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PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „PANDA”
Juridiskā adrese:  Pīļu iela 1, Rīga LV-1084

                                                                                     Apstiprinu: _______________

                                                                                                              PPII ,,Panda’’ vadītāja D.Ločmele

NOTEIKUMI
Rīga

2021.gada 1.septembris                                                                 Nr. 01/09/2021-DNI

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Panda
DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM

Izdots  sasakņā  ar  Ministru  kabineta
2009.gada 24.novembra Noteikumiem Nr.
1338 ,,Kārtība, kādā nodrošina izglītomo
drošība  izglītības  iestādēs  un  to
organizētajos pasākumos’’ trešās daļas 7.
punktu

1. Instrukcija nosaka drošības pasākumus Privātās pirmsskolas izglītības iestāde ,,Panda’’
(pirmsskola), tās saistošas visiem iestādes izglītojamiem (turpmāk – bērns).

2. Ar instrukcijam bērnus iepazīstina attiecīgās bērnu grupas pedagogi septembrī/oktobrī
un atkārtoti gada laiā, apgūstot mācību tēmas, piedaloties pasākiumos, kuros iespējams
izglītot bērnus drošības jautājumos.

3. Ierakstus  par  instruktāžu  veikšanu  veic  sskaņā  ar  01.09.2021.  Privātās  pirmsskolas
izglītības  iestāde  ,,Panda’’  Iekšējās  kārtības  noteikumiem  Nr.  01/09/2021  –  N
nosacījumiem.

1. Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, apdraudošas 
izglītomao drošību un veselību

4. Bērna pienākums ir ievēŗot instrukciju:
4.1.  pārvietojies nesteidzoties un cieni citus bērnus;
4.2.  pildot uzdevumus vai spēlējot spēles, seko pieaugušo norādījumiem;
4.3. saprotot  veicamo  uzdevumu,  sagatavo  savu  darba  vietu,  atbrīvo  to  no

nevajadzīgiem prieksmetiem, lietām;
4.4. pirms    darba  uzsākšanas,  nomazgā  rokas  un,  ja  nepieciešams,  uzloki

piedurknes:
4.5. pēc nodarbības sakārto savu darba vietu;
4.6. turēt kārtībā savas lietas – skapīti u.c.
4.7. savu krēsliņu nes, turot rokās sev priekšā;
4.8. katrai mēbelei sava funkcija. Ja kaut ko nevari aizsniegt, palūdz skolotājai;
4.9. rotaļlietas spelēm un rotaļām;
4.10. saki skolotajai, ja pamani kāda bērna rīcībā esošas tabletes, kosmētiku;
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4.11. katrai bīstamai vielai ir zīmīte - ......... Tās lieto tikai pieaugušie;
4.12. grupas telpas atstāj kopā ar skolotāju;
4.13. grupā uzvedies, tākā kopa ar skolotāju un pārējiem bērniem esiet vienojušies.
Uz mūzikas nodarbībām
4.14. sekot skolotāja norādījumiem;
4.15. klavieres spēlē skolotāja;
4.16. mūzikas aparatūrur lietos skolotāja;
4.17. ar mūzikas instrumentiem apejies atbilstoši mūzikas skolotāja norādījumiem.

2. Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā
5. Bērna pienākums redzot ugunsgrēku:

5.1.  rīkoties ātri! Nekavējoši sauc skaļi palīgā pieaugušo un pastāsti par redzēto;
5.2.  klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuacjas ceļu izmantos, lai izkļūtu no

telpas;
5.3.  pēc  izkļūšanas  no  telpas  ātri  sastājies  pa  pāriem,  ja  tas  tev  iespējams,  lai

pieaugusie varētu saskaitīt bērnus;
5.4.  zvani ugunsdzēsējiem uz 112 – pasakot, kas deg, adresi, savu vārdu, uzvārdu,

atbildi uz jautājumiem, kurus uzdod dispičers;
5.5.  uzreiz  pamet  telpu,  nemēģini  noslēpties  no  liesmas  telpā  –  ugunsdzēsēji  vai

pieaugusie 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 ka tevi izglābt;
5.10. ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl lielākas!

