
 

 

 

IZGLĪTOJAMO NOTEIKUMI DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS 
Liepājā 

 

 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” trešās daļas 5.2. punktu 

 

Nr.p.k. Dokumenta 

Nr. 

Dokumenta nosaukums 

1. Nr. 1 Izglītojamo drošība mācību kabinetos un telpās, kurās ir 

iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību 

2. Nr. 2 Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā 

3. Nr. 3 Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā 

4. Nr. 4 Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā 

5. Nr. 5 Izglītojamo drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 

6. Nr. 6 Izglītojamo drošība citos izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos 

7. Nr. 7 Izglītojamo drošība fiziskās izglītības un veselības 

rotaļnodarbībās 

8. Nr. 8 Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās 

9. Nr. 9 Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās  

10. Nr. 10 Ceļu satiksmes drošība izglītojamiem 

11. Nr. 11 Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus 

12. Nr. 12 Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas 

ievērošana 

13. Nr. 13 Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskos darbus 

14. Nr. 14 Izglītojamo drošība mācību laikā un mācību nodarbību 

starplaikā 

15. Nr. 15 Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļājoties ar iestādes 

teritorijas rotaļu un sporta zonas ierīcēm 

16. Nr. 16 Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļu un sporta laukumos 
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IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA MĀCĪBU KABINETOS UN TELPĀS, KURĀS IR 

IEKĀRTAS UN VIELAS, KAS VAR APDRAUDĒT IZGLĪTOJAMO DROŠĪBU 

UN VESELĪBU 
Liepājā 

Nr.1 

 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 7.1. punktu 

 

1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) 

noteikumi “Izglītojamo drošība mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un 

vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību” (turpmāk – noteikumi) 

ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par bērnu drošību. 

3. Noteikumi tiek izklāstīti bērniem viņiem saprotamā veidā atbilstoši viņu 

vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotājas dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumu iekļautās norādes: 

5.1. instrumentus, kas paredzēti praktiskajam darbam, drīkst ņemt tikai ar 

skolotājas atļauju!; 

5.2. pa grupas telpu jāpārvietojas lēnām, nesteidzoties un negrūstot citus 

bērnus!; 

5.3. ja nepieciešams pārvietot krēsliņu uz citu vietu, to jādara uzmanīgi. 

Krēsliņu virs galvas celt nav atļauts!; 

5.4. grupas telpā nedrīkst kāpt uz mēbelēm (plauktiem, galdiem, krēsliem), jo tie 

var gāzties, kā rezultātā var tikt gūtas traumas. Ja nepieciešama kāda lieta, 

ko pats nevari aizsniegt, palūdz to skolotājai!; 

5.5. nav atļauts iet pie atvērta loga un izliekties pār to!; 

5.6. nedrīkst lēkāt pa gultu, jo var gūt traumas!; 

5.7. ar rotaļlietām nedrīkst mētāties, jo, trāpot sev vai citam bērnam, var tikt 

gūti savainojumi vai bojāts grupas inventārs; 

5.8. nekādā gadījumā nemēģināt nogaršot jebkāda veida zāles - tabletes, 

pulverīšus, mikstūras, ziedes u.c.; 

5.9. zāles drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījumiem un tikai pieaugušo 

klātbūtnē; 

5.10. ja kāda bērna rīcībā ir tabletes, ziedes, mikstūras vai kādas nepazīstamas 

vielas, par to jāziņo skolotājai; 

5.11. nav atļauts aiztikt auklītes rīcībā esošos tīrīšanas un kopšanas līdzekļus; 

5.12. bīstamās vielas jāatpazīst pēc iesaiņojuma brīdinājuma simboliem. Tikai 

pieaugušie drīkst rīkoties ar tām. 
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IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA UGUNSDROŠĪBAS IEVĒROŠANĀ 
Liepājā 

 

Nr. 2 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 7.2. punktu 

 

1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) noteikumi 

“Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un 

ievērojama visiem iestādes izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk 

– skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par 

uguni. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīta viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums, redzot ugunsgrēku, ir ievērot šādus nosacījumus: 

5.1. rīkojies ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoties skaļi sauc pēc 

palīdzības pieaugušo un pastāsti par redzēto!; 

5.2. klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no 

telpas!; 

5.3. pēc izkļūšanas no telpas, ja tas iespējams, sastājies pārī, lai pieaugušie varētu 

saskaitīt bērnus!; 

5.4. zvani ugunsdzēsējiem uz 112 – pasakot, kas deg, savu vārdu, uzvārdu, adresi!; 

5.5. uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai 

pieaugušie var dūmos tevi nepamanīt!; 

5.6. ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas 

augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos cilvēki 

var nosmakt; 

5.7. ja nevari atstāt telpu, ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana!; 

5.8. nekrīti panikā un nelec pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi 

ugunsdzēsējus – tevi noteikti izglābs!; 

       5.9. kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina, kā tevi izglābt!; 

       5.10. ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl 

lielākas!; 

5.11. ātri nogulies zemē! Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs. 

6. Iestādē aizliegts dedzināt sveces, brīnumsvecītes, sērkociņus, šķiltavas, kā arī izmantot 

jebkāda veida pirotehniku. 

