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RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 
Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058, tālrunis 67670722, 67675805, fakss 67670722, e-pasts: rzvs@riga.lv 

 

Rīgā 
01.08.2019.         Nr.VSZ-19-3-nts 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Pirmsskolas grupu noteikumi kārtībai, kādā nodrošināma bērnu drošība 
 

 

I.Vispārējās prasības 

 

1. Drošības noteikumi ( turpmāk –Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības 

likuma 5.5.pantu, LR Bērnu tiesību likumu, LR MK noteikumiem Nr. 1338 ‘’ 

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos,” LR MK noteikumiem Nr. 596 ‘’Higiēnas prasības 

izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.’’ 

2. Par šo noteikumu ievērošanu Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas pirmsskolas grupu 

(turpmāk tekstā –Pirmsskola) ir atbildīgs Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas (turmāk 

tekstā- Skola) direktore  un Skolas darbinieki atbilstoši savai kompetencei, kas 

noteikta amata aprakstos. 

II. Prasības bērnu dzīves organizācijai Pirmsskolā 

3. Bērni iestādē ierodas pieaugušo pavadībā, kuri bērnu nodot pirmsskolas izglītības 

skolotājai (turpmāk- skolotājai) vai darbiniekam, kas pieņem bērnus. Bērns 

nedrīkst viens ierasties Skolā, kā arī atrasties tās teritorijā bez pieaugušo 

klātbūtnes. 

4. Bērnu vecāku (aizbildņu) (turpmāk tekstā- vecāki) pienākums informēt Skolas 

medicīnas darbinieku un grupas skolotājas par bērna veselības problēmām. 

5. Bērnu no Pirmsskolas izņemt ir tiesības bērnu vecākiem vai viņu iesniegumā 

norādītām personām, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus. 

Skola nav tiesīga nodot bērnu iereibušām personām, kā arī jaunākā skolas vecuma 

bērniem (līdz 13 gadu vecumam). 

6. Kad bērns nodots skolotājai, nav pieļaujama bērnu atrašanās ārpus Skolas 

teritorijas bez Skolas darbinieku klātbūtnes. Gadījumā, ja bērns patvaļīgi ir atstājis 

Skolas teritoriju, Direktore vai dežūrējošais administrators nekavējoties norīko 

Skolas darbiniekus bērna meklēšanai, par bērna pazušanu ziņo policijas nodaļai, 

bērnu vecākiem un informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu. Rakstveidā ziņojums par notikušo jāiesniedz Rīgas domes Izglītības 

un sporta departamentā divu darba dienu laikā. 

7. Skolā un tās teritorijā aizliegts atstāt bērnus vienus bez pieaugušo uzraudzības. 

8. Nelaimes un ārkārtas gadījumos darbinieki rīkojas atbilstoši šiem noteikumiem un 

saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu. 
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9. Ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un šiem noteikumiem Direktore vai 

Pirmsskolas darbinieks atbilstoši savai kompetencei, kas noteikta amata aprakstos, 

iepazīstina bērnu vecākus divas reizes mācību gadā, vai pēc nepieciešamības. 

10.Iepazīšanos ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem un šiem noteikumiem 

vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis apliecina ar savu parakstu (pielikums Nr.1.). 

Iekšējās kārtības noteikumi un šie noteikumi atrodas grupā- vecākiem domātajā 

portfolio (vecāku mapē) mapē. 

10. Nepiederošu personu uzturēšanās Skolā un tās teritorijā jāsaskaņo ar Direktori vai 

dežūrējošo administratoru.  

11. Skolas darbiniekiem Skolas teritorijā vai ēkā, satiekot nepiederošas personas, tās 

jāuzrunā un jānoskaidro ierašanās mērķis. 

12. Pirmsskolas vecuma bērnu pārvietošanās no savas grupas uz citām Skolas telpām 

pieļaujama tikai iestādes darbinieku pavadībā. 

13. Ejot pa kāpnēm, Skolas darbinieks nodrošina uzmanīgu un nesteidzīgu bērnu 

pārvietošanos. 

14. Pirmsskolas audzēkņi, Skolas teritorijā, drīkst izmantot braucamrīkus (velosipēdu, 

skrejriteni, skrituļslidas), lietojot aizsargķiveri, kāju, roku locītavu aizsargus, savu 

vecāku klātbūtnē. 