Ātri nogulies zemē! Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs;
5.11. sērkociņi un šķiltavas nav rotaļlietas. Ar tiem spēlēties ir bīstami. Var izcelties

ugunsgrēks;
5.12. svecītes un brīnumsvecītes dedzinā™ drīkst tikai kopā ar pieaugušajiem.
5.13. Pie ugunskura ārā drīkst uzturēties kopa ar pieaugušo;
5.14. Nemet ugusnkurā priekšmetus, kuri var sprāgt – aerosola baloniņus, šīferi. Tie

var eksplodēt un ievainot.

3. Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā
6. Bērna pienākums ir ievērot instrukciju:

6.1.elektriskās iekārtas, lieto ar ieaugušoatļauju;
6.2.atceries, ka elektrības vadus no kontaktligzdām atvienot drīkst tikai pieaugušie;
6.3. ja redzi zemē nomestus vadus, neķeries klā™, pastāsti par to pieaugušajiem;
6.4.uzmanies,  ja  izdzirdi  sprakšķus  elektrības  vadā,  kontaktligzdā  vai  ierīcē,  kas
pieslēgta  elektrībai,  vai  arī  pamani  dūmus,  nekavējoties  atstāj  telpu  un  sauc  palīgā
pieaugušo;
6.5. nepieskaries dzirksteļojošai vietai.

4. Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā
7. Bērne pienākums ir ievērot instrukciju:

7.1.  ziņo pieaugušajiem, ja sajūti sāpes savāķermenī, esi guvus traumu;
7.2.  ja stipri tek asinis, uzliec salveti, tīru kabatlakatiņu, meklē palīdzību;
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7.3.  atceries, ja asiņo deguns, galva janoliec uz priekšu. Uz pieres vai sprandas var
uzlikt mitru kompresi;

7.4. Ja esi stipri sasitis galvu  - jaapguļas uz sāiem, jāgaida pieaugušā plaīdzība;
7.5.  Ja esi iegriezi pirkstā – saspied pušumu, ceļ roku uz augšu un dodies pie 

pieaugušā, pastāstot, kas noticis;
7.6.  Saslapināji kājas – pārvelc apavus, zeķes, neturi kājas slapjas;
7.7.  Nosalušas kājas – lēkā, skrien, kustini kāju pirkstus;
7.8. Pārkarsi saulē – dodies ēnā un pasauc pieaugušo;
7.9.  Esi apdedzinājis roku – turi zem tekosa ūdens, līdzi sāpes samazinās;
7.10. Iedūrās skabarga – griezies pie pieaugušā;
7.11. Ja ēdot esi aizrijies, pievērs apkāŗtējo uzmanību, lai skolotāja vai kāds cits 

pieaugušais redz, ka tev ir vajadzīga palīdzība.
5. Izglītojamo rīcība ekskursijās un pārgājienos

Pirmsskolas  iestādes  bērni  pastaigājas  tikai  pa  iestādei  piederošiem  bērnu  rotaļu
laukumiem  vai  pa  iestādes  teritoriju.  Dodoties  pastaigās  vai  ekskursijās  ārpus  iestādes,
jāsaskaņo rakstiska informācija par marmsrutu, laiku, ilgumu un saskaņojums ar vecākiem. 

8. Bērnu pienākums ievērot instrukciju:
8.1. Pastaigas laikā jāiet pa pāriem aiz pieaugušā. Otrs pieaugušais iet kolonnas 

aizmugurē;
8.2.  Pārbaudi vai kurpju auklas ir aizsietas, apģerbs ir kārtībā.
8.3.  Izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību.
8.4.  Ievēro ceļu satiksmes noteikumus 9 neskrien pa ielu, nerotaļājies uz ielas, 

iegaumē, ko nozīme luksofora katras krāsas gaisma, šķērso ielu pie zaļās gaismas 
vai pa gajēju pāreju, negrūd citus bērnus).

8.5. Atceries, ka nedrīkst aiztikt stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus, 
sļirces, asus zarus.

8.6.  Ziņo skolotajai, ja jūties slikti.
8.7.  Sastopoties ar dzīvniekiem tikai vero tos.
8.8.  Neņem saldumu vai citas lietas no nepazīstamiem.
8.9. Svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas neaiztiec – tur var būt sprāgstvielas.