7. Iestādes teritorijā aizliegts kurināt ugunskuru. 
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IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA ELEKTRODROŠĪBAS IEVĒROŠANĀ 
Liepājā 

Nr. 3 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 7.3. punktu 

 

1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) 

noteikumi – “Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamiem (turpmāk – 

bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par elektrību un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras 

var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīta viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta 

noteikumu numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot šādus noteikumus: 

5.1. nekad neaiztikt elektriskās iekārtas, nemēģināt tās izzināt; 

5.2. nebāzt pirkstus, priekšmetus (šķēres, adatas, pildspalvas, zīmuļus u.c.) 

elektrības kontaktos; 

5.3. atcerēties, ka elektrības vadus no kontaktligzdām atvienot drīkst tikai 

pieaugušie; 

5.4. neķerties klāt pie zemē nomestiem vadiem, ieraugot tos, pastāstīt 

pieaugušajiem; 

5.5. uzmanīties, ja dzirdami sprakšķi elektrības vadā, kontaktligzdā vai ierīcē, kas 

pieslēgta elektrībai, vai arī pamanīti dūmi.Tādā gadījumā nekavējoties jāatstāj 

telpa un jāsauc palīgā pieaugušais; 

5.6. nepieskarties dzirksteļojošai vietai. 
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IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ 
Liepājā 

Nr. 4 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 7.4. punktu 
 

1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk –iestāde) noteikumi 

–“Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā” (turpmāk – noteikumi) ir 

saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par ķermeni un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras 

var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru un tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērnu pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.6. obligāti ziņo skolotājai, ja tev ir slikta pašsajūta, sajūti sāpes savā ķermenī, esi 

guvis traumu vai tev ir iekodis kāds kukainis!; 

5.7. palīdzi piecelties pakritušam bērnam, izrādi līdzjūtību!; 

5.8. atceries, ja asiņo deguns, galvu nedrīkst atliekt, jo asinis var iekļūt elpvados! 

Galva jānoliec uz priekšu.; 

5.9. ja esi stipri sasitis galvu – jāapguļas uz sāniem, jāgaida pieaugušā palīdzība; 

5.10. ja esi iegriezis vai sadūris pirkstu – cel roku uz augšu un vērsies pie pieaugušā, 

pastāstot, kas noticis!; 

5.11. ja esi nosalis vai pārkarsis, pastāsti par to skolotājai! 

6. Redzi cietušo, vai kādam slikti:  

Apstājies! 

Uzrunā! Kā tevi sauc? 

Kas tev kaiš? 

Vai tev kas sāp? 

Kā varu tev palīdzēt?  

Ja atbild, centies noskaidrot traumas iemeslu.  

Ja trauma nav nopietna - sasities, paklupis, noskrāpējies - palīdzi cietušam nokļūt 

līdz pieaugušam (skolotāja, darbinieks, medicīnas māsiņa). 

7. Redzi cietušo, vai kādam slikti, guļ:  

Apstājies! 

Uzrunā! 

Papurini aiz pleca! 



Neatbild - sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības 

pie tuvākā pieaugušā (skolotāja, darbinieks, medicīnas māsiņa.) 

Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs! 

8. Redzi cietušo, kurš stipri asiņo:   

Apstājies!  

Palūdz lai aizspiež pats savu brūci! 

Sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā 

pieaugušā (skolotāja, darbinieks, medicīnas māsiņa). 

Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs! Mierini cietušo. 

9. Redzi cietušo, kurš varbūt ir kritis (pa kāpnēm, no augstuma): 

Apstājies!  

Uzrunā! 

Kas tev kaiš? 

Vai tev kas sāp? 

Kā varu tev palīdzēt? 

Guvis muguras, galvas, vai ekstremitāšu traumu. 

Palūdz nekustēties no vietas! 

Sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā 

pieaugušā (skolotāja, darbinieks, medicīnas māsiņa). 

Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs. Mierini cietušo! 
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IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA EKSKURSIJĀS, PĀRGĀJIENOS UN PASTAIGĀS 
Liepājā 

 

Nr. 5 
 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

 izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos  

pasākumos” trešās daļas 7.5. punktu, piektās daļas11.punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par bērnu 

drošību. 

3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu numuru 

un tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

5. Iestādes bērni dodas ekskursijās, pastaigās u.c., lai iepazītos ar pieaugušo darbu, dabu, 

apkārtni un nozīmīgākām vietām.  

6. Organizējot pastaigas, ekskursijas, pārgājienus un vērojumus ārpus iestādes teritorijas, 

skolotāja veic instruktāžu par drošību un uzvedību uz ielas un reģistrē “Pirmsskolas 

izglītības skolotāja dienasgrāmatā”, kur ieraksta noteikumu numuru un nosaukumu. 

7. Pirms došanās grupas pastaigās, ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos atbildīgā 

grupas skolotāja vadītājai iesniedz rakstisku informāciju (iesniegumu), kurā norādīts 

pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, 

pārvietošanās veids, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. 

