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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTS
ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolasattīstības centra direktores Ivetas
Kļaviņas 2018.gada 31.augusta rīkojumu
Nr.219/1.8.2/18/12

DROŠĪBAS NOTEIKUMI
pirmsskolas izglītības izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009.
noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

I.Vispārīgie jautājumi
1. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (turpmāk – Iestāde) Drošības noteikumi
pirmsskolas izglītības izglītojamajiem nosaka Iestādes pirmsskolas izglītības izglītojamo
(turpmāk – bērns/i) drošības noteikumus Iestādes telpās, teritorijā, Iestādes organizētajos
pasākumos, ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, sporta sacensībās un nodarbībās, kā arī
ugunsdrošību un elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu un citus bērnu drošības
noteikumus (turpmāk – Noteikumi).
2. Noteikumu mērķis ir vienotas kārtības noteikšana Iestādē, bērnu fiziskās un emocionālās
drošības maksimāla aizsardzība, bērnu mācību sasniegumu un pozitīvas uzvedības dažādās
Iestādes vidēs sekmēšana, bērnu atbildīga rīcība un cieņpilna savstarpējā saskarsme.
3. Noteikumi ir saistoši visiem Iestādes bērniem, ievērojot katra bērna individuālās spējas,
prasmes, veselības stāvokli un attīstības līmeni.
4. Noteikumi Iestādē tiek izvietoti visiem bērniem un viņu vecākiem vai citiem likumiskajiem
pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) pieejamā vietā Iestādes telpās un Iestādes tīmekļvietnē
www.vgv.lv.
5. Iestādes grupu skolotāji ir atbildīgi par savas grupas bērnu iepazīstināšanu ar Noteikumiem,
iepazīstināšanas faktu dokumentējot grupas žurnālā, šādā kārtībā:
5.1. par drošību Iestādes telpās un tās teritorijā, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās
palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu – katru gadu septembrī;
5.2. par drošību Iestādes telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt bērnu drošību
un veselību – ne retāk kā divas reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,
kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību;
5.3. par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, tai skaitā ceļu satiksmes noteikumus
un par drošību uz ledus - pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas;
5.4. par drošību citos Iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās –
pirms katra pasākuma un sporta sacensībām.
6. Papildu Noteikumu 5.punktā minētajam katras grupas skolotāja bērnus ar drošības noteikumiem
iepazīstina:
6.1. tematiskās rotaļnodarbībās;
6.2. pašvaldības vai Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu
kompetentu institūciju organizēto aktivitāšu ietvaros;
6.3. pēc nepieciešamības.
7. Iestādes grupu skolotāji ir atbildīgi, lai bērni atbilstoši savām individuālajām spējām, prasmēm,
veselības stāvoklim un attīstības līmenim ievērotu Noteikumus.

