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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 

Hipokrāta iela 31, Rīga, LV-1079, tālrunis 67536888, e-pasts mcps@riga.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rīgā 

 

04.01.2019. Nr. PSM-19-3-nts 

 

Mežciema pamatskolas pirmsskolas grupu izglītojamo drošības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

24.11.2009. noteikumu Nr.1338  

„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 7. un 8. punktu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Mežciema pamatskolas pirmsskolas grupu (turpmāk – Iestāde) izglītojamo 

(turpmāk – bērni) Drošības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

bērni iepazīstināmi ar Noteikumiem, rīcību un uzvedību Iestādē, tās organizētajos 

pasākumos, izglītības procesa organizācijā. 

2. Bērnu drošība apmācības laikā nodrošināma atbilstoši Darba drošības aizsardzības 

likumam. 

3. Par Noteikumu ievērošanu un izpildi atbildīgi grupu skolotāji, atbildīgie par 

ugunsdrošību, darba aizsardzību,  un izglītības metodiķis. 

4. Ar  Noteikumiem bērnus iepazīstina skolotājs. 

5. Grupu skolotāji izvieto Noteikumus bērnu vecākiem pieejamā vietā – 

informatīvajās mapēs.  

6. Noteikumu ievērošana visiem bērniem ir obligāta. 
 

II. Iestādes darbinieku kompetence 

 

7. Iestādes pirmsskolas skolotājas (turpmāk – skolotājas), atbildīgie par 

ugunsdrošību, darba aizsardzību un izglītības metodiķis plāno un organizē 

izglītojošus pasākumus – nodarbības, pārrunas, individuālo darbu, praktiskus 

demonstrējumus un spēles par izglītojamo drošību Iestādē, mājās, uz ielas un 

pasākumos. 

8. Iestādes darbinieki iepazīstina bērnus ar evakuācijas plānu un reizi gadā izspēlē 

evakuācijas praktisko nodarbību. 

9. Bērnu iepazīstināšanu ar Noteikumiem skolotājs atzīmē iestādes noteiktās 

veidlapās (pielikums Nr. 1), norādot apmācības datumu, iepretī bērna vārdam, 
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uzvārdam, zem attiecīgo noteikumu numerācijas, skolotājs parakstās veidlapās 

apakšā.  

III. Par bērnu personīgo ugunsdrošību 

 

10. Nerotaļājies ar šķiltavām un sērkociņiem, jo no tā var izcelties ugunsgrēks. 

11. Nenes šķiltavas un sērkociņus uz Iestādi. 

12. Ja redzi, ka kāds cits bērns ir atnesis šķiltavas vai sērkociņus, nekavējoties saki 

par to skolotājai. 

13. Ja sajūti dūmu smaku vai redzi uguni, nekavējoties ziņo par to pieaugušajiem. 

14. Nekādā gadījumā viens nededzini svecītes vai brīnumsvecītes, to var darīt tikai 

kopā ar pieaugušajiem. 

15. Laukos vai mājās bez pieaugušā neej krāsns vai kamīna tuvumā, tu vari 

apdedzināties. 

16. Sākoties ugunsgrēkam, neslēpies, bet sauc pēc palīdzības, lai tevi var dzirdēt. 

17. Skrien prom no telpas, kur pamani liesmas, dūmus, sauc palīgā un ziņo 

pieaugušajiem, ka jāzvana uz 112 vai zvani pats, ja tas ir iespējams. 

18. Neslēpies telpā, kurā izcēlies ugunsgrēks, jo glābēji nevarēs dūmos tevi atrast. 

19. Telpā, kas pilna ar dūmiem, pārvietojies rāpus, jo dūmi ceļas uz augšu un pie 

grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot. Lai vieglāk elpot, pieliec pie deguna un 

mutes saslapinātu auduma gabalu un elpo caur to. 

20. Ja nevari izkļūt no telpas, meklē iespēju piekļūt logam, lai tevi pamana. Klausi 

ugunsdzēsējus, viņi palīdzēs izglābties. 