8. Bērnu pienākums ir ievērot noteikumus: 

8.1. pastaigas, ekskursijas, pārgājienu laikā ārpus iestādes teritorijas jāiet pa pāriem aiz 

pieaugušā. Otrs pieaugušais iet kolonas aizmugurē; 

8.2. pārbaudi vai kurpju auklas aizsietas, apģērbs kārtībā!; 

8.3. izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību!; 

8.4.Ievēro ceļu satiksmes noteikumus: 

8.4.1. atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai!; 

8.4.2. nespēlējies ielu un dzelzceļu tuvumā!; 

8.4.3. iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā – “stāvi!”,  

dzeltenā – “gaidi!”, zaļā –“ej!”)!; 

8.4.4. šķērso ceļu pa gājēju pāreju, luksoforā degot zaļajai gaismai!; 

8.4.5. ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu un tad šķērso ielu, 

palūkojoties uz kreiso un labo pusi!; 

8.4.6. palūkojoties pa kreisi, aizej līdz ielas vidum un tad paskaties pa labi!; 

8.4.6. ievēro, ja brauc transporta līdzeklis, ceļu nešķērso!; 



8.4.7. dzelzceļa sliedes drīkst šķērsot tikai pārbrauktuvju vietās; 

8.4.8. negrūd citus bērnus, jo tu vari nejauši uzgrūst otru bērnu uz ceļa, kur brauc 

transporta līdzeklis! 

9. Pastāvīgi ievēro skolotājas norādījumus un neatpaliec no grupas! 

10. Atceries, ka nedrīkst aiztikt stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus, šļirces, 

medikamentus, asus zarus, un citus tavai dzīvībai un veselībai bīstamus priekšmetus! Par 

to paziņo savai skolotājai! 

11. Nemēģini nogaršot nepazīstamus augus un atrastus saldumus, pārtiku, medikamentus 

u.c.! Ja nejauši esi pagaršoji atrasto pārtiku, saldumus, medikamentus u.c., par to paziņo 

savai skolotājai! 

12. Atceries, ka nedrīkst aiztikt svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas – tur var būt 

sprāgstvielas, kā arī citus priekšmetus, tie varbūt bīstami tavai dzīvībai un veselībai! 

13. Ja ekskursijas, pārgājienu laikā sevi savainoji, par to paziņo savai skolotājai! 

14. Nekāp bez skolotājas atļaujas kokos, skatu torņos vai kādos citos paaugstinājumos! 

15. Ziņo skolotājai, ja jūties slikti! 

16. Sastopoties ar dzīvniekiem, tikai vēro tos! 

17. Neņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem, nekādā gadījumā nedodies 

viņiem līdzi, ja tevi aicina! 

18. Ja kāds nepazīstamais vēlas tevi nofotografēt, par to paziņo savai skolotājai! 
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IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA CITOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ORGANIZĒTAJOS 

PASĀKUMOS 
Liepājā 

 

Nr. 6 
 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos trešās daļas 7.6. punktu 

 

1. Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) noteikumi 

“Izglītojamo drošība citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos” (turpmāk – noteikumi) ir 

saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

3. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un 

katru reizi pirms jaunas darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu numuru, tēmu 

un to apliecina ar parakstu. 

5. Ar noteikumiem grupas skolotāja mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to 

apliecina ar savu parakstu. 

6. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

6.1. uzmanīgi klausies skolotāju vai svētku vadītāju un seko viņas norādēm!; 

6.2. izturies pieklājīgi pret citiem bērniem, negrūsties un neskrien pa zāli vai citu telpu!; 

6.3. ja esi pazaudējis savus draugus vai vecākus, stāvi uz vietas, nekur neej, viņi paši 

tevi sameklēs!; 

6.4. ja pēkšņi pazūd gaisma telpā, kur ir svētki, ieklausies, ko saka skolotāja un seko 

viņas norādēm! Uzvedies mierīgi!; 

6.5. neaiztiec vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas, kas nodrošina pasākuma 

norisi!; 

6.6. masu pasākumos piedalies apģērbā un apavos, kas tev ļauj brīvi kustēties un 

pārvietoties!; 

6.7. ja tev tiek piedāvāta maska vai cits tērps, kas tev liedz brīvi izteikties, traucē 

kustēties vai elpot, par to saki skolotājam!; 

6.8. ja esi ieraudzījis savus vecākus, uzreiz neskrien viņiem klāt, skolotāja pateiks, kad 

varēsi pie viņiem pieiet!; 

6.9. ja tevi uzrunā un aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildi un neseko viņam! 

Pastāsti par to skolotājai vai vecākiem!; 

6.10. nespiedies pūlī, tā tu nodarīsi pāri sev un cietiem. Tu visu tāpat redzēsi un 

dzirdēsi!; 

6.11. ziņo skolotājai, ja jūties slikti vai esi guvis traumu!; 

6.12. dzirdot trauksmes signālu, seko pieaugušo norādījumiem un atstāj telpu! 
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IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS UN  

VESELĪBAS ROTAĻNODARBĪBĀS 
Liepājā 

Nr. 7 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 7.7. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo drošība fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbībās” 

(turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – 

bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par sportu un fizisko izglītību un katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. piedalies sporta sacensībās un nodarbībās tikai speciālā apģērbā un apavos!; 

5.2. uzmanīgi klausies skolotājas norādījumos un spēļu noteikumos!; 

5.3. sporta nodarbībās nelieto nekādas rotaslietas – ķēdītes, pulksteņus u.c.!; 