6. Izglītojamo drošība masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk 
dalībnieku

9. Bērnu pienakums ir ievērot instrukciju:
9.1. Uzmanīgi klausīties skolotāju vai svētku vadītāju un sekot viņas norādēm;
9.2. Izturies pieklājīgi pret citiem bērniem, negruisties un neskrien pa zāli vai citu

telpu;
9.3.  Ja esi pazaudējis savus draugus vai vecākus, stāvi uz vietas, nekur neej, viņi

paši tevi sameklēs.
9.4. Ja pēkšņi pazūd gaisma telpā, kur ir svētki, ieklausies, ko saka skolotāja un seko

vias norādēm. Uzvedies mierīgi.
9.5. Neaiztiec vadus, mūzikas instrumentus, un citas lietas, kas nodrošina pasākuma

norisi.
9.6.  Masu pasākumos piedalies apģērba un apavos, kas ļauj brīvi kustēties.
9.7.  Ja tev tiek piedāvāta maska vai cits tērps, kas tev liedz brīvi kustēties vai elpot,

par to saki pieaugušajam un nevelc to tērpu.
9.8.  Ja  esi  ieraudzījis  savus  vecākus,  uzreiz  neskrien  viņiem  klā™,  skolotāja

pateiks, kad varēsi pieiet pie saviem vecākiem.
9.9.  Ja tevi uzrunā un aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildi un neseko viņam.

Pastāsti par to skolotājai vai vecākiem.
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9.10. Nespiedies pūlī, tātu nodarīsi pāri sev un citiem. Tu visu redzēsi un dzirdēsi.
9.11. Ziņo skolotājai, ja jūties slikti, esi guvis traumu.

7. Izglītojamo drošība sporta pasākumos un fiziskās veselības un sporta 
nodarbībās

10. Bērnu pienākums ir ievērot instrukciju:
10.1. Piedalies sporta sacensībās un nodarbībās tikai speciālā apģērbā un apavos.
10.2. Uzmanīgi klausies sporta skolotāja norādījumus un spēļu noteikumus.
10.3. Lieto sporta inventāru tikai ar skolotājas atļauju un viņas norādījumiem.
10.4. Uzmanīgi ieklausies skolotājas teiktajās instrukcijās un precīzi tās izpildi
10.5. Pēc paveiktā darba noliec sporta inventāru tam paredzētajā vietā.
10.6. Piedaloties  pasākumā,  raugies,  kur  ir  tavas  grupas,  komandas  biedri  vai

skolotāja, lai neapmaldītos cilvēku pūlī.
10.7. Ziņo skolotājai, ja esi sporta nodarbības laikā savainojies.
10.8. Ja  tev,  veicot  kādu aktivitāti,  paliek  slikta  passajūta,  nekavējoties  par  to  saki

grupas vai sporta skolotājai.

8. Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās
Ugunsgrēka gadījumā

11. Rīkojies ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoši sauc palīgā pieaugušo un 
pastāsti par redzēto.

12. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas.
13. Pēc izkļūšanas npo telpas ātri sastājies pa pāriem, ja tas tev iespējams, lai pieaugušie 

varētu saskaitīt bērnu.
14. Zvani ugunsdzēsējime uz 112, pasakot, kas deg, adresi, savu vārdu, uzvārdu, atbildi uz

jautājumiem, kurus uzdod dispičers.
15. uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai pieaugusie

var dūmos tevi nepamanīt;
16.  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;

17.  ja nevari atstāt telpu, ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana;
18.  nekrīti panikā un nelec pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi ugunsdzēsējus –

tevi noteikti izglābs;
19.  kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina ka tevi izglābt;
20. ja  deg drēbes,  apstājies,  neskrien!  Ja  skriesi  –  uguns liesmas paliks  vēl  lielākas!  Ātri

nogulies zemē! Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs;
Gāzes smakas gadījumā