IV. Par bērnu personīgo elektrodrošību 

 

21. Pats neieslēdz un neizslēdz nevienu lietu, kas pievienota elektrībai. 

22. Neaiztiec kontaktligzdu un nemēģini tajā bāzt nekādus priekšmetus. 

23. Neaiztiec vadus. 

24. Nerotaļājies ar elektroierīcēm. 

25. Ja dzirdi sprakšķus elektrības vadā vai ierīcē, kas pieslēgta elektrībai, netuvojies, 

neaiztiec, bet nekavējoties atstāj telpu un sauc palīgā. 

26. Ja pamani dūmus no vadiem vai elektroierīces, nekavējoties atstāj telpu un sauc 

palīgā. 

27. Ārā rotaļājoties – metot bumbu vai laižot lidmašīnu, uzmanies vai virs tevis nav 

elektrības vadu. 

28. Netuvojies elektrības sadales skapjiem, tas apdraud dzīvību. 

29. Nekādā gadījumā ārā, pamanot elektrības vadus, netuvojies un neaiztiec tos. 

V. Par bērnu personīgo drošību Iestādē 

 

26. Neaizej viens pats no grupas telpas un Iestādes.  

27. Neskrien pa kāpnēm, ej nesteidzīgi un turies pie margām. 

28. Nesēdies uz margām un neslidinies pa tām. 

29. Negrūsties, jo cits var pakrist. 

30. Nenes uz  Iestādi asus priekšmetus, medikamentus, šķiltavas vai sērkociņus. 

31. Nemet atkritumus zemē, tev vai kādam citam var paslīdēt kāja. 

 



 3 

VI. Par bērnu personīgo drošību grupā 

 

32. Nemētājies ar rotaļlietām, tu vari trāpīt citam bērnam. 

33. Neslēpies skapī, tu vari savainot sevi vai sabojāt apģērbu. 

34. Nerāpo zem mēbelēm, tu vari aizķerties ar drēbēm. 

35. Nelec zemē no augstākās izvelkamās gultas, tu vari savainot sevi un citus bērnus. 

36. Nesēdi uz palodzēm un neatbalsties pret stikliem, nemēģini skatīties ārā pa atvērtu 

logu. 

37. Neatver atvilknes, kas atrodas skolotāja galdā. 

38. Neej veļas mazgāšanas operatora telpā, stāvi un pajautā pie durvīm.  

39. Neaiztiec telpu un trauku mazgāšanas līdzekļus pirmsskolas ēdnīcā.  

40. Nerotaļājies ar galda piederumiem, tie domāti ēšanai. 

41. Apmeklējot tualeti diendusas laikā, uzvelc kājās savus maiņas apavus.  

42. Seko, lai tavs apģērbs būtu tīrs un kārtīgs. 

VII. Par bērnu personīgo drošību nodarbībās 

 

43. Materiālus rokdarbiem, rakstāmpiederumus un sporta inventāru tu drīksti izmantot 

tikai pieaugušā uzraudzībā. 

44. Ar šķerēm, adatām, īleniem, zīmuļiem, flomasteriem nedrīkst vicināties, jo tā var 

savainot sevi vai citus bērnus. 

45. Kad beidz griezt, novieto šķēres uz galda. 

46. Nesot šķēres, turi tās ar asajiem galiem uz leju. 

47. Pasniedzot otram šķēres, dari to ar rokturiem pa priekšu. 

48. Pēc paveiktā darba, nomazgā rokas un sakārto savu darba vietu. 

VIII. Par bērnu personīgo drošību teritorijā pastaigas laikā 

 

49. Pastaigā tu drīksti iznākt tikai kopā ar pārējiem bērniem un skolotāju. 

50. Neej viens vai ar draugiem aiz vārtiem, ārā no pirmsskolas grupu teritorijas. 

51. Neglaudi klaiņojošus suņus un kaķus, neņem rokās ievainotus putnus. 

52. Necel no zemes šļirces vai citus svešus priekšmetus, pastāsti par to pieaugušajiem. 

53. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz sētas. 

54. Neņem no svešiem cilvēkiem saldumus vai citas lietas. 

55. Tev jāspēlējas tikai pirmsskolas grupu teritorijā vai tur, kur atļauj skolotājs 

(iestādes sporta laukums). 