5.4. uz sporta nodarbībām ejot, nekošļā košļājamo gumiju vai citas ēdamas 

lietas!; 

5.5. lieto sporta inventāru tikai ar skolotājas atļauju un pēc viņas norādījumiem!; 

5.6. uzmanīgi ieklausies skolotājas teiktajās instrukcijās un precīzi tās izpildi!; 

5.7. pēc paveiktā darba noliec sporta inventāru tam paredzētajā vietā!; 

5.8. piedaloties pasākumā, raugies, kur ir tavi grupas, komandas biedri vai 

skolotāja, lai neapmaldītos cilvēku pūlī!; 

5.9. ziņo skolotājai, ja esi sporta nodarbības laikā savainojies!; 

5.10. Ja tev, veicot kādu aktivitāti, paliek slikta pašsajūta, nekavējoties par to 

saki skolotājai! 
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IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS 
Liepājā 

 

Nr.8 
 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.1. punktu 
      

1. Noteikumi “Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās” (turpmāk- noteikumi) ir saistoši 

un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk –

iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem izglītības 

iestādes vadītājs (turpmāk – vadītājs) vai tas iestādes administrācijas pārstāvis, kas viņu 

tajā mirklī aizvieto, dodot iestādes iekšējās kārtības noteikumos paredzēto “Trauksmes 

signālu”, paziņojot – 112. 

3. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par bērnu 

drošību. 

4. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

5. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu numuru, 

tēmu un to apliecina ar parakstu. 

6. Ugunsgrēka gadījumā: 

6.1. rīkojieties ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoši sauc skaļi palīgā 

pieaugušo un pastāsti par redzēto!; 

6.2. klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no 

telpas!; 

6.3. pēc izkļūšanas no telpas ātri sastājies pa pāriem, ja tas tev iespējams, 

lai pieaugušie varētu saskaitīt bērnus!; 

6.4. zvani ugunsdzēsējiem uz 112, pasakot, kas deg, savu vārdu, uzvārdu, adresi; 

6.5. uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai 

pieaugušie var dūmos tevi pamanīt. Seko savas skolotājas norādījumiem!; 

6.6. ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi 

ceļas augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos 

cilvēki var nosmakt; 

6.7. ja nevari atstāt telpu, ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana!; 

6.8. ja nevari izkļūt no telpas, mēģini radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur tu 

atrodies. To vislabāk izdarīt, klauvējot ar kādu priekšmetu; 

6.9. nekrīti panikā un nelec pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi 

ugunsdzēsējus – tevi noteikti izglābs!; 

6.10. kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina kā tevi izglābt; 



6.11. ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl 

lielākas!; 

6.12. ātri nogulies zemē! Piespied degošu vietu pie zemes, tad uguns liesmas ātrāk 

nodzisīs. 

7. Gāzes smakas gadījumā: 

7.1. steidzīgi par to pasaki pieaugušajam!; 

7.2. ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni; 

7.3. nedrīkst ieslēgt elektroierīces; 

7.4. atstāj telpu pēc iespējams ātrāk! Zvani pa tālruni 114! 

8. Plūdu gadījumā: 

8.1. no plūdiem var patverties ēkās; 

8.2. izpildi visus pieaugušā norādījumus!; 

8.3. nekrīti panikā, esi mierīgs, pieaugušie tev palīdzēs!; 

8.4.neatstāj bez pieaugušā atļaujas telpas!; 

8.5. neuzturies logu tuvumā!; 

8.6. ja pēkšņi pazūd gaisma telpās, ieklausies, ko saka skolotāja un seko viņas 

norādēm! Uzvedies mierīgi!; 

8.7. ziņo skolotājai, ja tev ir kāda vajadzība vai jūties slikti!; 

8.8. ja esi viens laukā, sauc pēc palīdzības pieaugušos un dodies telpās! Skaļi 

kliedzot sauc pēc palīdzības!; 

8.9. zvani ugunsdzēsējiem pa tālruni 112, pasakot, kur ir plūdi, nosauc savu 

vārdu, uzvārdu, adresi!; 

9. Rīcība vardarbības gadījumā: 

9.1. obligāti ziņot vecākiem, grupas skolotājai; 

9.2. ja pret tevi ir vērsta vardarbība, zvanīt pa: Bērnu uzticības tālruni 

8009000; 

9.3. noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa – 

viņš saņem iedrošinājumu turpināt iesākto; 

9.4. neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez 

ievērības. 

10. Spēcīgas vētras gadījumā: 

5.1. izpildi visus pieaugušā norādījumus!; 

5.2. neatstāj bez pieaugušā atļaujas mācību telpas!; 

5.3. neuzturies logu tuvumā!; 

5.4. ja pēkšņi pazūd gaisma telpās, ieklausies, ko saka skolotāja un seko viņas 

norādēm! Uzvedies mierīgi!; 

5.5. ziņo skolotājai, ja tev ir kāda vajadzība vai jūties slikti! 