21. Steidzīgi par to pasaki pieaugušajam.
22. Atstāj telpu pēc iespējas ātrāk. Zvani 114.

9. Ceļu satiksmes drošība izglītojamiem
23. Bērnu pienākums ir ievērot instrukciju:

23.1. iela domāta transporta kustībai.
23.2. Nedrīkst rotaļaties uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā.
23.3. Iegaume, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma ( sarkanā – stāvi; dzeltenā –

gaidi; zaļā – ej). Ievēro to ikdienas.
23.4. Sķērso ceļu tikai pie zaļās gaismas gajēju pārejās.
23.5. Ja  gājēju  pāreju  nav,  nogaidi,  kamēr  tuvumā nav mašīnu,  un tad  šķērso  ielu,

palūkojoties vispirms uz kreiso unn tad uz labo pusi.
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23.6. Braukt ar velosipēdu pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo, uzliekot galvā ķiveri.
23.7. Nekad uz ielas nerunā ar nepazīstamiem cilvēkiem.
23.8. Nekādā gadījumā nekāp svešā mašīnā. Ja tevi mēgina iesēdināt ar viltu vai varu,

pretojies un skaļi sauc palīgā.
23.9. Ja tavu ķermeni aizskar svešs cilvēks, obligāti pretojies un sauc pēc palīdzības.

Pastāsti par notikušo pieaugušajiem.
23.10. Nepiekrīti  iet  līdzi  nepazīstamiem  bērniem  vai  pieaugušajime  krūmos,

jaunceltnē  vai  kādā  vietā,  kur  būs  ,,brīnumi’’   -  klauni,  kaķēni,  kucēni  vai  iedos
saldējumu vai konfektes u.c.

10. Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus
24. Bērnu pienākums ievērot instrukciju:

24.1. Tuvojies upei, dīķim, upei, ezeram tikai kopā ar pieaugušo.
24.2. Ej ūdenī tikai kopā ar pieaugušo.
24.3. Nestāvi un nespēlejies vietāš, no kurām var iekrist ūdenī.
24.4. Nekad nespēlē spēles, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo bērns var aizrīties ar

ūdeni un nosmakt.
24.5. Nedrīkst  tālu  peldēt  ar  piepūšamiem  matračiem  un  kamerām,  jo  ja  tie  sāks

zaudēt gaisu, tu nogrimsi.
24.6. Nejokojies ūdenī skaļi saucot: ,,Palīgā, es slīkstu!’’, jo situācija, kad tiešām var

būt vajadzīga palīdzība, neviens tev nepievērsīs uzmanību.
24.7. Aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem.
24.8. Par  ledus  biezumu p.arbaudi  parūpēsies  pieaugušie,  nosakot,  vai  drīkst  pa  to

staigāt, rotaļāties.
24.9. Slidinies  pa  ledus  celiņiem,  ievērojot  pieaugušā  norādījmus  par  slidināšanās

virzieniem.

11. Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērosanai
25. Bērnu pienākums ir ievērot instrukciju:

25.1. Sekot sava apģērba tīrībai, matu kārtībai.
25.2. Lūgt pieaugusos aizpogāt pogas, aizsiet kurpju auklas, ja to nevari izdarīt pats.
25.3. Ievērot, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē.
25.4. Slapjo apģērbu likt žāvēties.
25.5. Kopāar vecākiem sekot sava apģērba un personīgo lietu kārtībai.
25.6. Sekot,  lai  tev  būtu  personīgie  higiēnas  piederumi:  ķemme  vai  suka,

kabatlakatiņš vai salvetītes, zobu birtīte un pasta.
25.7. Mazgāt rokas pirms katras ēdienreizes, un kad tas ir nepieciešams.
25.8. Strādājot izmanto tikai pieaugušā atļautos darba rīkus un mazgāšanas līdzekļus

– ūdeni un ziepes.
25.9. Strādājot ar krāsām, palstilīnu – izmantot palikni, uzloki piedurknes.

12. Izglītojama rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 
savai vai citu personu drošībai

26. Bērnu pienākums ir ievērot instrukciju:
26.1. Ja kāds grib darīt pāri, saki viņam ,,Stop!’’.
26.2. Meklē pieaugušo palīdzību, ja tevi aizskar, grūsta vai sit citi bērni.
26.3. Sauc pēc palīdzības, ja iespējams bēdz, nepaliec viens ar pāridarītāju.
26.4. Izstāsti par notikušo skolotājai vai vecākiem.
26.5. Pastāsti pieaugušājam, ja tevi apsaukā, apvaino, draud vai lamā.
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26.6. Meklē  pieaugušo palīdzību,  ja  redzi,  ka  cits  bērns  vai  pieaugušais  darba pāri
otram bērnam vai pieaugušajam.

Vadītāja                                                                                         D.Ločmele