Par bērnu drošību Iestādē, tās teritorijā, Iestādes organizētajos pasākumos, ekskursijās,
pārgājienos un pastaigās atbild attiecīgās grupas pedagogi vai ar direktora rīkojumu noteikts
atbildīgais pedagogs.
9. Iestādes teritoriju un telpas, kuras apmeklē un kurās uzturās bērni, iekārto un pasākumus
bērniem organizē, ievērojot maksimālu bērnu drošības un veselības aizsardzību.
10. Par Iestādes organizētiem pasākumiem, ekskursijām, pārgājieniem un pastaigām grupu
skolotāji savlaicīgi informē bērnu vecākus.
8.
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II. Drošība Iestādes grupu telpās un zālēs
Telpās pārvietojies soļos, lai pasargātu sevi un citus no nepatīkamām traumām.
Sēžot uz krēsla, nešūpoties. Ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
Mantas un lietas noliec tam paredzētā vietā. Seko, lai telpā, kur Tu rotaļājies, ir kārtība, jo
izmētātas lietas var traucēt Tev pārvietoties.
Ja kāds priekšmets saplīst vai nedarbojas, pasaki to pieaugušajam.
Ar darbam paredzētajiem priekšmetiem darbojies tikai noteiktajā vietā, izmanto tos tikai
paredzētajam darbam.
Nebāz mutē, degunā vai ausīs sīkus priekšmetus, nepazīstamas lietas un vielas.
Ar asiem priekšmetiem (šķērēm) darbojies tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē. Esi uzmanīgs.
Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu,
bet bakstot un durot draugam - sāpīgu brūci.
Durvis ver, nospiežot rokturi un aiztaisi tās klusi. Ver durvis uzmanīgi, jo var gadīties, ka aiz
tām kāds stāv.
Aizverot durvis, paskaties, lai durvju spraugā nav Tavi vai drauga pirkstiņi.
Pa kāpnēm kāp nesteidzoties, pa labo pusi, pakāpienu pa pakāpienam. Pieturies pie margas.
Atceries, ka visas nesaskaņas ir jārisina mierīgi sarunājoties. Lieto tikai labus vardus.
Sperot un sitot Tu nodari citiem fiziskas sāpes. Pirms to vēlies darīt citiem, padomā vai Tu to
vēlētos arī sev.
Centies sarunāties pieklusinātā, mierīgā balss tembrā, jo liels troksnis ir kaitīgs veselībai.
Nenes uz Iestādi bīstamus priekšmetus, kas var savainot Tevi vai citus cilvēkus.
Ja esi pamanījis, ka uz grīdas izlijis kas mitrs, brīdini citus un nekavējoties informē pieaugušos.
Mūzikas zālē, rotaļnodarbībā, klausies, ievēro un izpildi skolotājas norādījumus.
Iziet no grupas telpas un Iestādes teritorijas drīkst tikai pieaugušā pavadībā.
Dodoties mājās, atsveicinies un kopā ar vecākiem dodies projām.
Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo viņam arī sāp.
Guļamistabā nekarājies pāri gultas malām un nelēkā pa gultu.
III. Drošība Sajūtu terapijas centrā
Izturies mierīgi, klusi un pieklājīgi, patīkamā gaisotnē.
Izmanto katrā telpā paredzētos piederumus, izturies atbildīgi un saaudzē inventāru.
Aizejot atstāj kārtību.
Relaksācijas telpā nomierinies un atbrīvojies. Ļauj to darīt arī citiem. Izjūti mūzikas vibrācijas,
krāsas, gaismas, skaņas un smaržas.
Pirms ieiešanas burbuļvannā apmeklē tualeti un noskalojies dušā.
Pārvietojies lēnām un piesardzīgi, jo grīda var būt mitra un slidena. Galvu turi virs ūdens.
Ar smiltīm darbojies tikai smilšu terapijā. Esi pieklājīgs un draudzīgs.
Ieejot sāls terapijas telpā, uzvelc bahilas.
Rotaļājies ar sāli atbildīgi, sāls resursi nav bezgalīgi. Rūpējies, lai saaudzētas tiktu sāls istabas
sienas, esi atbildīgs par savu Iestādi.

IV. Darba drošība un rīcība, veicot praktiskus darbus ar asiem priekšmetiem
40. Asus priekšmetus, kas var radīt traumas, izmanto tikai pieaugušā klātbūtnē.
41. Ja esi savainojies, sauc pēc pieaugušā palīdzības.
42. Darbojoties ar šķērēm, ievēro:
42.1. ar šķērēm darbojies pie galda;
42.2. aizliegts šķēres likt mutē un tuvu sejai. Tā Tu vari savainoties;
42.3. rīkojies uzmanīgi, lai šķēres nenokristu uz grīdas, jo tās var savainot Tevi vai Tavu
grupas biedru;
42.4. padod šķēres ar riņķiem pa priekšu un aizvērtiem asmeņiem;
42.5. beidzot darbu, pārbaudi vai tās ir aizvērtas un noliktas savā vietā.
43. Darbojoties ar nazi, ievēro:

2

43.1. strādā ar nazi tikai pie galda un uz dēlīša;
43.2. seko, lai pirkstiņi neatrastos pārāk tuvu naža asmenim;
43.3. atceries, ka griežot naža asmenim jābūt virzītam uz leju;
43.4. aizliegts nazi bāzt mutē vai vērst pret grupas biedru.
44. Darbojoties ar adatu, ievēro:
44.1. adatu paņem ļoti uzmanīgi, citādi vari sadurties;
44.2. seko, lai adata nenokrīt uz grīdas. Ja tā gadās, centies to nekavējoties sameklēt;
44.3. aizliegts adatu bāzt mutē, tā sadurs muti.
44.4. pēc darba beigšanas adata jāatliek atpakaļ savā vietā - adatu spilventiņā;
44.5. ja gadās, ka adata salūzt, tā jāatdod pieaugušajam.
45. Darbojoties ar īlenu, ievēro:
45.1. ar īlenu strādā tikai pie galda un uz dēlīša;
45.2. aizliegts īlenu bāzt mutē un vērst pret grupas biedru;
45.3. īlenu glabā pārvalkā, beidzot darbu noliec to savā vietā;
45.4. izžāvētus koka augļus palūdz izdurt pieaugušajam, jo tie ir cieti;
45.5. svaigus koka augļus mēģini izdurt pats, aso īlena galu virzot uz vidu – mīkstāko augļa
daļu.
V.
Ugunsdrošība un rīcība ugunsgrēka gadījumā
46. Ja Iestādē atskan trauksmes sirēna, nekavējoties steidzies pie pieaugušā – skolotājas vai
skolotāja palīga. Izpildi pieaugušā norādījumus.
47. Ja tu pamani dūmus vai uguns liesmas, nekavējoties sauc palīgā pieaugušos un steidzies
izkļūt no telpām, atstājot notikuma vietu. Ja telpā ir stipri dūmi, ej rāpus.
48. Atstājot telpas, turies kopā ar pieaugušo un grupas biedriem.
49. Neslēpies, jo dūmos Tevi nevarēs pamanīt un izglābt.
50. Ja redzi, ka kāds no grupas biedriem ir paslēpies vai skrien projām, tūlīt pasaki to
pieaugušajam.
51. Trauksmes gadījumā grupu atļauts atstāt pa durvīm, uz kurām redzama evakuācijas zīme
(cilvēks, kurš iziet pa durvīm).
52. Ja dienas tumšajā laikā pazūd elektrība, paliec uz vietas, sagaidi pieaugušā norādījumus.
53. Nerotaļājies ar sērkociņiem, šķiltavām un svecēm, nenes tos uz Iestādi. Ja pamani sērkociņus
vai šķiltavas citam bērnam, tūlīt pasaki par to pieaugušajam.
54. Vienmēr sauc palīgā pieaugušos.
55. Nezaudē drosmi un zvani glābšanas dienestam 112.
VI. Elektrodrošība
56. Elektroierīces un elektrības slēdžus ieslēdz tikai pieaugušais.
57. Aizliegts rozetē bāzt pirkstus vai priekšmetus un aiztikt bojātu kontaktligzdu. Tā Tu vari gūt
smagu traumu. Ja redzi, ka kāds cits bērns to dara, nekavējoties saki viņam, lai pārtrauc, un
pasaki to pieaugušajam.
58. Nerausti ierīces aiz vada.
59. Sadzīves elektropreces drīkst labot tikai pieaugušie, ja tās nav pieslēgtas elektrībai.
60. Nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām.
VII. Pirmās palīdzības sniegšana
61. Ja redzi, ka kāds jūtas slikti vai kādam notikusi nelaime, nekavējoties ziņo grupas skolotājai
vai skolotājas palīdzei.
62. Ja kāds no bērniem ir paklupis, palīdzi viņam piecelties un pajautā, kā viņš jūtas.
63. Ja pēkšņi Tu sajūti asas sāpes, paliek nelaba dūša, reibst galva, tad nekavējoties pasaki to
pieaugušajam.
64. Ja kāds pret Tevi izturējies vardarbīgi – sitis, kliedzis, pazemojis, aizskāris Tavu ķermeni vai
citādi nelabi izturējies, tad pastāsti to grupas skolotājai vai skolotājas palīdzei. Viņas Tev
