
 

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Vēja zirdziņš” 
 

 

DALĪBNIEKU DROŠĪBAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS 
 

N O T E I K U M I 
 
 

Dodoties uz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā, jāievēro:  

 

Vispārīgie noteikumi 
 

1. Ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, ievērot kolektīva iekšējās kārtības noteikumus. 

2. Ievērot satiksmes drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.  

3. Ievērot un rūpēties par personīgo higiēnu. 

4. Neparedzētās situācijās rīkoties pēc kolektīva vadītāja vai grupas atbildīgās personas norādījumiem 

(vai zvanīt uz glābšanas dienesta tālruni 112). 

5. Ievērot svētku organizatoru noteikumus un pasākumu norišu vietu iekšējās kārtības noteikumus. 

6. Kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un apreibinošās vielas 

(pretējā gadījumā svētku organizatori ir tiesīgi nepieļaut visa kolektīva dalību svētku norisē).  

7. Nepieļaut ignorējošu attieksmi pret dalību svētkos, kā arī tīšu pasākuma norises traucēšanu ar 

nekorektu, nepieklājīgu un huligānisku rīcību. 

8. Cienīt un klausīt kolektīva vadītāju un grupu atbildīgās personas, ievērot viņu dotos norādījumus. 

9. Dalībnieki saņem nepieciešamo atbalstu no kolektīva pieaugušajiem (pieaugušo pienākums ir 

rūpēties par bērniem). 

10. Visiem svētku dalībniekiem ir pienākums, pēc labākās sirdsapziņas, nodomiem un rīcības, pilnvērtīgi 

pārstāvēt savu pilsētu un kolektīvu visos svētku masu pasākumos un publiskās norisēs. 

 

Uzvedība autobusā 
 

1. Vienmēr ierasties autobusā noteiktajā laikā un vietā. 

2. Brauciena laikā bez atļaujas neatstāt savu sēdvietu, tādējādi apdraudot savu un līdzbraucēju veselību. 

3. Aizliegts skaļi klaigāt un aizskārt līdzbraucējus gan vārdiski, gan fiziski. 

4. Rūpējoties par tīrību un kārtību autobusā (kā arī savu veselību) - aizliegts ēst čipsus, dzert gāzētus 

(ķīmiskus) dzērienus, mest uz grīdas papīrus, košļājamās gumijas un citus atkritumus. Atkritumi 

jāsavāc un jāizber tiem paredzētajos maisiņos.  

5. Sliktas dūšas gadījumā jālieto tam paredzētie maisiņi (par situāciju jāinformē pieaugušie). 

6. Aizliegts bojāt autobusa sēdekļus, sēdekļu pārvalkus, kā arī logu aizkarus un citu autobusa inventāru.  

7. Pēc brauciena, pārbaudīt un sakārtot savu sēdvietu un tās apkārtni.  

 

Uzvedība naktsmītnēs 
 

1. Ierādītajās naktsmītnēs, ievērot kulturālās uzvedības normas, tīrību, saudzēt inventāru.  

2. Iepazīties un ievērot naktsmītnes iekšējās kārtības noteikumus (iekšējās kārtības noteikumi tiek 

pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija). 

3. Rīkojoties ar elektroierīcēm, ievērot drošības noteikumus un būt uzmanīgiem.  

4. Ievērot klusumu gan telpās, gan pagalmā. Ar savu uzvedību netraucēt citus. 

5. Bez vadītāja vai grupas atbildīgās personas atļaujas kategoriski aizliegts atstāt naktsmītnes teritoriju.  

6. Par katru noteikumu neievērošanu, veselības problēmām ziņot grupu atbildīgajām personām vai 

pieaugušajiem.  

7. Bez sava kolektīva pieaugušo klātbūtnes nekontaktēties ar svešiem cilvēkiem.  

8. Aizliegts ienest cigaretes, alkoholu, narkotiskās un apreibinošās vielas un citus dzīvību apdraudošus 

priekšmetus (nažus, gāzes baloniņus, sprāgstvielas, šaujamieročus, pirotehniku).  

9. Kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un apreibinošās vielas (pretējā 

gadījumā svētku organizatori ir tiesīgi nepieļaut visa kolektīva dalību svētku norisē). 

 

Uzvedība un pienākumi mēģinājumu laikā 
 

1. Uz mēģinājumiem ierasties kolektīva noteiktos un vienotos mēģinājuma formas tērpos. 



2. Meiteņu matiem jābūt savāktiem un sasietiem ar baltas krāsas lentu, puišu matiem jābūt sakoptiem. 

Matu savākšanai izmantot matu ķemmi, matus sprādzes, matadatas, matu gumijas (atkarībā no 

vecuma grupas - divas bizes, viena bize vai cope). 

3. Ar neapdomīgu rīcību netraucēt mēģinājumu procesu, ievērot norises vietas noteikumus.  

4. Mēģinājumu laikā klausīties dotos norādījumus un godprātīgi izpildīt tos. 

5. Ievērot pieklājību un klusumu. Ne vārdiski, ne fiziski neaizskārt līdzcilvēkus. Par katru negadījumu 

ziņot pieaugušajiem.  

6. Kategoriski aizliegts patvaļīgi atstāt norises vietas teritoriju. 

7. Izslēgt skaņu mobilajam tālrunim, nelietot tālruni nodarbību laikā. Sekot līdzi personīgām mantām. 

 

Uzvedība koncertos un citos pasākumos 
 

1. Pasākuma vietās ievērot kulturālās uzvedības normas, ievērot iekšējās kārtības noteikumus. 

2. Rūpēties par izsniegtajiem koncerta tērpiem, pārvadāt tos tikai tam atbilstošā tērpu maisā (tērpu 

maisam jābūt inicializētam).  

3. Saudzīgi izturēties pret izsniegtajiem rekvizītiem, koncertu un pasākumu dekorācijām (bojājumu 

gadījumā to vērtība jākompensē). 

4. Iztīrīti, sakārtoti intermēdiju un tautas tērpi obligāti nododami Jelgavas kultūras nama tērpu 

noliktavā konkrētā noliktavas darba laikā: 14. - 17.jūlijs pulksten 10:00 – 18:00 

5. Par katru noteikumu neievērošanu vai veselības problēmām ziņot grupu atbildīgajām personām. 

6. Uzturēties tikai pasākuma paredzētajās vai pieaugušo norādītajās vietās. 

7. Pasākumu laikā un pēc tiem savu uzturēšanās vietu atstāt tīru un sakārtotu. 
 

 
 

Informēju pedagogus par .................................................................................................................................  

                                             (dalībnieka vārds, uzvārds) 

Visāda veida problēmām...................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................  

Veselības problēmām...........................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

 

NB! Pēc svētkiem kādam no ģimenes locekļiem obligāti bērns jāsagaida norunātajā pieturā! 

 

 

Ar uzvedības noteikumiem iepazinos un apņemos tos ievērot ......................................................................  

                                                                                                           (bērna paraksts)  

 

Vecāku paraksts par iepazīšanos ar noteikumiem................................................................................................  

 

 

Vecāku telefona Nr.:  M:....................................................../..T:..........................................................  

 

Bērna telefona Nr.: ................................................................ 

 