15. Pirms bērnu pastaigas Skolas teritorijā sētnieks vai iestādes strādnieks, vai 

dežūrējošais administrators apseko un pārliecinās par teritorijas atbilstību bērnu 

drošībai un pārbauda, vai teritorijā neatrodas bērniem bīstami priekšmeti. Ja 

apsekošanā ir konstatēts iespējams apdraudējums par to nekavējoties jāziņo 

Direktorei vai dežūrējošam administratoram. 

 

III. Prasības Pirmsskolas telpām, aprīkojumam un teritorijai 

16. Pirmsskolu izvieto atbilstoši tās darbībai projektētā ēkā vai citas publiskas ēkas vai 

dzīvojamas ēkas daļā, kas pielāgota Pirmsskolas vajadzībām. Ja Pirmsskola 

izvietota citas ēkas daļā, to nodrošina ar atsevišķu ieeju un evakuācijas izejām 

atbilstoši ugunsdrošības normām. 

17. Telpās, kurās atrodas bērni, grupas tualete, garderobe, gaiteņi, sporta zāle, visām 

mēbelēm un konstrukcijām, kas pārsniedz bērna augumu, jābūt stabilām un 

nostiprinātām. 

18. Durvju stiklam jābūt triecienu drošam, bērnu augstumā jābūt norobežotam ar 

aizsargbarjeru. 

19. Laikā, kad ēkā atrodas bērni, evakuācijas durvis aizver no iekšpuses ar viegli 

atveramu aizvaru. Evakuācijas koridoriem jābūt brīviem. 

20. Mēbeļu konstrukcijās nav pieļaujami atvāžami sēdekļi, asi stūri, izvirzītas skrūves 

un citi mehānismi, kas var izraisīt traumas. 

21. Mēbeļu izmērus nodrošina atbilstoši bērna augumam un vecuma prasībām. 

22. Mācību līdzekļus un priekšmetus, kas var radīt traumas: šķēres, zīmuļi, otiņas, 

īleni, pildspalvas, izmantojami Iestādes darbinieku klātbūtnē. 

23. Pirmsskolā drīkst lietot tikai sertificētas un drošas sildierīces. Pēc elektroiekārtu 

izmantošanas tās tiek atslēgtas no strāvas. Mācību tehniskos līdzekļus un 

elektroiekārtas novieto bērniem neaizsniedzamā vietā. Elektrības kontaktus 

noslēdz atbilstoši elektrodrošības noteikumiem. 

24. Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņas glabāšanu nodrošina bērniem 

neaizsniedzamā vietā. 
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25. Skolā aizliegts ienest priekšmetus un vielas, kas bīstamas bērnu dzīvībai, drošībai 

un veselībai (medikamentus, asus priekšmetus, pirotehniku u.c.). 

26. Dezinfekcijas un telpu uzkopšanas līdzekļus glabā aizslēgtos plauktos, skapjos. 

27. Rotaļlietu un telpu dezinfekciju veic laikā, kad bērni neatrodas telpās. 

28. Pirmsskolā izmantot drīkst rotaļlietas un spēles, kas ir nekaitīgas bērna dzīvībai un 

veselībai. Tās izvēlas atbilstoši veselībai. 

29. Skolas teritorijai jābūt sakoptai, pārredzamai, krūmājus retina un apgriež, zālienu 

regulāri kopj un pļauj. 

30. Bērnu pastaigas laikā Skola nodrošina, lai teritorijā neatrastos nepiederošas 

personas. 

31. Ieejas durvis ir aprīkotas ar koda atslēgu un aizslēgšanas mehānismu. 

32. Rotaļu un sporta zonā iekārto pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošas ierīces un 

konstrukcijas. Tām jābūt stabilām, nostiprinātām un bērnu veselībai nekaitīgām. 

33. Rotaļu zonā ierīkotajām smilšu kastēm nodrošina pārklāšanas iespēju. Smiltis 

maina katru gadu pavasarī. 

34. Skolas teritorijā apzaļumošanai aizliegts izmantot augus, kas bīstami cilvēka 

veselībai, augus ar ērkšķiem un indīgām auga daļām. 

35. Ziemas sezonā nodrošināma regulāra sniega tīrīšana teritorijā un no ēku jumtiem, 

celiņus un kāpnes attīra un nokaisa ar smiltīm, nepieciešamības gadījumā bīstamās 

zonas norobežo. 

IV. Drošības noteikumi masu pasākumos 

36. Par masu pasākumu Skolā tiek uzskatīts tāds pasākums, kurā piedalās 50 un 

vairāk dalībnieku. 