56. Nemētājies ar akmeņiem un smiltīm, vari trāpīt sev vai citam bērnam acīs. 

57. Nerāpies uz rotaļu konstrukcijām bez skolotāja uzraudzības. 

58. Nekarājies rotaļu konstrukcijās ar galvu uz leju. 

59. Nelec no rotaļu konstrukcijām. 

IX. Par bērnu personīgo drošību masu pasākumos 

 

60. Precīzi izpildi skolotājas norādījumus. 

61. Tu nedrīksti aiziet prom no savas grupas un skolotājas. 

62. Negrūsties, nedauzies un neklaigā. 

63. Bez skolotājas atļaujas neaiztiec priekšmetus un rīkus, kas atrodas pasākuma 

vietā. 
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X. Par bērnu personīgo ceļu satiksmes drošību 

 

64. Nespēlējies uz ceļa, ielas braucamās daļas vai ietves. 

65. Pārvietojies tikai pa ietvi. 

66. Nekādā gadījumā pēkšņi neizskrien uz ielas braucamās daļas. 

67. Ielu šķērso tikai gājēju pārejā. 

68. Izmanto tikai pāreju ar luksaforu. 

69. Šķērso ielu kopā ar citiem gājējiem tikai tad, ja luksaforā deg zaļā gaisma. 

70. Uzmanies, apejot autobusu, trolejbusu, automašīnu vai tramvaju, gan no 

priekšpuses, gan no aizmugures.  

XI. Par bērnu personīgo drošību mājās 

 

71. Nekad neej pastaigāties bez vecāku atļaujas, vecākiem vienmēr jāzin, kur tu 

atrodies. 

72. Ja tu mājās esi viens, nekādā gadījumā neatver durvis, ja zvana nepazīstams 

cilvēks. 

73. Neatbildi uz sveša cilvēka jautājumiem un lūgumiem. 

74. Ja pie durvīm zvana pastnieks, ārsts vai policists, neatver durvis, jo tu viņu 

nepazīsti. 

75. Ja nepazīstams cilvēks mēģina atvērt tavas durvis, uzreiz zvani policijai pa tālruni 

112 un nosauc savu precīzu adresi, ja mājās nav telefona, sauc palīdzību pa logu 

vai balkonu. 

76. Ja nepazīstams cilvēks pie durvīm vai telefona prasa pasaukt vecākus, nesaki, ka 

viņi nav mājās, bet gan ir aizņemti un nevar pienākt. 

77. Netici, ka kādu cilvēku ir sūtījuši vecāki, ja viņi tev par to nav teikuši. 

78. Nekādā gadījumā nemēģini ēst nekādas zāles, tās var darboties kā inde. 

79. Neaiztiec etiķi, tā ir ļoti kodīga viela, ko nedrīkst dzert, no tā var nomirt. 

80. Nemēģini nogaršot nekādus alkoholiskos dzērinus, ko lieto pieaugušie, no tā var 

saindēties. 

81. Nemēģini smēķet cigaretes, tu vari saindēties. 

82. Neaiztiec nekādas krāsainās pudeles un pakas vannas istabā. 

83. Neatver veļas pulvera, trauku mazgājamo līdzekļu, insektu indēšanas līdzekļu 

pudelītes un iepakojumus, jo to sastāvā ir dažādas ķīmiskas un indīgas vielas. 

84. Neaiztiec raķetes un citus pirotehnikas izstrādājumus, tie var tevi sakropļot. 

85. Ja pēkšņi sajūti gāzes smaku, sauc palīgā pieaugušos un atver visus logus un 

durvis. 

XII. Par bērnu personīgo drošību sniega apstākļos 

 

86. Sniega laikā ejot un skrienot uzmanies, jo ir slidens. 

87. Kāpt uz rotaļlaukumu konstrukcijām drīkst tikai ar pieaugušo atļauju, jo ziemā 

tās var būt apledojušas un dzīvībai bīstamas. 

88. Nekad neej norobežotās vietās, jo tas apdraud tavu dzīvību. 

89. Neej tuvu pie ēku sienām, jo no jumta var krist sniegs vai lāstekas. 

90. Vizinoties ar ragaviņām, slidām vai slēpēm, uzmanies pats un neskrien virsū 

citiem. 
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91. Pikojoties drīkst mest tikai pa kājām, nemet ledu vai ļoti cietas pikas, jo tā var 

savainot citus bērnus. 