5.6. ja pastāv briesmas tev vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai, zvani uz 

tālruņa numuru 112. 
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IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA NESTANDARTA SITUĀCIJĀS 
Liepājā 

 

Nr. 9 

 
 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.2. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās” (turpmāk- noteikumi) ir 

saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” 

(turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk– bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk 

– skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par 

bērnu drošību un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu 

drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums, redzot ko neierastu, nezināmu: 

5.1. ziņo par redzamo pieaugušajam!; 

5.2. neņem rokās svešas, nepazīstamas lietas!; 

5.3 dzirdot trauksmes signalizācijas skaņas, seko pieaugušā norādījumiem un atstāj 

telpu!; 

5.4. esi apdedzinājis roku -turi to zem tekoša ūdens krāna līdz sāpes mazinās!; 

5.5. iedūrusies skabarga –vērsies pēc palīdzības pie pieaugušā!; 

5.6. izkritušu bateriju no rotaļlietas atdod pieaugušajam!; 

5.7. ja redzi atvērtas tranšejas, tehnoloģiskos kanālus , tos jāpāriet pa speciāli 

aprīkotām pārejām. Ja pamani atvērtu lūku, apej to, nemēģini tai lēkt pāri! 

6. Drošības tehnikas noteikumi, kas jāievēro sastopoties ar sprāgstvielām. Kategoriski 

aizliegts: 

6.1. izkustināt no vietas, celt vai mest atrastās sprāgstvielas; 

6.2. censties izjaukt; 

6.3. sildīt vai sist pa tām; 

6.4. nest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā; 

6.5. nodot metāllūžņos; 

6.6. Kā rīkoties, ja atrod sprāgstošos priekšmetus: 

6.6.1. iežogot un uzlikt uzrakstu “NEPIESKARIES, BĪSTAMI!” 

6.6.2. izsaukt drošības dienestu, policiju vai paziņot pieaugušajiem; 

6.6.3. nekavējoties par to informēt glābšanas dienestu pa tālruni 112. 
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CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA IZGLĪTOJAMIEM 
Liepājā 

 

Nr. 10 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.3. punktu 

 

1. Noteikumi “Ceļu satiksmes drošība izglītojamiem” (turpmāk – noteikumi) 

ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

3. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par ielu un transportu, par ceļu satiksmes drošību un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

        5.1. atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai!; 

5.2. nedrīkst rotaļāties uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā!; 

5.3. iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā –“stāvi!”; 

dzeltenā – “gaidi!”; zaļā – “ej!”). Ievēro to ik dienas!; 

5.4. šķērso ceļu tikai pie zaļās gaismas gājēju pārejās!; 

5.5. ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu, un tad šķērso ielu, 

palūkojoties vispirms uz kreiso un tad uz labo pusi!; 

5.6. braukt ar velosipēdu pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo, uzliekot galvā 

ķiveri; 

5.7. nekad uz ielas nerunā ar nepazīstamiem cilvēkiem!; 

5.8. nekādā gadījumā nekāp svešā mašīnā! Ja tevi mēģina iesēdināt ar viltu vai 

varu, pretojies un skaļi sauc pēc palīdzības!; 

5.9. ja tavu ķermeni aizskar svešs cilvēks, obligāti pretojies un sauc pēc 

palīdzības! Pastāsti par notikušo pieaugušajiem!; 

5.10. Nepiekrīti iet līdzi nepazīstamiem bērniem vai pieaugušajiem, kuri tev 

sola ko iedot, parādīt vai aizvest pie tev it kā pazīstama cilvēka! 
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IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA UZ ŪDENS UN LEDUS 
Liepājā 

 

Nr. 11 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.4. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus” (turpmāk - noteikumi) ir 

saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” 

(turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, 

apgūstot tēmu par drošību uz ūdens un ledus un katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. tuvojies upei, ezeram, dīķim tikai kopā ar pieaugušo!; 

5.2. ej ūdenī tikai kopā ar pieaugušo!; 

5.3. atrodoties ūdenī krasta tuvumā tad, ja krastmalā atrodas kāds no 

pieaugušajiem!; 

5.4. nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī!; 

5.5. nekad nespēlē spēles, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo var aizrīties ar 

ūdeni un nosmakt!; 

5.6. nedrīkst tālu peldēt ar piepūšamiem matračiem un kamerām, jo, ja tie sāks 

zaudēt gaisu, tu nogrimsi; 

5.7. nejokojies ūdenī, skaļi saucot: “Palīgā, es slīkstu!”, jo situācijā, kad tiešām 

var būt vajadzīga palīdzība, neviens tev nepievērsīs uzmanību!; 

5.8. aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem!; 

5.9. par ledus biezuma pārbaudi parūpēsies pieaugušie, nosakot, vai drīkst pa to 

staigāt, rotaļāties; 

5.10. slidinies pa ledus celiņiem, ievērojot pieaugušā norādījumus par 

slidināšanās virzieniem! 
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IZGLĪTOJAMO PERSONĪGĀS HIGIĒNAS UN DARBA HIGIĒNAS 

IEVĒROŠANA 
Liepājā 

 

Nr. 12 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.5. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērošana” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni 

un dabu un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību 

un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. seko sava apģērba tīrībai, matu kārtībai!; 

5.2. lūdz pieaugušos palīdzēt apģērbties vai noģērbties, ja kādu no darbībām 

neproti veikt pats! Piemēram, aizpogāt apģērba pogas, aizšņorēt kurpju auklas, 

uzvilkt zābakus, sasiet pareizi šalli u.c.; 

5.3. ievēro, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē!; 

