
RADOŠĀS DARBNĪCAS  
„ZAĻĀS VĀRNAS SKOLA” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI 
 

Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana: 
- pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet tos; 
- pārvietošanās pa ceļu notiek pa tā kreiso malu vienā rindā vienam aiz otra; 
- uz ceļa vai ceļa malā aizliegts spēlēt spēles vai nodarboties ar citām 

aktivitātēm; 
- šķērsojot ceļu, vienmēr pārliecinies, vai netuvojas kāds transporta līdzeklis; 
- ievērojiet pareizu iekāpšanu un izkāpšanu no autobusa, pieklājīgu un 

satiksmes noteikumiem atbilstošu uzvedību autobusā un pieturās. 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana: 

- ja pamanāt dūmus vai degšanu, nemēģiniet noskaidrot, kurā vietā deg, bet 
nekavējoties pametiet telpas; 

- nemēģiniet iekštelpās satikt draugus vai audzinātājus; 
- izsauciet ugunsdzēsēju komandu pa tālruni 112; 
- ja durvis ir karstas, aizbāziet spraugu ar segu vai tml. (vislabāk mitru), un 

atveriet mazliet logu. Atverot logu pilnīgi, jūs radīsiet caurvēju, kas veicinās 
dūmu pieplūdumu telpā; 

- ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, sitot kopā dažādus 
priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu; 

- ja telpas durvis nav karstas, durvis paveriet mazliet un palūkojieties, vai 
ārpusē nav dūmu un uguns, tikai tad pametiet telpu; 

- ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, tā būs vieglāk 
elpot; ja telpā ir dūmi, mēģiniet atrasties tuvāk grīdai (rāpot u.tml.), jo tur 
ilgāk saglabāsies svaigs gaiss; 

- rēķinieties, ka visapkārt būs panika, tādēļ turieties pie kāpņu margām. Tas 
palīdzēs noturēties, ja kāpņu telpā būs burzma; 

- pasākumu laikā dalībnieki sveces, sērkociņus un šķiltavas izmantojiet tikai 
pieaugušo klātbūtnē; 

- ugunskura vietu uzrauga ugunskura uzraugs; 
- ugunsgrēka gadījumā reaģējiet uz trauksmes signālu, pamodiniet citus, 

sapulcējieties noteiktā vietā. 
Drošība peldēšanās laikā: 

- nometnes laikā peldēties atļauts pieaugušo klātbūtnē un ar vecāku rakstisku 
atļauju. 

Drošības prasību ievērošana: 
- pirms nodarbībām pasniedzējs pirmais ieiet telpā un pēdējais iziet no telpas, 

pārbauda telpas vai viss kārtībā; 
- bez radošās darbnīcas vadītājas vai sava nodarbību vadītāja atļaujas nedrīkst 

atstāt radošās darbnīcas teritoriju; 
- ārpus radošās darbnīcas teritorijas drīkst doties ne mazāk kā 2 cilvēki, lai 

nelaimes gadījumā ir kāds, kas var doties pēc palīdzības; 
- rūpējieties par savu un citu drošību visu radošās darbnīcas laiku; 
- aizliegts aizskart citus radošās darbnīcas dalībniekus ne morāli, ne fiziski; 
- aizliegts aiztikt citu dalībnieku personīgās mantas bez īpašnieka atļaujas; 
- izturieties ar cieņu pret vietējiem iedzīvotājiem, floru un faunu; 
- rīkojieties prātīgi ar dažādiem asiem priekšmetiem; 
- brīdiniet radošās darbnīcas organizatoru/vadītāju/pedagogus vai dežurantu, ja 

radošā darbnīcā ir svešas personas, notikumi, lietas; 
 
 
 



Higiēnas prasību ievērošana: 
- pirms ēdienreizēm un pēc tualetes apmeklēšanas obligāti nomazgājiet rokas; 
- rūpējieties par savu personīgo higiēnu; 
- rūpējieties par sava apģērba un veļas savlaicīgu maiņu; 
- slapjās drēbes nekavējoties lieciet žāvēties tam paredzētā vietā; 
- rūpējieties par tīrību un kārtību ēdnīcā, darbnīcu telpās un visā radošās 

darbnīcas teritorijā. 
Radošās darbnīcas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana: 

- ievērojiet radošās darbnīcas programmu, piedalieties visos radošās darbnīcas 
pasākumos un visur ierodieties laikā (ja nevar ierasties, vecāki ziņo radošās 
darbnīcas vadītājai); 

- uzklausiet mutisku informāciju un izlasiet rakstisko informācijai uz ziņojuma 
dēļa, skolas mājas lapā www.bmmp.lv/zvskola; 

- radošās darbnīcas teritorijā un arī ārpus tās aizliegts lauzt, plēst, bojāt skolas 
inventāru, rīkojieties saudzīgi ar radošās darbnīcas inventāru; 

- radošās darbnīcas vietu un apkārtni uzturiet kārtībā; atkritumus izmetiet tiem 
paredzētajos konteineros; 

- radošās darbnīcas laikā ir aizliegta alkoholisko dzērienu, cigarešu, narkotiku, 
kā arī jebkāda cita veida apreibinošu vielu lietošana. 

 

http://www.bmmp.lv/zvskola

