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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM  Nr.1 

 
                                                                        Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra    

                                                                                                 Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma                                                                                                             

                                                                                  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

                                                                                             pasākumos” trešās daļas 6.1. punktu 

 

GRUPIŅĀ 

 

 
 Ienākot grupiņā sasveicināšos un aizejot atsveicināšos ar skolotāju un bērniem, kā 

arī pasveicināšu pārējos Anneles darbiniekus. 

 

 Kad būšu paspēlējies, rotaļlietas un spēles nolikšu atpakaļ, tur kur tās paņēmu. 

 

 Dalīšos ar rotaļlietām. 

 

 Regulēšu savu balss stiprumu un skanīgumu. Grupiņā, garderobē, kāpņu telpā – 

staigāšu lēnām, neskriešu. 

 

 Rūpēšos par kārtību savā groziņā -  garderobē, grupiņā, savākšu un nemētāšu apkārt 

savas mantas. 

  

 Nodarbības laikā aktīvi sekošu līdzi visam notiekošajam, ar interesi veikšu visus 

paredzētos darbiņus, darīšu pats , jautāšu padomu , ja vajadzēs. 

 

 Atbildot pagaidīšu savu kārtu, nepārtraukšu pārējos, skaļi neklaigāšu, bet skaļi un 

skaidri pasacīšu savu domu. 

 

 Saudzīgi izturēšos pret bērnudārza spēlēm, grāmatām, rotaļlietām, mēbelēm. 

 

 Iesākto darbu pabeigšu līdz galam, novākšu un sakārtošu savu darba vietu. 

 

 Centīšos ievērot citu grupu dienas režīmu un uzvedīšos klusi atpūtas   ( diendusas 

laikā) 

 

 

SKOLOTĀJĀM 

 

 Regulāri ar bērniem atkārtot uzvedības normas, iepazīstināt un pārrunāt, pārspriest 

dažādas problēmsituācijas. 
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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM  Nr.2 

 
                                                                        Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra    

                                                                                                 Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma                                                                                                             

                                                                                  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

                                                                                                 pasākumos” trešās daļas 6.1. punktu 
 

LAUKUMĀ 
 

 Teritorijā atradīšos tikai pieaugušo pavadībā. 

 Ievērošu grupas vienošanās 
 

  Novākšu aiz sevis mantas, kad beigšu spēlēties. 
 

  Nemetīšu zemē papīrus un citas sev nevajadzīgas lietas. 
 

  Rūpēšos, lai manā laukumiņā valdītu kārtība. 
 

 Ar smiltīm spēlēšos smilšu kastē, nebēršu tās pāri smilšu kastes malām. 
 

 Rūpēšos, lai mantas netiktu nevajadzīgi izmētātas. 
 

 Dzirdēšu, ko saka skolotāja. 
 

 Ievērošu zaļo zonu, nebradāšos pa puķu dobēm, nelauzīšu koku zarus. 
 

 Velosipēdu novietošu velo novietnē . 
 

 Ziemā atnestās ragaviņas ar ierakstītu vārdiņu, novietošu savā nojumītē vai pie ieejas 

durvīm. 
 

 Ievērošu noteikumus uz slidkalniņa: 
 

     * augšā kāpšu tikai pa kāpnēm 

     * neskriešu un negrūstīšu citus bērnus 

     * nenesīšu uz slidkalniņa rotaļlietas 

     * no slidkalniņa lejā laidīšos ar kājām pa priekšu un sēdus stāvoklī 

     * slidināties lejā var tikai pa vienam, pārējiem jāgaida sava kārta 
 

 Ievērošu noteikumus pie šūpolēm: 
 

* šūpošos sēdus, pareizā virzienā 

* nelekšu ārā no šūpolēm 

* šūpolēs šūpošos viens 

* nestāvēšu tuvumā šūpolēm, kad cits bērns tajās šūpojas 

    * šūpojoties neraustīšu ķēdes pie šūpoļu balstiem 
 

 

SKOLOTĀJĀM 
 Sekot, lai laukums paliktu kārtībā, kad bērni dodas prom.  

 Pārvilkt smilšu kastei pāri tīklu, kad bērni vairs tajā nerotaļājas. 

 Atbildēt par bērnu dzīvību un drošību. 

 Sekot līdzi bērnu darbībai. 
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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM  Nr.3 

 
                                                                        Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra    

                                                                                                 Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma                                                                                                             

                                                                                  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

                                                                                                 pasākumos” trešās daļas 6.1. punktu 

 

 

PASĀKUMOS 

 
 Uzmanīgi klausīšos un skatīšos priekšnesumu, teātri, koncertu. 

  Aktīvi darbošos līdzi, ja mākslinieks to aicinās. 

 Uz skatuves kāpšu tikai , ja skolotāja aicinās. 

 Pasākuma laikā netraucēšu ar savu uzvedību blakussēdētājus, kā arī māksliniekus, 

kuri uzstājas. 