5.4. slapjo apģērbu neliec skapītī, bet iedot to pieaugušajiem, kuri to liks žāvēties!; 

5.5. kopā ar vecākiem seko sava apģērba skapīša kārtībai!; 

5.6. sporta nodarbībās tu vari piedalīties tikai sporta apģērbā un apavos, mūzikas 

nodarbībās – kājās jāvelk čībiņas!; 

5.7. seko, lai tev būtu personīgie higiēnas piederumi: ķemme vai suka, salvetītes, 

zobu birstīte un zobu pasta!; 

5.8. ja tev ir iesnas, izmanto salvetes, pēc tam nomazgā rokas! Ja nepieciešams, 

lūdz pieaugušo palīdzību!; 

5.9. ja klepo vai šķaudi, aizliec roku mutei priekšā, kā to mācījušas skolotājas!; 

5.10. mazgā rokas pirms katras ēdienreizes, pēc tualetes un kad tas ir 

nepieciešams!; 

5.11. pēc tualetes izmantošanas vajadzības gadījumā neaizmirsti izmantot tualetes 

papīru, nolaist ūdeni tualetes podā, kā arī aizvērt tā vāku! Ja, izmantojot tualeti, 

nepieciešams ko sakopt vai esi nosmērējis drēbes, paziņo par to pieaugušajiem!; 

5.12. elementāros darbus (puķu laistīšana, dežuranta pienākumi, u.c.) veic kopā ar 

pieaugušo!; 

5.13. strādājot izmanto tikai pieaugušā atļautos darba rīkus bērniem un 

mazgāšanas līdzekļus – ūdeni un ziepes!; 

5.14. noliec darba instrumentus pēc darba tiem paredzētajā vietā!; 

5.15. strādājot ar krāsām, plastilīnu – izmantot paliktni, uzloki piedurknes! 
 



APSTIPRINĀTS 
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IZGLĪTOJAMO DARBA DROŠĪBA, VEICOT PRAKTISKOS DARBUS 
Liepājā 

 

Nr. 13 
 

Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.6. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskos darbus” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot 

tēmu par darba drošību, veicot praktiskos darbus un katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. ņem instrumentus, kas paredzēti praktiskam darbam tikai ar skolotājas 

atļauju!; 

5.2. sagatavo savu darba vietu saskaņā ar saņemto uzdevumu!; 

5.3. novieto nepieciešamos instrumentus akurāti un pārliecinies par to darba 

kārtību!; 

5.4. turi kārtībā savu darba vietu, nepieļauj tās apkraušanu ar nevajadzīgām 

mantām!; 

5.5. esi uzmanīgs! Nestaigā ar instrumentiem rokās un netraucē citus bērnus!; 

5.6. novieto šķēres uz galda, kad esi padarījis darbu!; 

5.7. nevicinies ar šķērēm, īlēnu, zīmuli, otu vai adatu u.c. asiem priekšmetiem, jo 

tā var savainot citus bērnus!; 

5.8. asos darbarīkus (īlēni, adatas u.c.) pēc darba pabeigšanas atdod 

pieaugušajam!; 

5.9. diegu nogriez tikai ar šķērēm, drāti noknieb ar knaiblēm!; 

5.10. pārbaudi instrumentu stāvokli – nomazgā, notīri un noliec tos vietā! 
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Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” trešās daļas 8.7. punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo drošība mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā” 

(turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – 

bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja 

(turpmāk – skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot 

tēmu par drošību un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

bērnu drošību un veselību. 

3. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

5. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. mācību laikā un mācību starplaikos drīksti atrasties tikai kopā ar skolotāju!; 

5.2. atrodoties mācību telpās, ar savu uzvedību netraucē skolotāja un pārējo bērnu 

darbu!; 

5.3. mācību laikā ievēro mācību telpu/kabinetu iekšējās kārtības noteikumus un 

izpildi skolotāja prasības par darba drošības noteikumu ievērošanu!; 

5.4. atceries, ka mācību laikā pats esi atbildīgs par savas darba vietas kārtību un 

inventāru, ar kuru strādā!; 

5.5. ja tev nepieciešams apmeklēt labierīcības telpas, paziņo par to skolotājai!; 

5.6. mācību nodarbību starplaikā vari izvēlēties atpūtas formas, ievērojot drošības 

noteikumus un kulturālas uzvedības normas!; 

5.7. uz mūzikas zāli/kabinetiem drīksti doties tikai skolotāja pavadībā!; 

5.8. ja mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos cits bērns pārkāpj šos 

noteikumus vai citus drošības noteikumus, ziņo par to skolotājai, auklei, iestādes 

vadītājam vai dežurējošam administrācijas pārstāvim! 