37. Masu pasākumā obligāta ir Skolas medicīnas darbinieku klātbūtne. 

38. Plānojot masu pasākumu Skolā, vadītājs ar rīkojumu nozīmē atbildīgās personas 

par pasākuma organizēšanu, atbildīgās personas, kas vēros kārtību un drošību 

masu pasākuma laikā. 

39. Atbildīgās personas pienākumi, organizējot bērnu drošības aizsardzību masu 

pasākumos: 

39.1. pirms pasākuma pārbaudīt telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību 

attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām; 

39.2. pārbaudīt dekorāciju nostiprinājumu, sekot, lai tās nepieciešamības gadījumā 

netraucētu darbinieku evakuācijai; 

39.3. sekot, lai netiktu izmantoti gaismas efekti, kuros izmantotas veselībai kaitīgas 

vielas; 

39.4. sekot, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ņemot vērā normatīvos 

aktos noteikto platību uz vienu cilvēku; 

39.5. sekot, lai pasākuma apgaismošanai izmantotu tikai slēgtos elektrības vadus ar 

standarta savienojumiem; 

39.6. pasākuma laikā atrasties telpā un sekot, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības 

noteikumi, kā arī citi drošības noteikumi; 

39.7. nodrošināt minimāli nepieciešamo pedagogu skaitu pasākumā; 

39.8. informēt pašvaldības policiju par masu pasākuma norisi, ja pasākums tiek 

organizēts ārpus Skolas teritorijas; 

39.9. vajadzības gadījumā nodrošināt neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu. 

40. Atbildīgā persona ar Direktori saskaņo masu pasākuma plānu, kurā norāda: 
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40.1.  norises laiku; 

40.2.  pasākumu vietu; 

40.3. dalībnieku skaitu; 

40.4. atbildīgās personas. 

40.5. pasākuma atbildīgā persona nepieciešamības gadījumā organizē pasākuma 

dalībnieku evakuāciju, veic operatīvā dienesta izsaukšanu, izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, kā arī pilda citus dežūrējošā administratora 

norādījumus. 

V. Sporta sacensību un nodarbību organizēšanas kārtība 

41. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas sporta 

bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

42. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, Direktore pārliecinās par 

telpu un to aprīkojuma piemērotību un iepazīstas ar uzraudzības dienestu 

atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

43. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

izglītojamo veselību un drošību. 

44. Sporta sacensībās ir klāt Skolas ārstniecības persona vai cita sertificēta 

ārstniecības persona, vai Direktores norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu 

atbildīgā persona. 

45. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais Skolotājs informē 

dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, 

atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām. 

46. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgā persona iesniedz Direktorei 

rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās 

iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad 

izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem. 

47. Vecākiem ir pienākums informēt Skolas ārstniecības personu vai klases 

audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās. 

48. Skolas ārstniecības persona vai grupas skolotājs informē sporta skolotāju vai 

treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai gadījumā, ja 

izglītojamam piemērojamas īpašas prasības. 

49. Uz sporta nodarbībām ierodas sporta tērpā un sporta apavos: sporta tērps 

nodarbībām telpā- krekliņš šorti/ ērtas bikses, zeķes un vingrošanas čības, sporta 

tērps nodarbībām sporta laukumā- krekliņš, viegla jaka, ērtas bikses un sporta 

apavi. 

50. Sporta nodarbībām paredzētajā apģērba kabatās nedrīkst būt bīstami priekšmeti 

(stikls, akmeņi u.c.). 

51. Sporta rotaļnodarbību laikā nedrīkst ēst konfektes un košļāt košļājamo gumiju. 

52. Sporta inventāru izmanto tikai pēc skolotājas instrukcijām un sporta vingrojumus 

izpilda tikai pēc skolotājas norādījumiem. 

53. Jāievēro sporta rotaļu noteikumi. Kustību rotaļu laikā negrūsta viens otru, ievēro 

distanci. 

54. Ja kāds ir nokritis un viņam nepieciešama palīdzība jāpasauc skolotāja vai 

pieaugušais, kas ir tuvumā. 

55. Nodarbību beigās sporta inventārs jānoliek savās vietās. 
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VI. Rīcība nepārvaramas varas gadījumos 

56. Nepārvaramas varas gadījumā tiek izsludināta trauksme, dežūrējošam 

administratoram izstaigājot visu Skolu un mutiski paziņojot par trauksmi. 

57. Uzzinot par trauksmi, Pirmsskolas grupu darbinieku pārstāvji un pārējie 

darbinieki ierodas vadītāja kabinetā, kur vadītājs vai dežūrējošais administrators 

dod īsas, lakoniskas un saprotamas norādes par turpmāko rīcību. 

