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Nr.3-7/7
Drošības noteikumi izglītojamiem.
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”

I.
Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumus klases audzinātāji pārrunā ar saviem skolēniem pēc vajadzības, bet ne
retāk kā 2X gadā. Zemāk minētos noteikumus skolotāji integrē mācību priekšmetu
programmās un praktiskajos darbos.
2. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona
(klases audzinātājs) veic ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu
nosaukumu un numuru.
3. Pēc pārrunāšanas izglītojamais to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot
datumu, un parakstu.
II. Vide, kurā es dzīvoju un mācos
4. Dodoties ikdienas gaitās vai atpūtā, atceries par savu drošību.
5. Uzturies pie ūdenstilpnēm tikai kopā ar vecākiem. Peldies zināmās vietās un tikai
ar vecāku atļauju un vecāku klātbūtnē.
6. Tev patīk dzīvot skaistā un sakoptā vidē, esi atbildīgs, lai mūsu pilsēta būtu
sakopta, skaista, lai nebūtu piegružota .
7. Atceries, papīrus tu vari izmest papīrgrozos. Aizrādi, ja kāds to neievēro.
8. Esi pieklājīgs, skaļi nekliedz uz ielas.

9. Autobusu gaidi tikai autobusa pieturvietās. Tajās negrūsties, netraucē apkārtējos
cilvēkus.
10. Autobusā esi pieklājīgs, negrūsties, nemētā mantas, nedrūzmējies pie durvīm,
skaļi neuzvedies (pārliecinies, lai skaļa mūzikas klausīšanās netraucē apkārtējos).
II.
Uzturoties sabiedriskās vietās
11. Informē vecākus par savu atrašanās vietu. Savlaicīgi brīdini vecākus par
aizkavēšanos.
12. Proti, nosaukt savu vārdu, uzvārdu, adresi un mājas vai vecāku telefona numuru.
13. Nepieņem neko no svešiem cilvēkiem.
14. Neej līdzi svešiem pieaugušajiem un bērniem, bez vecāku atļaujas, arī
pazīstamiem.
15. Nerotaļājies drūmās vientulīgās vietās, pamestās, nepabeigtās ēkās. Nedraudzējies
ar cilvēkiem, kuru uzvedība ir dīvaina.
16. Gadījumā, ja kāds svešinieks cenšas nodarīt tev ko sliktu:
16.1.
centies pievērst apkārtējo cilvēku uzmanību skaļi kliedzot;
16.2.
no telefona zvani policijai 02 vai 112 (stāsti, kā tevi sauc, kur tu
atrodies, kas notiek);
16.3.
dodies pēc iespējas ātrāk uz vietu, kur ir daudz cilvēku.
17. Palīdzi cietušajam vai ziņo pieaugušajiem.
18. Neuzturies pussagruvušu māju un jaunceltņu tuvumā.
IV.
Satiksmes noteikumi
19. Vienmēr ievēro satiksmes noteikumus.
20. Kopā ar vecākiem izvēlies drošāko ikdienas maršrutu uz skolu un no skolas,
noskaidro bīstamākās vietas – sarežģīti krustojumi, bīstamas ielu pārejas.
21. Esi uzmanīgs uz ceļa! Šobrīd satiksmē atkal ir iesaistījušies velosipēdisti un
motobraucēji. Esi modrs un savstarpēji saprotošs!
22. Ielu pārej pie luksofora vai speciāli tam norādītās vietās.
V. Sadzīves situācijās... viens un kopā ar citiem
23. Nededzini kūlu! Dedzinot kūlu, Tu apdraudi gan savu, gan līdzcilvēku īpašumus
un pat dzīvības. Kūlas dedzināšana ir administratīvi sodāms pārkāpumus, par kuru
var tikt uzlikts naudas sods no divsimts līdz piecsimt latiem vai piemērots
administratīvais arests līdz piecpadsmit diennaktīm. Arī bērni nedrīkst blēņoties ar
sērkociņiem un dedzināt pērno zāli, jo sods būs jāmaksā vecākiem.
24. Esi uzmanīgs atpūšoties! Nedarbojies ar degšķidrumu, tas uzliesmo ātri, un
neuzmanīgi rīkojoties var iegūt sejas, krūšukurvja un elpceļu apdegumus.
Vieglprātīga un neuzmanīga attieksme pret uguni var atnest lielas nelaimes.
25. Neaiztiec nepazīstamus priekšmetus. Tos nedrīkst:
25.1.
izkustināt no vietas, celt vai mest;
25.2.
censties izjaukt;
25.3.
sildīt vai sist pa tiem;
25.4.
atnest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā.
26. Padomā, Tu noteikti zini situācijas, kad it kā jokojoties esi kādu pagrūdis vai
aizskāris ar vārdu - klasesbiedram vai draugam tas bija nepatīkams pārsteigums un
varbūt ļoti sāpējis. Esi iecietīgs un saprotošs! Pirms dari, padomā vai Tev patiktu
tas, ko Tu dari otram.
27. Priecājies, ka Tu draugam vai klasesbiedram vari sagādāt patīkamus brīžus, kopā
pavadīt laiku! Klausi vecākus un vecāki priecāsies kopā ar Tevi.