palīdzēs.
65. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, tad necelies, paliec guļot un sauc palīgā pieaugušo.
VIII. Drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās
66. Ejot pastaigā, klausies, ko stāsta skolotāja un ievēro to.
67. Ejot ārpus Iestādes teritorijas, uzvelc atstarojošo drošības vesti un ievēro ceļu satiksmes
noteikumus, tā Tu sevi pasargāsi no negadījumiem.
68. Ej pārī ar savu draugu pa ietves labo pusi, lai arī citi gājēji varētu droši pārvietoties.
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69. Nēsā atstarotāju, lai Tu būtu pamanāms.
70. Esi uzmanīgs ar svešiem dzīvniekiem. Viņi var būt bīstami un var Tev iekost.
71. Vasarā karstā laikā lieto saulescepuri vai lakatiņu, tā Tu sevi pasargāsi no pārkaršanas un
sliktas dūšas.
72. Staigājot pa laukumu un pļavu esi vērīgs un uzmanies, lai tava pēda nesamin biti vai čūsku.
73. Par zemē atrastām lietām pasaki pieaugušajam.
74. Ievēro skolotājas norādījums un visu laiku paliec kopā ar skolotāju un grupu.
75. Ja Tev nepieciešama palīdzība, sauc pieaugušos.
76. Ja esi apmaldījies, lūdz palīdzību policistam vai citam pieaugušajam. Proti pateikt savu vārdu,
adresi.
77. Ja vēlies padzerties, jautā skolotājai vai skolotāja palīdzei.
78. Braucot ekskursijā ar autobusu, ievēro:
78.1. sagaidi autobusu uz paredzētās platformas, esi mierīgs un pacietīgs.
78.2. iekāp pa skolotājas norādītajām durvīm;
78.3. sēdi mierīgi savā vietā, piesprādzējies;
78.4. izkāp no autobusa pēc pieaugušā norādījuma;
78.5. ja vēlies padzerties, Tev ir kļuvis nelabi vai Tev nepieciešama cita palīdzība, palūdz
pieaugušajam.
79. Lielām peļķēm apej apkārt, nekāp tajās iekšā, jo tajās var atrasties asi priekšmeti vai vaļēja
kanalizācijas aka.
80. Paliec pa gabalu no appludinātām vietām, jo nevar zināt, cik dziļš ir ūdens.
81. Netuvojies atklātām ūdenstilpnēm, jo krasti var būt izskaloti un iespējami nogruvumi.
82. Ievēro drošību un neej aiz brīdinājuma lentas, jo tas var būt bīstami.
83. Ja redzi, ka kāds grupas biedrs cenšas pietuvoties bīstamai vietai, nekavējoties pasaki to
skolotājai.
84. Ja esi nonācis apdraudošā situācijā, sauc pēc pieaugušā palīdzības.
85. Nebāz mutē nepazītamas ogas un augus.
IX. Ceļu satiksmes drošība
86. Ielu šķērso kopā ar pieaugušo tikai īpaši norādītās vietās – gājēju pārejās vai pie luksoforiem.
87. Pirms pārejas apstājies un pārliecinies, ka transporta līdzeklis ir pilnībā apstājies un gaida, kad
Tu pāriesi pāri ielai.
88. Luksaforā sarkanā gaisma nozīmē: „Stāvi!”, dzeltenā gaisma nozīmē: „Gaidi!”, zaļā gaisma
nozīmē: „Ej!”.
89. Ievēro un seko pieaugušā norādījumiem.
X. Drošība uz ledus
90. Pa apledojošu celiņu ej nesteidzīgi, centies noturēt līdzsvaru. Ja nokrīti un jūti asas sāpes,
sauc pieaugušo.
91. Slidot dodies tikai kopā ar pieaugušo tam paredzētajās vietās.
92. Slidojot lieto ķiveri un citu nepieciešamo ekipējumu. Neslido citiem virsū.
93. Bērniem bez pieaugušā aizliegts doties uz ūdenstilpnēm.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