58. Ja nepārvaramas varas sekas izraisītas un kopīga darbības plāna precizēšana nav 

iespējama, Pirmsskolas darbinieki nekavējoties veic bērnu evakuēšanu. 

59. Skolas darbinieks, novērtējot situāciju, izvēlas īsāko un drošāko evakuācijas ceļu, 

pārbauda bērnu skaitu. Evakuējot bērnus, viens darbinieks atrodas bērnu grupas 

priekšgalā, otrs darbinieks iziet no grupas pēdējais, vēlreiz pārbaudot telpas. 

60. Ja situācija atļauj, paņem bērnu siltās drēbes, vai segas un Pirmsskolas 

dokumentāciju. 

61. Direktore apstiprina Pirmsskolas evakuācijas plānu, kurā minētas iespējamās 

bērnu evakuācijas vietas, informācijas saņemšanas process iespējamas 

nepārvaramas varas gadījumos. Tas ir saistošs visiem iestādes darbiniekiem. 

62. Rīcību nepārvaramas varas gadījumos nosaka Skolas Civilās aizsardzības, 

avārijas un glābšanas plānā un drošības instrukcijas. 

VII. Drošības noteikumi bērniem 

63. Drošības noteikumi Skolas organizētajos pasākumos: 

63.1. pasākumos ierodas/ aiziet kopā ar pieaugušo; 

63.2. pa koridoriem staigāt pāros, mierīgi, negrūstoties, neskrienot; 

63.3. jāievēro uzvedības normas sabiedriskajās vietās; 

63.4. pasākuma laikā jāuzvedas klusi un mierīgi; 

63.5. pasākumā laikā jāseko līdzi Skolotāja norādījumiem; 

63.6. nepieciešamības gadījumā jāvēršas pie skolotājas vai cita Pirmsskolas 

darbinieka. 

64. Drošības noteikumi rotaļnodarbībām, kurās tiek izmantoti asi priekšmeti, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību: 

64.1. Strādājot ar šķērēm, līmi, plastilīnu un citiem materiāliem, bērniem jāzina un 

jāievēro noteikti noteikumi un likumi. Skolotājs par noteikumiem var izstāstīt 

dažādi, izmantojot pasakas, dramatizācijas elementus, mīklas u.tml.. 

64.2. Pirmsskolas skolotājs rada nepieciešamos darba apstākļus rokdarbu, 

mājturības odarbībās, apmāca prasmi strādāt ar dažādiem materiāliem un 

instrumentiem, nodrošina uzvedības noteikumu ievērošanu darba procesa 

laikā. 

64.3. Darba laikā nedrīkst atrasties nekas lieks. Instrumenti un materiāli uz darba 

galda tiek izlikti pārdomāti (lai būtu ērti paņemt). Jāievēro vispārējie drošības 

noteikumi. 

64.4. Strādājot, bērniem jāzina un stingri jāievēro sekojošas prasības: 

64.4.1. strādāt drīkst tikai pie galda; 

64.4.2. pirms sākt darbu jānomazgā rokas, ja ir nepieciešams jāuzliek priekšauts, 

jāatloka piedurknes; 

64.4.3. saskaņā ar uzdevumu, jāsagatavo sava darba vieta, akurāti, ērti un glīti 

jāsaliek vajadzīgie materiāli un instrumenti, jāpārliecinās, ka tie ir darba 

kārtībā. Jaunākā vecuma grupās darba vietu sagatavo skolotājs; 
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64.4.4. darba procesa laikā adatas jānoliek tikai tām paredzētajā vietā, šķēres kastītē 

vai glāzē, ar asmeņiem no sevis vai uz leju; 

64.4.5. izmanto iekārtas un instrumentus tikai tur, kur tas vajadzīgs, pielietojot 

noteikumus un paņēmienus, ko parādījis skolotājs; 

64.4.6. šķēres pasniedz grupas biedriem ar riņķiem uz viņa pusi, turot aiz 

aizvērtajiem asmeņu galiem, adatu un spraužamadatu ar trulo galu uz priekšu, 

nazi ar spalu uz priekšu; 

64.4.7. darba beigās jāsaved kārtībā sava darba vieta ar slotiņas vai mitras lupatas 

palīdzību. Pārbaudi instrumentus un noliec tos tiem paredzētajā vietā. Pēc tam 

nomazgā rokas, novelc un noliec vietā darba apģērbu. 

