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Nometnes “OPEN UP 2021” dalībnieka noteikumi 

 

Dalībnieka tiesības un pienākumi:  

1. Nometnes laikā atrodas drošā vidē, nedrīkst iet ārpus nometnes teritorijas;   

2. stingri ievēro nometnes vadītāja un instruktoru norādījumus un bez viņu atļaujas neveic 
darbības, kas nav plānotas nometnes programmā; 

3. apņemas katru dienu ievērot nometnes programmu; 

4. veido attiecības, kas balstītas uz cieņu un izpratni vienam pret otru – gan ar nometnes 

dalībniekiem, gan ar vadītājiem; 

5. stingri ievēro visus nometnes iekšējās kārtības un drošības noteikumus; 

6. pats atbild par savām mantām; 

7. atrodas vadītāju uzraudzībā un patvaļīgi neatstāj atpūtas kompleksa “Jumurdas muiža” 

teritoriju; 

8. ne fiziski, ne morāli nedara pāri citiem nometnes dalībniekiem; 

9. saudzīgi izturas pret nometnes inventāru un nepiesārņo apkārtējo vidi; 

10. peldas un atrodas ūdens tuvumā tikai vadītāju uzraudzībā; 

11. pats atbild par savu veselības stāvokli un sagatavotību pasākumam; 

12. nekavējoties brīdina nometnes  vadītāju, ja pasākuma laikā ir gūts savainojums; 

13. ievēro nometnes vadītāju norādījumus; 

14. nebojā un nelauž atpūtas kompleksa inventāru, bojājumu gadījumā pašam vai 
vecākiem ir jāsedz zaudējumi; 

15. nav atļauts uzturēties istabās, kurās dalībniekam nav iedalīta gultas vieta. Pēc 
programmas noteiktajā klusuma stundā nedrīkst atstāt guļamtelpu, lietot mobilos telefonus 
un traucēt citiem naktsmieru sarunājoties; 

16. no atpūtas kompleksa teritorijas atļauts aizbraukt tikai ar galvenā vadītāja (Daces 
Rasovas-Zvirgzdiņas) atļauju; 

17. nometnes ietvaros nav pieļaujama alkohola vai narkotiku lietošana, kā arī smēķēšana; 

18. ja kāda dalībnieka uzvedība ir traucējoša un nepieņemama citiem dalībniekiem un 

nometnes vadītājiem vai arī tiek konstatēti vairāki nometnes noteikumu pārkāpumi, tad 

dalībniekam ir  jāatstāj “Jumurdas muiža”. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tiek 

informēti vecāki, kuriem ir jābrauc dalībniekam pakaļ vai arī jāorganizē mājās nokļūšanas 
veids. Nometnes dalības maksa netiek atmaksāta, kā arī netiek segti mājupceļa izdevumi. 

 

Ar savu parakstu apņemos ievērot un izpildīt augstākminētos nometnes drošības un 
kārtības noteikumus. 

 