92. Neliec mēli un lūpas pie metāla priekšmetiem, jo vari savainoties. 

93. Neliec mutē sniegu vai lāstekas, jo vari saslimt. 

94. Ziemā centies elpot caur degunu, lai nesaaukstētu kaklu. 

95. Nejauc sašķūrētās sniega kupenas, jo tur ir ieguldīts smags darbs. 

96. Atceries, ka zem sniega ziemo tavi draugi – zaļie krūmi un puķes! 

 

XIII. Par pirmās palīdzības sniegšanu 

 

97. Ja Tev notikusi nelaime vai trauma, skaļi kliedz, sauc palīgā pieaugušos vai lūdz 

citiem bērniem, lai pasuc pieaugušos. 

98. Ja nelaime vai trauma notikusi citam bērnam vai pieaugušajam, neaiztiec, bet sauc 

palīgā pieaugušos. 

99. Ja nelaime notikusi, bet tuvumā nav pieaugušo, bet ir telefons, zvani 112 un 

pastāsti, kas noticis. 

100. Ja nelaime notikusi, bet tuvumā nav ne cilvēku, ne telefona, sāc skaļi kliegt vai 

citādi trokšņojot pievērs sev uzmanību. 

101. Bez vajadzības nelieto vārdus „palīgā” un „glābiet”. 

 

XIV. Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 

 

102. Uzmanīgi klausies un precīzi izpildi skolotājas norādījumus. 

103. Nedrīkst aiziet prom no savas grupas un skolotājas. 

104. Negrūsties, nedauzies, neklaigā. 

105. Pārvietojies tikai pa ietvi. 

106. Nekādā gadījumā pēkšņi neizskrien uz ielas braucamās daļas. 

107. Braucot skolas autobusā vai sabiedriskā transporta līdzeklī, apsēdies vai 

nostājies skolotājas norādītajā vietā, stāvot turies pie sēdekļa roktura. Uzvedies 

klusi, lai netraucētu pārējiem pasažieriem un dzirdētu skolotājas norādījumus. 

108. Ej pārī ar savu draugu un nepazaudējiet viens otru. 

 

XV. Par rīcību vardarbības situācijās 

 

109. Ja kāds aizskar tevi  mulsinošā veidā, pastāsti to  kādam citam pieaugušajam. 

110. Ja kāds tev seko, skrien prom, skaļi paziņo par to kādam citam. 

111. Neej līdzi nepazīstamiem cilvēkiem krūmos, kāpņu telpā, pagrabā, pamestā 

ēkā vai kādā vietā, kur būs brīnumi. 

112. Ja kāds tev piedāvā saldumus, naudu vai skaistu rotaļlietu, saki nē. Pasaki 

kādam, ka šis cilvēks tev traucē un uzrunā.  

113. Ja kāds svešais jautā tavu vārdu vai grib zināt, kur tu dzīvo, tu nedrīksti to 

teikt. Pastāsti par šo notikumu kādam pieaugušajam. 

114. Nekādā gadījumā nekāp svešā mašīnā. Ja tevi mēģina iesēdināt mašīnā ar varu, 

pretojies un skaļi sauc pēc palīdzības. 

 

XVI. Par rīcību nestandarta un ekstremālās situācijās 

 

115. Nepieskaries nepazīstamiem priekšmetiem. 
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116. Paziņo pieaugušajam par nepazīstamo priekšmetu atrašanās vietu. 

117. Ja uz ielas vai kāpņu telpā ieraugi svešu rotaļlietu, somu vai kasti, neaiztiec to, 

jo tā var būt sprāgstviela. 

118. Bez vecāku vai skolotāju ziņas neņem cienastu no svešiem cilvēkiem. 

119. Neej klāt svešam dzīvniekam, paziņo pieaugušajam. 

120. Ja sastopies ar svešu suni, izturies mierīgi, neaiztiec to un neskrien. Apstājies 

vai ej lēnām uz priekšu. 