5.9. tev aizliegts šūpoties krēslā, bakstīt apkārt sēdošos ar pildspalvu, zīmuli, 

šķērēm u.c. asiem priekšmetiem, mētāt mācību telpā dažādus priekšmetus, atbīdīt 

krēslu citam bērnam, ja viņš ir piecēlies; 

5.10. mācību nodarbību starplaikos aizliegts skriet mācību telpās, grūstīties, 

aizskart citus bērnus: fiziski, verbāli vai kā savādāk, veikt darbības, kas apdraud citu 

izglītojamo vai pedagogu drošību un veselību. 
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IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBAS NOTEIKUMI ROTAĻĀJOTIES AR IESTĀDES 

TERITORIJAS ROTAĻU UN SPORTA ZONAS IERĪCĒM 
Liepājā 

 

Nr. 15 

 
Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos  

pasākumos” 7.6. punktu 

  

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi “Izglītojamo uzvedības noteikumi, rotaļājoties ar iestādes teritorijas rotaļu 

un sporta zonas ierīcēm” (turpmāk - noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – 

bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par 

drošību, kā arī katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu 

drošību un veselību. 

3. “Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu numuru, tēmu un 

apliecina to ar parakstu. 

4. Bērna pienākums ir ievērot noteikumus. 

5. Skolotājai atbilstoši bērna vecumam jāizskaidro, kādi drošības pasākumi veicami, 

rotaļājoties ar iestādē esošajām rotaļu ierīcēm. 

 

2. Noteikumi bērniem 

6. Slidinoties pa slidkalniņu: 

6.1. ja vēlies slidināties pa slidkalniņu, pasaki to savai skolotājai!; 

6.2. tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās nedrīksti turēt 

rotaļlietas vai citus priekšmetus; 

6.3. pa kāpnēm kāp lēni, vēro, lai tevi negrūsta citi bērni!; 

6.4. slidinies pa slidkalniņu tikai sēdus stāvoklī!; 

6.5. slidināšanās pa slidkalniņu tiek atļauts pa vienam. 

7. Ja vēlies šūpoties ar šūpolēm, pasaki to savai skolotājai: 

7.1. šūpojies sēdus, turoties pie šūpoļu auklām!; 

7.2. nelec no šūpolēm to kustības laikā!; 

7.3. nešūpo tukšas šūpoles!; 

7.4. nešūpojies leņķī!; 

7.5. neķer vai neapturi citus bērnus šūpošanās laikā!; 

7.6. nestaigā tuvu, kad šūpojas citi bērni!  

8. Vizināšanās laikā ar rotaļu ierīci “Karuselis ar sēdvietām”, atceries: 

8.1. uz katra rotaļu ierīces sēdeklīša drīkst sēdēt tikai viens bērns; 



8.2. tev jāturas pie krēsliņiem piestiprinātajiem stienīšiem; 

8.3. raugies, lai tuvumā neatrastos citi bērni!; 

8.4. vizināšanos neveic ātri, strauji un ilgstoši!; 

8.5. ja tev kļūst slikti, pasaki to savai skolotājai! 

9. Šūpojoties ar šūpolēm “Balansieris” iegaumē: 

9.1. katrā šūpoļu pusē var sēdēt tikai viens bērns; 

9.2. tev ar abām rokām jāturas pie rokturīšiem; 

9.3. nedrīkst šūpoties strauji, ar lielu spēku atsperoties pret zemi; 

9.4. lūko, lai tuvumā neatrodas citi bērni! 

10. Rotaļājoties ar rotaļu celtni - līdzsvara dēli “Čūska”, iegaumē: 

10.1. pa līdzsvara dēli ievēro drošu attālumu no citiem bērniem;  

10.2. ejot negrūsti citus bērnus; 

10.3. ejot pa līdzsvara dēli, neturi rokās rotaļlietas vai priekšmetus, kurus skolotāja tev 

nav atļāvusi. 

11. Ejot pa riepām, atceries: 

11.1. rokās tev nedrīkst būt nepiemēroti priekšmeti; 

11.2. pa riepām nelec strauji!; 

11.3. negrūsti citus bērnus! 

11.4. nedrīkst grūstīties ar citiem bērniem; 

11.5. nedrīkst būt rokās nepiemēroti priekšmeti. 

12. Rotaļājoties ar rotaļu ierīci “Zviedru, alpīnistu siena”, atceries: 

12.1. ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, paziņo par to grupas skolotājai!; 

12.2. pa “Zviedru sienu” var kāpt tikai pa vienam un skolotājas klātbūtnē. 

13. Rotaļājoties ar rotaļu ierīci “Šūpojošais tilts”, atceries: 

13.1. ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, paziņo par to grupas skolotājai!; 

13.2. drīksti izmantot šo rotaļu ierīci tikai skolotājas klātbūtnē! 

14.Rotaļājoties ar Rotaļu ierīci “Mini”, atceries: 

14.1. ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, pasaki to savai skolotājai! Tikai ar 

skolotājas atļauju un viņas klātbūtnē drīksti rotaļāties!;  

14.2. uz rotaļu celtnes nedrīkst grūstīties; 

14.3. tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās nedrīksti turēt 

rotaļlietas vai citus priekšmetus; 

14.4. pa kāpnēm kāp lēni, vēro, lai tevi negrūsta citi bērni!; 

14.5. no rotaļu ierīces nedrīkst lēkt, ievēro pareizu uzkāpšanu un nokļūšanu lejā!; 

14.6. slidināties pa slidkalniņu drīkst tikai sēdus stāvoklī; 

14.7. slidināšanās pa slidkalniņu noris pa vienam;  

14.8. nestāvi slidkalniņa priekšā, ja pa to slidinās cits bērns! 