64.4.8. pat neliela skrāpējuma, sasituma gadījumā griezties pie skolotāja vai 

skolotāju palīdzes. 

65. Drošības noteikumi Skolas teritorijā- pastaigā un atrodoties pastaigu/ spēļu 

laukumā: 

65.1.  bērns nedrīkst atstāt Skolas teritoriju bez pieaugušā klātbūtnes; 

65.2. jāuzturas tikai norādītajā vietā; 

65.3. uz rotaļlaukumu jādodas pārī ar draugu, neskrienot, negrūstoties; 

65.4. par katru negadījumu ( kritienu, nesaskaņām utt.) jāpasaka skolotājai; 

65.5. smilšu kastē nesvaidīties ar smiltīm; 

65.6. staigājot laukumā ar basām kājām jābūt uzmanīgam. Zālītē var atrasties bites 

vai citi kukaiņi, kuri var iekost; 

65.7. ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam; 

65.8. vingrošanas ierīces drīkst izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē; 

65.9. uz spēļu laukuma ierīcēm jābūt uzmanīgiem, nedrīkst grūstīties; 

65.10. uz slidkalniņa drīkst atrasties viens bērns, pārējie gaida savu kārtu; 

65.11. ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkrīt pāri sētai, jāsaka pieaugušajiem. 

66. Drošības noteikumi pārgājienos un ekskursijās: 

66.1. pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona Direktorei iesniedz 

rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, uzdevumi, maršruts, 

ilgums, dalībnieku skaitu un vecuma sarakstu, pārvietošanās veids, saziņas 

iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas; 

66.2. dodoties pastaigā vai ekskursijā atbildīgai personai, kā arī pavadīšanas 

personām (medicīnas māsa, pirmsskolas izglītības skolotājs, pirmsskolas 

izglītības skolotāja palīgs u.c. iestādes darbinieki) jāparakstās pastaigu 

reģistrācijās lapā (pielikums Nr.3), jāatzīmē bērnu skaits sākot pastaigu un 

pēc atgriešanās pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī pastaigas vai ekskursijas, 

vai pārgājiena vietu; 

66.3. bērnu grupu pastaigā ārpus Skolas teritorijas jāpavada ne mazāk kā diviem 

pieaugušajiem uz 10 bērnu skaitu; 

66.4. dodoties pastaigā ārpus Skolas teritorijas obligāti jāorganizē pārvietošanās tā, 

lai viena pavadoša persona iet grupas priekšgalā, otra aizmugurē, līdzi ņemot 

sarkanu karodziņu. Bērniem jāiet pa pāriem kolonā. Stingri jāievēro ceļu 

satiksmes noteikumi; 

66.5. pastaigas maršruta garums nedrīkst pārsniegt 3 kilometrus; 

66.6. bērni drīkst nest 1-2 darba rīkus vai rotaļlietas ( somā vai tīkliņā). 

Pārnēsājamo priekšmetu svars nedrīkst pārsniegt 1,5 kg. Visam 

nepieciešamajam jāatrodas pie grupas skolotājas rotaļlietām domātā somā vai 

tīkliņā; 
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66.7. katrā laikā ejot pastaigā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā atdzesēts, vārīts 

ūdens un pirmās palīdzības aptieciņa; 

66.8. atbildīgā persona nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības 

sniegšanu noteikumu vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē; 

66.9. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Direktori un cietušā vecākus; 

66.10. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt Direktori; 

66.11. vecāki ir jāiepazīstina ar ekskursijas/pastaigas mērķi, laiku, vietu, 

pārvietošanās veidu, ar saziņas iespējām. Vecāki ar savu parakstu, 

ekskursijas/pārgājienu reģistrācijas lapā, apliecina, ka ir iepazinies ar 

ekskursijas/pārgājiena maršrutu un plānu, un atļauj savam bērnam tajā 

piedalīties; 

66.12. vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai 

specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par 

iespējām sazināties ar viņiem. 

67. Ceļu satiksmes drošības ievērošanas kārtība: 

67.1. dodoties ar bērniem ārpus Skolas teritorijas, bērni jāpavada diviem 

pieaugušajiem – viens atrodas grupas sākumā, otrs- grupas beigās.  

