Skautu un gaidu ziemas sagaita
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Sagaitas noteikumi ir skautu un gaidu likumi, kā arī papildus izstrādātie noteikumi
un instrukcijas, kas minēti zemāk;
Sagaitas noteikumi ir jāievēro visiem nometnes dalībniekiem, darbiniekiem un
viesiem;
Visiem sagaitas dalībniekiem ir jāievēro pastāvošā sagaitas dienas kārtība, kas tiks
izziņota rīta karoga ceremonijā un būs izlasāma pie sagaitas ziņojumu dēļa.
Sagaitas laikā jāievēro visus nometnes vadītāju norādījumus un rīkojumus - gan
uzturoties sagaitas teritorijā, gan ārpus tās;
Bez vadītāju atļaujas kategoriski aizliegts atstāt sagaitas teritoriju;
Sagaitas laikā kategoriski aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas, smēķēt.
Obligāti jāievēro drošības tehnika:
- Uzmanīgi lietot asus priekšmetus, rūpējoties par to, lai nenodarītu pāri ne sev,
ne apkārtējiem.
- ievērot visus ugunsdrošības noteikumus, kurinot krāsnis teltīs:
1) pārbaudīt vai nekas degošs vai kūstošs neatrodas uz krāsns vai ļoti tuvu pie
tās, kad krāsns iekurta;
2) raudzīties, lai krāsnis kurināšanas laikā nav pārlieku pārpildītas un krāsns
lūkas ir noslēgtas;
3) ievērot noteiktu attālumu pārvietojoties gar krāsni, kad tā ir iekurta.
bez vadītāja klātbūtnes nedrīkst atrasties ūdenstilpnes tuvumā;
Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie kāda no sagaitas
vadītājiem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka u.t.t.)
sekot sagaitas mediķa(29289711) un vadītāju norādījumiem;

9. Ja nepieciešams sniegt neatliekamu palīdzību un tuvumā nav pieaugušo (nopietna
trauma, ugunsgrēks u.tml.), nekavējoties izsaukt attiecīgā dienesta speciālistus,
izmantojot tos telefona numurus, kuri piestiprināti pie sagaitas ziņojuma dēļa;
10. Sagaitas naktsmiers ir no 00:00 – 8:00, kurā visiem jāievēro klusums. Nakts laikā
sagaitā būs naktssardze, par kuru var sīkāk uzzināt pie Naktssardzes priekšnieka;
11. Pēc sagaitas vadītāja vai komendanta rīkojuma naktsmiera laiks var tikt mainīts;
12. Laikā jāierodas uz visām nodarbībām un aktīvi tajās jāpiedalās. Ja ir kāds iemesls,
kādēļ to nevar izdarīt vai arī, ja tiek atstāta nodarbības vieta tās laikā, obligāti
jāinformē par to nodarbības vadītājs;
13. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem;
14. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un sagaitas teritorijā esošo inventāru;
15. Nesekot svešu cilvēku (kas nav sagaitas vadītāji) norādījumiem, neglaudīt svešus
dzīvniekus, nelietot uzturā nezināmus augus;
16. Ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (mazgāšanās no rīta un vakarā; roku
mazgāšana pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma;
17. Sekot līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai sagaitas laikā;
18. Jāievēro kārtība un tīrība nometnes labierīcību, ūdens ņemšanas un atkritumu
savākšanas vietās;
19. Apzināti nenodarīt fiziskus un morālus kaitējumus sagaitas dalībniekiem un
vadītājiem;
20. Cienīt citu sagaitā esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas.