15. Rotaļājoties ar rotaļu celtni “Vilciens – mašīna”, atceries: 

15.1. ja vēlies rotaļāties rotaļu celtni “Vilciens – mašīna”, par to paziņo savai grupas 

skolotājai!; 

15.2. tikai ar skolotājas atļauju un viņas klātbūtnē drīksti rotaļāties rotaļu celtnē 

“Vilciens – mašīna”!; 

15.3. rotaļu celtnē “Vilciens – mašīna” nekliedz, negrūsties, neskrien, neguli uz 

grīdas!; 

15.4. rotaļājoties tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās 

nedrīksti turēt rotaļlietas vai citus priekšmetus; 

15.5. no rotaļu ierīces nelec, kāp lēni, ievēro pareizu uzkāpšanu un nokļūšanu lejā! 

Negrūsti citus bērnus un vēro, lai tevi negrūsta! 

16. Rotaļājoties sporta laukumā ar hokeja vārtiem, atceries: 



16.1. rotaļāties vari, ja atļāvusi to grupas skolotāja; 

16.2. hokeja vārtus nedrīkst bojāt, uz tiem nav atļauts kāpt vai karāties. 

16.3. Rotaļājoties sporta laukumā ar basketbola statni ar vairogu, grozu un tīklu, 

atceries: 

16.4. rotaļāties vari, ja atļāvusi to grupas skolotāja; 

16.5. izturies saudzīgi pret šo rotaļceltni un nebojā to! Uz groziem nav atļauts 

karāties! 

17. Ja vizinoties ar kādām no rotaļu ierīcēm tev kļūst slikti, nekavējoties par to ziņo savai 

skolotājai! 

18. Ja rotaļu ierīcē pamani kādu bojājumu, nerotaļājies ar to un paziņo par to savai 

skolotājai! 

19. Ziemas periodā nepieskaries ar lūpām, mēli metāla virsmām. 
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IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBAS NOTEIKUMI ROTAĻU UN SPORTA 
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Liepājā 
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Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

 izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos  

pasākumos” trešās daļas 7.5. punktu, piektās daļas11.punktu 

 

1. Noteikumi “Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļu un sporta laukumos” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mazulītis” (turpmāk – iestāde) izglītojamiem (turpmāk – bērns). 

2. Ar noteikumiem bērnus iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk – 

skolotāja) mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā pēc nepieciešamības, kā 

arī apgūstot tēmu par bērnu drošību. 

3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” skolotāja ieraksta noteikumu numuru 

un tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4. Noteikumi bērniem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā atbilstoši vecumam. 

5. Organizējot bērnu aktivitātes rotaļu un sporta laukumos iestādes teritorijā, skolotāja ar 

bērniem aktualizē noteikumus par drošību un uzvedību.  

6. Bērnu pienākums ir ievērot noteikumus: 

6.1. pirms pastaigas pārbaudi, vai kurpju auklas aizsietas, apģērbs kārtībā!; 

6.2. izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību!; 

6.3. ejot līdz rotaļu un sporta laukumam bērniem jāiet pa pāriem aiz skolotāja; 

6.4. negrūd citus bērnus!; 

6.5. pastāvīgi ievēro skolotājas norādījumus un neatpaliec no grupas!; 

6.6. pastaigas laikā ievēro noteikumus “Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļājoties 

ar iestādes teritorijas rotaļu un sporta zonas ierīcēm”!; 

6.7. pastaigas laikā spēlējoties ar rotaļlietām un sporta inventāru ievēro drošības 

noteikumus, lai nenodarītu pāri sev un citiem bērniem!; 

6.8. rotaļu un sporta laukumā atrodot priekšmetus (somas, kastes, rotaļlietas, 

saldumus, pārtiku, stikla lauskas, nepazīstamas augus, šļirces, medikamentus, asus 

zarus u.c.), nepacel tos, tie varbūt bīstami tavai dzīvībai un veselībai! Par to paziņo 

savai skolotājai!; 

6.9. nemēģini nogaršot nepazīstamus augus un atrastus saldumus, pārtiku, 

medikamentus!; 

6.10. ja nejauši esi pagaršojis atrasto pārtiku, saldumus, medikamentus u.c., nebaidies 

par to paziņot savai skolotājai!; 

6.11. atceries, ka nedrīkst aiztikt svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas u.c., tur var 

būt sprāgstvielas, kā arī citi priekšmeti, kas var būt bīstami tavai dzīvībai un veselībai; 

6.12. ja pastaigas laikā rotaļu un sporta laukumā sevi savainoji, nebaidies par to 

paziņot savai skolotājai!; 

6.13. nekāp uz žogiem, kokos un uz citiem paaugstinājumiem iestādes teritorijā!; 

6.14. nerotaļājies bez skolotājas atļaujas uz rotaļu celtnēm ārpus savas grupas rotaļu 



laukuma!; 

6.15. ziņo skolotājai, ja jūties slikti!; 

6.16. rotaļu un sporta laukumos sastopoties ar dzīvniekiem un putniem, tikai vēro tos! 

Paziņo par to skolotājai!; 

6.17. neņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem, nekādā gadījumā 

nedodies viņiem līdzi, ja tevi aicina! Paziņo par to skolotājai!; 

6.18. ja kāds nepazīstamais vēlas tevi nofotografēt, par to paziņo savai skolotājai! 

 