67.2. ceļu jāšķērso tikai noteiktās vietās: vietās ar speciālo iezīmējumu un zīmi 

‘’Pāreja;’’ 

67.3. atrodoties uz ielas nedrīkst atstāt bērnus bez uzraudzības; 

67.4. jāizvēlas visdrošākais ceļš; 

67.5. nepārtraukti jāatgādina bērniem par drošības noteikumiem uz ceļa; 

67.6. izmantojot transportu bērniem, jāpaskaidro par pasažieru uzvedības normām; 

67.7. nepieciešamības gadījumā jāvēršas pēc palīdzības pie skolotāja vai cita 

pavadošā pieaugušā. 

68. Uzvedības kārtība uz ūdens un uz ledus: 

68.1. atrasties pie ūdens tikai pieaugušo klātbūtnē; 

68.2. ja bērns neprot peldēt, izmantot gaisa riņķus vai citas ierīces, kas palīdzēs 

bērnam turēties uz ūdens; 

68.3. vienmēr turēt bērnus savā uzmanības lokā; 

68.4. pēc iespējas neļaut bērnam spēlēties pie ūdens; 

68.5. ziemas periodā stingri aizliegt bērniem spēlēties uz ledus. Slidot un spēlēt 

hokeju tikai speciāli nodrošinātās vietās. 

69. Personas higiēnas ievērošana 

69.1. ierodoties Skolā bērnam jābūt tīram, kārtīgam, nogrieztiem, tīriem nagiem; 

69.2. bērna matiem jābūt sakārtotiem – akurāti nogrieztiem vai sakārtotiem frizūrā, 

lai netraucētu darboties; 

69.3. bērna drēbēm jābūt tīrām un izgludinātām. Līdzi jābūt maiņas apaviem un 

drēbēm. 

70. Drošība rotaļnodarbībās un pārtraukumos 

70.1. bērniem nepārtraukti jābūt pedagogu uzmanības lokā; 

70.2. atrodoties Skolā telpās bērnam jāuzvedas klusi; 

70.3. kustoties no vienas telpas uz citu, bērniem jāstāv pāros vai viens pēc otra; 

70.4. kustību spēlēm jābūt ar stingri noteiktiem noteikumiem. 

71. Drošības noteikumi, kas jāievēro mežā (parkā): 

71.1. nedrīkst kurināt ugunskuru; 

71.2. tukšās pudeles un maisiņi jāsavāc maisiņā, un pēc tam jāizmet atkritumu 

tvertnē; 
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71.3. jābūt saudzīgam pret dabu; 

71.4. uz mežu un parku ieteicam doties iespējami slēgtā apģērbā. Jāizpogā pogas, 

bikšu gali jāieliek zābakos, galvā jāuzsien lakats vai jāuzliek cepure; 

71.5. pēc atgriešanās no meža jāapskata ne tikai apģērbs, bet arī ķermenis (ērces 

piesūkšanos parasti nejūt). 

72. Drošības noteikumi muzejā, skolā un bibliotēkā: 

72.1. nedrīkst skraidīt; 

72.2. jāpārvietojas pa telpu pāros vai vienam aiz otra, neatpalikt no pieaugušajiem;  

72.3. jāsarunājas klusu; 

72.4. nedrīkst ar rokām aiztikt eksponātus; 

72.5. uzmanīgi jāklausās ekskursijas vadītājs, vai cits pavadošais pieaugušais. 

73. Drošības noteikumi izmantojot eklektiskās ierīces: 

73.1. elektriskās ierīces var iesist ar elektrisko strāvu vai kļūt par ugunsgrēka 

cēloni; 

73.2. nekad nevar raustīt un aiztikt elektrisko ierīču vadus, rozetes; 

73.3. nekad nemēģināt ielikt rozetē durstīgus un asus priekšmetus; 

73.4. neizmantot bojātas elektroierīces un neaiztikt elektroierīces ar slapjām rokām. 

74. Pirmās palīdzības sniegšana: ja esi ieraudzījis kādu ar ievainojumu, vai kādam 

ir slikta dūša, ir nokritis un sasities, pasauc skolotāju, medmāsu vai pieaugušo, 

kas atrodas tuvumā. 

75. Ugunsdrošības noteikumi: 

75.1. ja uguns ir neliela, var mēģināt uzreiz to nodzēst, uzmetot virsū biezu audumu 

vai segu, vai arī apliet ar ūdeni; 

75.2. ja uguns ir nodzēsta, nekavējoties jādodas prom uz drošu vietu. Obligāti 

brīdinot pieaugušos par uguns briesmām.; 

75.3. ja nevar izbēgt no ēkas, kur ir izcēlies ugunsgrēks, tūlīt jāzvana pa telefonu uz 

numuru 112 un jāpaziņo glābšanas dienestiem pareiza adrese. Pēc tam jāsauc 

pēc palīdzības; 

75.4. ugunsgrēka laikā dūmi ir bīstami, tuvojoties izejai vajag rāpus, jo telpas 

apakša dūmu ir mazāk; 

75.5. ugunsgrēka laikā nedrīkst izmantot liftu; 

75.6. kad atbrauc ugunsdzēsēji, uzklausi viņu norādījumus, un pildi tos. 

