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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI nometnei “Mazais Namejs 2019”  
                                     

1. Nometnes noteikumi ir skautu un gaidu likumi*, kā arī papildus izstrādātie noteikumi un instrukcijas. 
1) Skauts/ gaida ir patiess/-a  
2) Skauts/gaida ir uzticīgs/-a Tēvijai  
3) Skauts/gaida ir pašaizliedzīgs/-a un palīdzīgs/-a  
4) Skauts/gaida ir draudzīgs/-a un iecietīgs/-a  
5) Skauts/gaida ir pieklājīgs/-a  
6) Skauts/gaida ir dabas draugs  
7) Skauts/gaida ir paklausīgs/-a  
8) Skauts/gaida ir možs/-a grūtībās  
9) Skauts/gaida ir darbīgs/-a un taupīgs/-a  
10) Skauts/gaida ir tīrs/-a domās, vārdos un darbos  

 
2. Nometnes noteikumi ir jāievēro visiem nometnes dalībniekiem, darbiniekiem un viesiem. 
3. Visiem nometnes dalībniekiem ir jāievēro pastāvošā dienas kārtība, kas tiks izziņota rīta karoga 

ceremonijā un būs izlasāma pie ziņojumu dēļa. 
4. Nometnes laikā jāievēro visus nometnes vadītāju norādījumus un rīkojumus - gan uzturoties 

nometnes teritorijā, gan ārpus tās. 
5. Nometnes teritorijā aizliegts būvēt konstrukcijas un būves, kuras nav saskaņotas ar nometnes vadību. 
6. Nometnes iekārtošanas un novākšanas darbi norisinās saskaņā ar nometnes vadības norādījumiem 

un rīkojumiem. 
7. Bez vadītāju atļaujas kategoriski aizliegts atstāt nometnes teritoriju. 
8. Nometnes laikā aizliegts smēķēt, lietot un būt alkoholisko, kā arī narkotisko un psihotropo vielu 

ietekmē. 
9. Nometnes teritorijā aizliegts lietot mūziku atskaņojošas skaņu ierīces, izņemot gadījumus, kad tas ir 

saskaņots ar nometnes komandantu. 
10. Cirvjus patstāvīgi drīkst lietot tikai tie, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Nepilngadīgas 

personas cirvjus drīkst lietot tikai ar vadītāja atļauju un to tiešā tuvumā. Cirvjus nedrīkst izmantot 
diennakts tumšajā laikā. 

11. Uzmanīgi lietot asus priekšmetus, rūpējoties par to, lai nenodarītu pāri ne sev, ne 
apkārtējiem. 

12. Kokus drīkst cirst tikai vadītāju norādītajās vietās. 
13. Bez nometnes vadības atļaujas nedrīkst atrasties ūdenstilpņu tuvumā. 
14. Ievērot visus ugunsdrošības noteikumus. 
15. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie kāda no nometnes 

vadītājiem. Sekot nometnes mediķa un vadītāju norādījumiem. 
16. Ja nepieciešams sniegt neatliekamu palīdzību un tuvumā nav pieaugušo (nopietna trauma, 

ugunsgrēks u.tml.), nekavējoties izsaukt attiecīgā dienesta speciālistus (ZVANOT 112), un/vai izmantojot 
tos telefona numurus, kuri piestiprināti pie ziņojuma dēļa. 

17. Nometnes naktsmiers ir no 00:00 – 8:00, kurā visiem jāievēro klusums. Nakts laikā nometnē 
būs naktssardze, par kuru var sīkāk uzzināt pie nometnes komandanta. 

18. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, virzoties pa apdzīvotām vietām un ceļiem. Diennakts 
tumšajā laikā obligāti jālieto gaismu atstarojoša veste. 

19. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un nometnes teritorijā esošo inventāru. 
20.  Nesekot svešu cilvēku (kas nav nometnes dalībnieki) norādījumiem, neglaudīt svešus 

dzīvniekus, nelietot uzturā nezināmus augus. 
21. Ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību (tai skaitā roku mazgāšana pirms ēdienreizēm, 

pēc tualetes apmeklējuma utt.) 
22.  Sekot līdz savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nometnes laikā. 
23. Jāievēro kārtība un tīrība nometnes labierīcību, ūdens ņemšanas un atkritumu savākšanas 

vietās. 
24. Apzināti nenodarīt fiziskus un morālus kaitējumus nometnes dalībniekiem un vadītājiem. 
25. Cienīt citu nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses un personīgās lietas. 
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26. Nometnes evakuācijas gadījumā sekot evakuācijas plānam un tiešajiem nometnes vadības 
norādījumiem.  

27. Uz nometni neņemt līdzi ātri bojājušos pārtiku. Čipsus, cukurotās limonādes, enerģijas 
dzērienus, alkoholiskos dzērienus, cigaretes lietot aizliegts! Ja ir līdzi našķi, tad dalies arī ar citiem! 

28. Naudu (izņemot, atpakaļ ceļa naudu, ja vecāks vai aizbildnis ir ieplānojis bērna atgriešanos no 
nometnes mājās ar sabiedrisko transportu vai vecākam vai aizbildnim, neparedzētu apstākļu dēļ nav 
iespējas atbraukt pēc bērna nometnes noslēguma dienā), dārgmetālus, dārglietas, mobilos telefonus, 
portatīvos datorus, GPS, u.c. vērtslietas NAV ieteicams ņemt līdz. Nometņu organizatori par šīm mantām 
atbildību neuzņemas!  

 
 
PELDĒŠANĀS NOTEIKUMI: 
 

1. Peldēšanās notiek stingrā vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos; 
2. Vienlaikus ūdenī nedrīkst atrasties vairāk par 10 nometnes dalībniekiem, izņemot gadījumos, kad 

atbildīgais par peldēšanu noteicis citu skaitu; 
3. Stingri ievēro vadītāju dotos norādījumus; 
4. Aizliegts peldēt tālāk par atļauto teritoriju; 
5. Peldēšanās laikā aizliegts apzināti fiziski aizskart, kaitināt un nodarīt kaitējumu citiem nometnes 

dalībniekiem, tēlot slīkšanu, nirt, un lekt ūdenī. 
6. Aizliegts apzināti maldināt vadītājus ar viltus trauksmi  
7. Aizliegts peldēt vienatnē. Peldēt drīkst tikai tad, ja ūdenī ir kāds pieaugušais. 
8. Pēc vadītāja signāla uzreiz doties ārā no ūdens. Iegūtas traumas gadījumā nekavējoties vērsties pie 

nometnes mediķa vai vadītāja. 
 
UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA 

 
1. Nometnes teritorijā atļauts kurināt tikai ugunskurus, kas saskaņoti ar nometnes komandantu un tika 

vadītāja klātbūtnē.  
2. Pirms iekurini ugunskuru pārliecinies, lai blakus ir vai nu funkcionējošs ugunsdzēšamais aparāts, vai 

spainis ar ūdeni vai smiltīm. 
3. Teltīs aizliegts ienest vai lietot jebkāda veida liesmu, gruzdošus priekšmetus (sveces, trangijas, 

dezodoranti, vīraks utt).  
4. Pavardam jābūt izveidotam uzbērumā, vismaz 20cm augstumā no zemes vai ieraktam, norobežotam 

ar velēnām un /vai akmeņiem. . 
5. Nometnes teritorijā aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus. 

 
Ugunsnelaimes gadījumā. 
 
1. Par ugunsnelaimi katram nometnes dalībniekam nekavējoties ir jāziņo nometnes vadībai. 
2. Nometnes vadība par ugunsnelaimi nekavējoties ziņo ugunsdzēsības dienestam pa tālruni 112. 
3. Katram nometnes dalībniekam savu vadītāju tiešā vadībā jādara viss iespējamais, lai nepieļautu 

ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.  
4. Visiem pilngadīgajiem vadītājiem ir jārūpējas par nometnes dalībnieku informēšanu par evakuācijas 

pasākumiem un turpmāko rīcību. 