121. Neglāsti svešus suņus un kaķus, nekaitini dzīvniekus. 

122. Nekavējoties ziņo skolotājai, ja pazudis kāds grupas bērns vai dzirdi bērnus 

sarunājamies par prom iešanu no pirmsskolas grupas vai skolas teritorijas.  

123. Sajūtot asu vai neparastu smaku, nekavējoties par to ziņo pieaugušajiem. 

124. Ziņo par sliktu pašsajūtu, galvas sāpēm, elpas trūkumu. 

125. Uzklausi un izpildi visus pieaugušā norādījumus. 

126. Vētras, negaisa un plūdu gadījumā saglabā mieru, necel paniku un izpildi visus 

pieauguša norādījumus. 

 

XVII. Par evakuāciju no iestādes telpām 

 

127. Atskanot trauksmes signālam iestādē, nekavējoties jāpārtrauc jebkura darbība 

un jāklausa pieaugušā norādes. 

128. Pieaugušais pastāstīs kā ātri saģērbties. 

129. Nemeklēt un neņemt līdzi nekādas liekas mantas. 

130. Nedrīkst slēpties tualetē vai aiz mēbelēm. 

131. Visi dodas uz izeju, kas nav apdraudēta. 

132. Virs durvīm ir norādes ar evakuācijas virzienu 

133. Izkļūstot no ēkas, kopā ar skolotāju jādodas uz tuvākajiem vārtiem. 

 

XVIII. Par drošību uz ūdens 

 

146. Nekad neej viens uz upi, ezeru, jūru; 

147. Pie ūdens atrodies tikai pieaugušā klātbūtnē; 

148. Peldies pieaugušā klātbūtnē, ar viņa atļauju; 

149. Ja nemāki peldēt, izmanto drošus peldēšanas peldlīdzekļus ( uzročus, vesti); 

150. Atrodoties uz matrača vai peldriņķa nepeldi tālu no krasta, jo negaidot 

peldlīdzeklis var saplīst vai arī vējš var iepūst dziļumā, aiznest pa straumi; 

151. Peldies tikai norādītā vietā; 

152. Peldoties nedzer ūdenstilpnes ūdeni; 

153. Ja esi sasvīdis vai sakarsis nemeties strauji ūdenī; 

154. Netraucē  ūdenī citus  bērnus; 

155. Nepeldies tur, kur ir brīdinājuma vai aizlieguma zīmes;  

156. Ja dodies izbraukumā ar laivu vai plostu, obligāti velc drošības vesti; 

157. Nejokojies skaļi saucot „Palīgā!”, „Slīkstu!”, ja tiešām būs vajadzīga palīdzība, 

neviens tev nepievērsīs  uzmanību. 

 

XIX. Par drošību uz ledus 

 

158. Atrasties uz ledus ir ļoti bīstami; 

159. Ja ej uz ledus, tad tikai pieaugušo klātbūtnē; 
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160. Atrodoties uz ledus vienmēr turies pieaugušā tuvumā; 

161. Klausies pieaugušā norādījumus un izpildi tos; 

162. Spēlē hokeju, slidinies tikai speciāli norādītās vietās, pieaugušā klātbūtnē; 

163. Nemēģini  glābt kādu dzīvnieku vai cilvēku, kas ir ielūzis ledū, sauc “Palīgā!”, 

informē tuvumā esošo pieaugušo. 

XX. Noslēguma jautājums 

 

164. Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 4.janvārī.  

 

Direktore  S.Tikmere  

 

 

Tikmere 67536888 
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Pielikums Nr. 1 

IEPAZĪSTINĀTI ar Mežciema pamatskolas 04.01.2019. iekšējo noteikumu Nr. PSM-19-3-nts “Mežciema pamatskolas pirmsskolas 

grupu izglītojamo drošības noteikumi” punktiem: 

 

Nr.  Bērna vārds, uzvārds  Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 

11 

Nr. 

12 

Nr. 

13 

Nr. 

14 

Nr. 

15 

Nr. 16 Nr. 17 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

Datums                

 

Mežciema pamatskolas ____.pirmsskolas grupa 

Grupas skolotājas ________________________________, ________________________________. 
 Vārds, uzvārds, paraksts     Vārds, uzvārds, paraksts 



9 

 

 