76. Drošības noteikumi ekstremālās situācijās 

76.1. Gāze: 

76.1.1. ar gāzi jārīkojas īpaši uzmanīgi, to lieto tikai pieaugušo klātbūtnē; 

76.1.2. sajūtot gāzes smaku, nekavējoties jāaizgriež gāzes plītij visi slēdži un jāatver 

visi logi un durvis, lai gāze neizplatās citās telpās; 

76.1.3. ja notikusi gāzes noplūde, nedrīkst aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas, 

aiztikt elektroierīces un elektrības slēdžus, jo tas var izraisīt gāzes 

uzliesmojumu; 

76.1.4. sajūtot gāzes smaku nekavējoties ir jāatstāj telpa/ēka. 

76.2. Rīcība nestandarta situācijās- saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām: 

76.2.1. plastmasas maisiņus nedrīkst likt uz galvas, jo tie var viegli aizsprostot muti 

un degunu, līdz ar to tiks apgrūtināta elpošana, kas var izraisīt panikas lēkmi. 

No šiem maisiņiem visvieglāk atbrīvoties, maisiņu ar rokām vai zobiem 

saplēšot; 

76.2.2. jāuzmanās no etiķa, to nedrīkst dzert, jāuzmanās, lai tas neuzlīst uz ķermeņa, 

jo tā var iegūt pamatīgus apdegumus; 



 9 

76.2.3. nedrīkst aiztikt medikamentus, bez pieaugušo atļaujas, jo tā var izraisīt sev 

saindēšanos; 

76.2.4. nedrīkst aiztikt un izmēģināt cigaretes, Cigaretes satur nikotīnu, kas ir spēcīga 

inde, un var izraisīt saindēšanos; 

76.2.5. nedrīkst lietot un aiztikt pudeles ar alkoholu, jo tas izraisa saindēšanos; 

76.2.6. nedrīkst aiztikt instrumentus, dažādas kannas, burkas un pudeles ar 

nezināmiem šķidrumiem un vielām, tās var izrādīties bīstamas; 

76.2.7. nedrīkst aiztikt nezināmus instrumentus, jo tā var sevi savainot; 

76.2.8. nedrīkst aiztikt šaujam ieročus, tie ir bīstami un tie var izšaut. 

76.2.9. bērni nedrīkst aiztikt pirotehniku, jo to nepareizi lietojot var savainoties un 

iegūt nopietnas traumas. 

76.2.10. nedrīkst aiztikt svešus dzīvniekus, jo tie var uzbrukt. Ja ir iekodis vai 

ieskrāpējies kāds dzīvnieks, nekavējoties jāziņo vecākiem, skolotājai vai 

citam pieaugušajam. 

VIII. Drošības noteikumi iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem 

77. Skolā nedrīkst pielietot atklātu uguni- sērkociņus, sveces jebkādā variantā. 

Elektroenerģijas atslēgšanas gadījumā telpu apgaismošanai pielietot autonomu 

strāvas avotu- kabatas lukturīti. 

78. Nepielaist pie darba personas, kas nav instruētas ugunsdrošībā. 

79. Veicot liesmu darbus, darba vieta atbrīvojuma no degt spējīgiem priekšmetiem, 

materiāliem, tos pārvietojot vismaz 5 metru attālumā. Pēc darba pabeigšanas, 

darba vieta, tai blakus esošās zemāk izvietotās telpas 4 stundu laikā vairākkārtīgi 

jāpārbauda. 

80. Nežāvēt uz karstām virsmām degt spējīgus priekšmetus un materiālus. 

81. Nomainot izdegušās spuldzes, jāuzliek atpakaļ gaismas ķermeņa noslēgvāku- 

kupolu.  

82. Degt spējīgus priekšmetus, materiālus novietot ne tuvāk par 50 cm no gaismas 

ķermeņa. 

83. Sekot līdzi elektrisko vadu, sienas kontaktu, nozares kārbu tehniskajam 

stāvoklim. 

