
Apstiprinu: 
Kristiešu draudzes „Prieka Vēsts” 

bērnu nometnes vadītāja Ketija Sīle: 
 

_____________________  ______________________ 
 
 

Kristiešu draudzes „Prieka Vēsts” slēgtā dienas nometne bērniem „SPĒKS MANĪ” 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Nometnes iekšējās kārtības noteikumi: 

1. nometnes dalībnieki, ierodoties nometnē, vispirms piereģistrējieties; 
2. precīzi ievērojiet nometnes programmu, piedalieties visos nometnes pasākumos un visur ierodieties laikā; 
3. sekojiet līdzi mutiskai informācijai un rakstītajam uz ziņojuma dēļa; 
4. nometnes teritorijā un arī ārpus tās neko nelauziet un neplēsiet un apejieties saudzīgi ar nometnes inventāru, 

pretējā gadījumā būs jāatlīdzina zaudējumi; 
5. vecākie bērni pieskata mazākos bērnus – rūpējieties viens par otru. 
6. nav atļauts vardarbīgi iespaidot vai agresīvi izturēties pret pārējiem nometnes dalībniekiem.  

Nometnes laikā dalībniekiem ir atļauts aizbraukt no nometnes vietas tikai ar nometnes vadītāja atļauju. 
7. mobilo telefonu lietošana nometnes laikā ir ierobežota. 
8. ja dalībnieka uzvedība ir traucējoša un nepieņemama citiem dalībniekiem vai arī tiek konstatēti vairāki nometnes 

noteikumu pārkāpumi, viņam nometne ir jāatstāj. 
9. higiēnas prasību ievērošana: 

9.1. pirms ēdienreizēm un pēc tualetes apmeklēšanas obligāti jānomazgā rokas; 
9.2. jārūpējas par savu personīgo higiēnu; 
9.3. jārūpējas par sava apģērba un veļas savlaicīgu maiņu. 

 

Darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošana: 

1. Visiem nometnes dalībniekiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 
2. Nometnes dalībniekiem ir aizliegts:  

2.1. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus, materiālus; 
2.2. patvaļīgi iekurt ugunskuru, dedzināt papīrus vai kādā citādā veidā radīt ugunsbīstamības situāciju; 
2.3. lietot elektroiekārtas bez pieaugušo atļaujas vai klātbūtnes. 

3. Ja nometnes dalībnieks pamana ugunsgrēka izcelšanos, viņam nekavējoties jāziņo kādam no pieaugušajiem,  
kuram nepieciešamības gadījumā jāzvana pa tālruni 112. 

4. Nometnes dalībnieku evakuācija notiek organizēti, skolotāju uzraudzībā un atbilstoši ēkas evakuācijas shēmai. 
5. Ja nometnes dalībnieks ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā. 
6. Neskriet pa kāpnēm, negrūstīties, rūpēties par savu un citu drošību. 
7. Ugunskura vietu uzrauga ugunskura uzraugs. 

Drošība peldēšanās laikā: 

1. peldēšana notiek stingrā vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos - stingri tos ievērot; 
2. vienlaikus ūdenī nedrīkst atrasties vairāk par 10 nometnes dalībniekiem; 
3. aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju - bojām; 
4. apzināti fiziski neaizskar, nekaitini un nedari fiziskus kaitējumu citiem nometnes dalībniekiem peldēšanās laikā; 
5. apzināti nemaldini vadītājus ar viltus trauksmi. 
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