vadītāja atļaujas kategoriski aizliegts atstāt nometnes teritoriju, nodarbību un ekskursijas 

vietu. 
3. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītāja un audzinātāju norādījumus un rīkojumus, 

uzturoties nometnes teritorijā, tās apkārtnē un ekskursijās. 
4. Jāievēro šādi drošības noteikumi:  

4.1. ekskursijas laikā jāatrodas kopā ar grupu;   
4.2. darbojoties radošajās darbnīcās un eksperimentos, jāievēro vadītāja norādījumus; 
4.3. uzmanīgi jālieto asi priekšmeti; 
4.4. bez audzinātāju uzraudzības nedrīkst aiztikt eksperimentiem domātas ierīces, šķidrumus vai 

vielas;   
4.5. logu drīkst atvērt tikai vēdināšanas režīmā; 
4.6. jāievēro inventāra lietošanas noteikumi; 
4.7. bez nometnes vadītāja vai audzinātāju klātbūtnes nedrīkst iet ūdenstilpņu tuvumā. 

5. Savu vai citu dalībnieku veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties jāvēršas 
pie nometnes vadītāja vai kāda no audzinātājiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā 
(traumu, saslimšanas, ugunsgrēka , u.t.t.), jāseko medicīnas personāla un audzinātāju 
norādījumiem. 

6. Nometnē jāierodas no plkst. 8.30 līdz 9.00. 
7. Par savu neierašanos obligāti jāinformē grupas audzinātāju vai nometnes vadītāju līdz  konkrētās 

dienas plkst 10.00. 
8. Nometnes laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas. 
9. Dodoties ārpus nometnes norises vietas, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un uzvedības normas 

sabiedriskajā transportā. 
10. Saudzīgi jāizturas pret apkārtējo dabu un nometnes teritorijā esošo inventāru. 
11. Nedrīkst iesaistīties sarunās ar svešiem cilvēkiem un sekot viņu norādījumiem, nedrīkst aiztikt 

svešus dzīvniekus un  lietot uzturā nezināmus augus. 
12. Jāievēro personīgo higiēnu, tīrību un kārtību. 
13. Jāseko līdz savai personīgo mantu  un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā. 
14. Nedrīkst apzināti nodarīt fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un darbiniekiem. 
15. Jāciena citu nometnē esošo dalībnieku viedoklis, intereses un personīgās lietas. 
16. Bez citu nometnes dalībnieku piekrišanas aizliegts sociālajos tīklos publicēt fotogrāfijas vai video, 

kuros redzami citi nometnes dalībnieki. 
17. Nometnes nodarbību laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 mobilās ierīces bez audzinātāja atļaujas 

nedrīkst lietot. 
Rīkotājs ir tiesīgs izslēgt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks ar savu uzvedību aizskar citus 
nometnes dalībniekus vai personālu un apdraud to drošību vai veselību, vai pēc aizrādījuma ir atkārtoti 
pārkāpis šos noteikumus. Par dalībnieka izslēgšanu Rīkotājs nekavējoties informē Vecāku/aizbildni. 
Ar nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumiem iepazinos, tie ir saprotami un apņemos 
tos ievērot. 
Nometnes dalībnieks  ____________________________(vārds, uzvārds)________________(paraksts) 

 
Vecāks/aizbildnis  _______________________________(vārds, uzvārds)________________(paraksts) 

  
 

___________________________(datums)                                                            