84. Neaizkraut dzēšanas līdzekļus, koridorus, kāpņu telpas, elektrosadales ar 

dažādiem priekšmetiem. 

85. Beidzot darbu sekot, lai telpās: 

85.1. nepaliek ieslēgtas elektroierīces, izņemot tās elektroierīces, kurām saskaņā ar 

tehnoloģiskā procesa prasībām jāstrādā cauru diennakti; 

85.2. uz karstām virsmām neatrastos degt spējīgi priekšmeti, materiāli, nepaliek 

atvērti logi. 

86. Rīcība aizdegšanās gadījumā:  

86.1. Pieaugušais, kurš pirmais konstatējis aizdegšanos izsauc ugunsdzēsējus pa 

tālruni- 112, un paziņo sekojošo-adresi, kas deg kur deg, kas ziņo. Kā arī 

paziņo par aizdegšanos dežūrējošam administratoram vai Iestādes vadītājam. 

86.2. Izdzirdot trauksmes zvanu skolotāja pienākums ir novērtēt situāciju un 

pieņemt attiecīgu lēmumu bērnu evakuācijai saskaņā ar evakuācijas plāna 

norādēm. 

86.3. Ja piedūmojums traucē sagatavošanos evakuācijai, nepieciešamības gadījumā 

jāorganizē durvju noblīvēšana. Darbinieki, kuri nav aizņemti dodas palīgā uz 

notikuma vietu. 



 10 

86.4. Dežurējošais administrators sagaida ugunsdzēsējus, norāda degšanas vietu, 

ziņo par bērnu evakuāciju. 

86.5. Līdz ugunsdzēsēju atbraukšanai jāorganizē degšanas vietas dzēšana ar rīcībā 

esošajiem līdzekļiem. 

86.6. Elektroietaišu degšanas gadījumā tās nepieciešams atslēgt no tīkla. Ja to 

izdarīt nav iespējams, tad tās zem sprieguma var dzēst ar ogļskābes vai 

pulvera ugunsdzēšanas aparātiem. Nepieciešamības gadījumā atslēgt iestādē 

elektrības padevi, izsaukt elektriķi vai speciālo dienestu. 

86.7. Degošas no elektrības tīkla neatslēgtas ierīces nedrīkst dzēst ar ūdeni, jo tas 

var radīt elektrotraumu. 

86.8. Saskaņā ar evakuācijas plāna norādēm organizēt materiālo vērtību evakuāciju. 

86.9. Ierodoties ugunsdzēsējiem jāpilda ugunsgrēka dzēšanas vadītāja rīkojumi. 

IX. Noslēguma jautājums 

87. Noteikumu izpildi kontrolē Direktore. 

88. Šie Noteikumi  stājas spēkā ar 2019.gada 01.augustā. 

Pielikumi:  

1. Drošības noteikumu iepazīšanās reģistrācijas lapa vecākiem. 

2. Drošības noteikumu iepazīšanās reģistrācijas lapa Pirmsskolas darbiniekiem 

3. Ekskursijas/ pastaigu reģistrācijas lapa. 

 

Direktore                                                                                                  A.Račkovska 

Sagatavoja 

Struktūrvienības vadītāja Zanda Voilaka 
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1.pielikums 

REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/ usies un apņemos pildīt Rīgas 

Ziepniekkalna vidusskolas pirmsskolas grupu noteikumi kārtībai, kādā nodrošināma bērnu 

drošība 

Grupa________ 

N.p.k. Vecāka vārds, uzvārds Datums Paraksts 
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2.pielikums 

REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/ usies un apņemos pildīt Rīgas 

Ziepniekkalna vidusskolas pirmsskolas grupu noteikumi kārtībai, kādā nodrošināma bērnu 

drošība 

 

N.p.k. Darbinieka vārds, uzvārds Datums Paraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 13 

3.pielikums  

 

Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas pirmsskolas grupas reģistrācijas lapa- 

ekskursiju, pastaigu un pārgājienu organizēšanai Nr.____ 

 

Grupa__________ 

Pastaigas/ ekskursijas datums_________________________ 

Pastaigas/ ekskursijas mērķis____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pastaigas/ ekskursijas galamērķis________________________________________ 

Bērnu skaits izejot________________ 

Bērnu skaits atgriežoties _______________ 

Iziešanas laiks ______________________ 

Atgriešanās laiks____________________ 

Pavadošo personu vārds, uzvārds________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Piezīmes_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________                                 _____________________________ 

            (Datums)                                                         (Paraksts, paraksta atšifrējums) 