 

SKOLOTĀJĀM 

 
 Pirms katra pasākuma aktualizēt  uzvedības noteikumus. 

   Bērnus, kuriem ir grūtības ievērot noteikumus, sēdināt sev līdzās.(Ja tas ir  
           nepieciešams)  
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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM  Nr.4 

 
                                                                        Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra    

                                                                                                 Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma                                                                                                             

                                                                                  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

                                                                                                 pasākumos” trešās daļas 6.1. punktu 

 

 

ĒDAMTELPĀ 

 
 Ienākot novēlēšu visiem “labu apetīti”, pēc ēšanas teikšu “paldies”. 

 Ēšanas laikā nesarunāšos un nedīdīšos, ja ko vajag, palūgšu klusinātā balsī. 

 Lietošu pareizi galda piederumus un salvetes. 

 Ieejot ēdamtelpā negrūstīšos un neiešu citiem priekšā. 

  Pagaidīšu kamēr visi sanāk pie galda un tad, kājās stāvot pievilkšu solu pie galda un 

apsēdīšos. 

 Ēdienu uz šķivja uzlikšu pats. Uzlikšu tik , cik varu apēst, lai ēdiens nepaliek 

uzšķīvja.Uzlikšu vismaz vienu karoti ar ēdienu un pagaršošu.ja garšos , uzlikšu vēl. 

 

SKOLOTĀJĀM 
 Nespiest bērniem ēst, bet lūgt pagaršot, uzliekot vismaz vienu ēdiena karotīti. 

 

 Runāt to, ko bērnam vajag dzirdēt. 

 

 Par ēdienu runāt tikai labu. 

 

 Negaidīt, kad visi bērni paēdīs, bet viens darbinieks ar paēdušajiem iet uz grupiņu, tā 

samazinot bērnu dauzīšanos pie galda. 

 

 Sekot līdzi bērnu uzvedībai pie galda un “Ēdam atbildīgi” principu ievērošanai. 
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UZVEDĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM  Nr.5 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra    

                                                                                                 Noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma                                                                                                             

                                                                                  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

                                                                                                 pasākumos” trešās daļas 6.1. punktu 

 

PASTAIGĀ, EKSKURSIJĀS 
 

 Pastaigās ārpus  “Anneles” teritorijas būšu ļoti uzmanīgs. 
 

 Klausīšos, ko saka skolotāja, auklīte. 
 

 Turēšos kopā ar savas grupiņas biedriem un skolotāju, neskriešu garām vadošajam 

pieaugušajam, jo priekšā var būt bīstamas situācijas – suņi, automašīnas, bedres u .c 
 

 Ja šķērsojam ceļu, darām to veikli, lai nekavētu satiksmi. 
 

 Ejot negrūstīšu savus biedrus, jo tie var nokrist. 
 

 Iešu normālā, raitā solī, nevilkšu kājas pa zemi saceļot putekļus. 
 

 Konfekšu papīrus un citas nevajadzīgas lietas metīšu atkritumu kastē vai ielikšu savā 

kabatā, lai nepiesārņotu apkārtni.saudzīgi izturēšos pret dabu . 
 

 Skaļi neklaigāšu, jo esmu labi audzināts bērns, kurš ievēro uzvedības normas. 
 

 Autobusā sēdēšu mierīgi, atcerēšos savu vietu un to nemainīšu. 
 

 Ja radusies kāda problēma ( nelaba dūša, vajadzība uz tualeti u.c.) darīšu to zināmu 

pieaugušajiem. 
 

 Uzmanīgi klausīšos gida stāstījumu, lai mājās varētu visu redzēto un dzirdēto 

pastāstīt vecākiem, ievērošu noteikumus, kurus izteicis gids vai cilvēks pie kura 

esam atnākuši. 

 

 
SKOLOTĀJĀM 

 
 Bērni braucot ekskursijās ēdamo un dzeramo līdzi neņem, tas obligāti pirms tam 

jāizrunā (ar izņēmumu atsevišķos gadījumos, kad visas grupas kopīgi vienojas, un 

brauc uz visu dienu ), ūdens dzeršanai atrodas pie skolotājas. 
 

 Bērnus iepriekš iepazīstināt ar ekskursijas vai pastaigas norisi. 
 

 Obligāti pārrunāt noteikumus, kuri jāievēro. 
 

 Sekot līdzi bērnu uzvedībai, drošībai. 
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NEPAZĪSTAMĀS SITUĀCIJĀS 

 

 Ikvienā ekstremālā situācijā meklēšu pieaugušo palīdzību, ar viņa palīdzību 

zvanīšu glābšanas dienestam 112, 

  Ziņošu citiem, ja pamanīšu dūmus, vai degošu liesmu, vai sajūtīšu deguma 

smaku,    saukšu  pēc palīdzības. 

 Izdzirdot trauksmes sirēnu, steidzīgi skriešu pie pieaugušā. 

 Ja mani uzrunās nepazīstams cilvēks, meklēšu  pieaugušo palīdzību. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