XI. Drošība Iestādes organizētajos pasākumos
Klausies un ievēro skolotājas norādījumus.
Turies kopā ar grupas biedriem un skolotāju.
Piedalies pasākumā, vērīgi skaties un mierīgi klausies, ļauj to darīt arī citiem.
Ja Tev nepieciešama palīdzība, jautā skolotājai.
Izvairies no sarunām ar svešiem, Tev nepatīkamiem cilvēkiem.
Atsakies no svešu cilvēku kārumiem un mantām pat tad, ja Tev tās ļoti gribas.

XII. Drošība sporta sacensībās un rotaļnodarbībās
100. Sporta rotaļnodarbībās ievēro skolotājas norādījumus.
101. Soļo, skrien, rāpies, kāp un lec tikai skolotājas uzraudzībā.
102. Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, pēc lietošanas novieto tos
paredzētajā vietā.
103. Rāpjoties pa virvēm, stingri turies ar abām rokām.
104. Pirms met bumbu vai citu priekšmetu vispirms paskaties, vai ar to Tu netrāpīsi citam cilvēkam.
105. Pirms nodarbības aizej uz tualeti. Raugies, lai nodarbību laikā Tava mute ir tukša no ēdiena.
106. Sporto ar sporta nodarbībai atbilstošu apģērbu un apaviem.
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107. Ja pats nepiedalies nodarbībā, tad netraucē to darīt citiem.

108.
109.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.

117.
118.
119.

XIII. Drošība rotaļlaukumā
Rotaļājies ar smiltīm mierīgi. Aizliegts smiltis mest pa gaisu un virsū citiem cilvēkiem.
Par visu neparasto rotaļlaukumā, informē pieaugušos.
Asi zari ir jāsavāc un jānoliek pie atkrituma konteinera, tie ir bīstami rotaļām.
Ja rotaļlaukumā pamani izmestus atkritumus vai izlietotas šļirces, neaictiec tos, bet
nekavējoties pastāsti par to pieaugušajam.
Iestādes teritorijā pastaigājies tikai pieaugušā pavadībā.
Drošība uz slidkalniņa:
113.1. kāp un slidinies pa kalniņu tikai pieaugušā klātbūtnē;
113.2. slidinies tikai pa vienam;
113.3. augšā kāp tikai pa kāpnēm;
113.4. aizliegts stāvēt priekšā, ja kāds slidinās lejā.
Kāp tikai kāpšanai paredzētās vietās.
Rāpjoties pa virvēm, turies stingri ar abām rokām.
Drošība šūpolēs:
116.1. šūpojies pieaugušā klātbūtnē;
116.2. pieej pie šūpolēm no sāniem;
116.3. aizliegts skriet priekšā šūpolēm, ja kāds šūpojas;
116.4. ievēro saprātīgu augstumu;
116.5. šūpojoties visu laiku turies stingri ar abām rokām;
116.6. izkāp no šūpolēm tikai tad, kad tās ir pilnīgi apstājušās;
116.7. esi pacietīgs un gaidi savu kārtu.
Ja bumba vai kāda cita manta pārkrīt pāri sētai, pasaki pieaugušajam.
Braucot ar velosipēdu, skrejriteni vai skrituļslidām, lieto aizsargķiveri, kāju un roku locītavu
aizsargus.
Brauc uzmanīgi, ievērojot noteikumus un braukšanai paredzēto celiņu. Uzmanīgi palaid garām
citus braucējus vai gājējus.

XIV.Personīgā higiēna
120. Mazgā rokas pirms un pēc tualetes lietošanas, tā Tu sevi pasargāsi no nepatīkamām
saslimšanām.
121. Pirms ēšanas nomazgā rokas.
122. Pie galda uzvedies kulturāli, ēd lēni, izbaudi ēdienu.
123. Galda piederumus izmanto paredzētajam mērķim.
124. Pēc ēšanas izmazgā zobus.
125. Kad klepo vai šķaudi, pieliec roku pie mutes.
126. Ja Tev ir iesnas, degunu noslauki ar salveti.
127. Lieto tikai savus higiēnas piederumus.
128. Tualetes telpā uzturies tik ilgi, cik nepieciešams.
129. Tavs ķermenis pieder Tev un citiem nav tiesību to aizskart Tev nepatīkamā veidā.
XV.Bērna rīcība, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu bērnu drošībai
130. Ja saskati draudus, ka Tev vai citiem bērniem kāds var nodarīt pāri (uzmācas, uzbrūk, aicina
doties līdzi), tad nekavējoties dodies pie tuvāk esošā pieaugušā, kuru pazīsti, vai droši kliedz,
sauc pēc palīdzības.
XVI.Rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās
131. Pēc iespējas ātrāk pamet notikuma vietu.
132. Skaļi un droši sauc pēc pieaugušā palīdzības.
133. Par notikušo nekavējoties pastāsti pieaugušajam.

Direktore

(personīgais paraksts)

SASKAŅOTS
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra
Pedagoģiskās padomes 29.08.2018. sēdē
(protokols Nr.2, lēmums Nr.2)
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