
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROŠĪBA 
METODISKIE IETEIKUMI 

PAMATSKOLAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 



2

Atbildīgā par izdevumu K. Ilgaža

Redaktore D. Liepa

Tehniskais redaktors V. Perfiļjevs

© ISEC, 2004

www
Rectangle



3

Saturs

Ievads 4

Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai
1.–4. klasē audzinātāja stundās 5

1. klase 8

2. klase 24

3. klase 39

4. klase 51

Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai
5.–9. klasē audzinātāja stundās 59

5. klase 63

6. klase 87

7. klase 92

8. klase 106

9. klase 112

Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai
5.–9. klasē mācību priekšmetu stundās 115

Informācija 131



4

Drošības jautājumu apguves mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par rīcību ekstremālās
situācijās un drošības apguves un ievērošanas nepieciešamību. Ar šo jautājumu vadlīnijām
var iepazīties Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu Vispārējo, jautājumu sadaļā.
Skolēniem ir svarīgi apzināties, ka viņi paši ir atbildīgi par savu drošību.

Pamatizglītības pakāpē notiek:
• harmoniskas personības veidošanās un attīstība;
• sagatavošanās tālākai vidējai vispārējai un/vai profesionālajai izglītībai un motivā-

cijas un prasmju veidošanās mūžizglītībai;
• sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju pamatu

apguve un attieksmju veidošanās, kas noteiktas Valsts pamatizglītības standartā.

Metodiskā materiāla mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par drošības jautājumu mācīšanās
nepieciešamību un ievērošanu ikdienā savas un citu drošības un veselības saglabāšanā.

Šajā materiālā apkopoti metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai pamatskolā
audzinātāja stundās un 5.–9. klasē dažādos mācību priekšmetos. Materiālā iekļauti ceļu
satiksmes drošības, gāzes un elektrības lietošanas drošības, ugunsdrošības, pirmās palīdzī-
bas sniegšanas u. c. jautājumi.

Metodiskajam materiālam ir 4 daļas:

1. metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē audzinātāja stundās;
2. metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 5.–9. klasē audzinātāja stundās;
3. metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 5.–9. klasē mācību priekšmetu

stundās;
4. informācija.
Drošības jautājumu mācīšanai pamatskolā paredzētas 5–22 audzinātāja stundas gadā,
pamatojoties uz skolēnu vecumposma īpatnībām, dažādu mācību priekšmetu saturu un
drošības jautājumu aktualitāti katrā vecumposmā.

Metodiskajā materiālā ir norādītas apgūstamās tēmas, skaidrots šo tēmu apguves mērķis,
uzdevumi un vēlamie rezultāti, kā arī sniegti metodiski komentāri stundu norisei.

Materiāls izstrādāts sadarbībā ar institūcijām, kas atbildīgas par dažādiem drošības
jautājumiem Latvijā. ISEC izsaka pateicību izveidotās drošības mācīšanas jautājumu darba
grupas pārstāvjiem: Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, A/S “Latvenergo”, A/S “Latvijas Gāze”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Valsts
policijai, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes un iniciatīvu centram, Izglītības
un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentam, NVO “Vecāki Rīgai”,
Katastrofu medicīnas centram, Latvijas Pediatru asociācijai, Bērnu un ģimenes lietu
ministrijai un personiski: Velgai Kaksei, Austrim Cābelim, Agrai Kampusei, Zaigai Velšai,
Valdai Kjasperei, Anitai Porītei, Nataļjai Prokofjevai, Sarmītei Villerei, Rajai Kočanovai,
Sandrai Ādamsonei, Mārtiņam Muriņam, Aivaram Mednim, Astrai Aukšmukstai un
Anvaram Zavackim.
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Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu

mācīšanai 1.–4. klasē audzinātāja stundās
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Metodiskais materiāls paredzēts 1.–4. klašu skolotājiem drošības jautājumu mācīšanai. Metodiskajā
materiālā ir norādīts katras tēmas apguves mērķis un tēmas apguvei paredzēto stundu skaits. Katrai
stundai atsevišķi doti uzdevumi, sasniedzamais rezultāts, jēdzieni un iespējamais mācību stundas norises
apraksts.

Drošības jautājumu apguves mērķi un uzdevumi 1.–4. klasē

• Mācīties pareizi uzvesties uz ielas un sadzīvē.
• Iegūt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, kuros skolēns darbojas kā gājējs, pasažieris

un velosipēda vadītājs.
• Mācīties atbilstoši rīkoties nelaimes gadījumos un izsaukt attiecīgos palīdzības dienestus.
• Mācīties, kā aizsargāt sevi un savu īpašumu.
• Apgūt prasmes pareizi izmantot dažādas sadzīves elektroierīces.
• Apgūt zināšanas, kā pareizi rīkoties dabas stihiju un katastrofu gadījumos.
• Mācīties izprast dažādos dokumentos noteikto normu ievērošanas nepieciešamību, prast atrast

informāciju par pareizas uzvedības normām drošības jautājumos.
• Apzināties personisko atbildību savas drošības un veselības saglabāšanā.

Tēmas un to apguvei paredzēto audzinātāja stundu skaits

Klase Tēma Stundu

skaits

1. klase Kas mūsdienās palīdz cilvēkam ikdienā? 4

Kāpēc jāievēro piesardzība un drošības noteikumi mājās? 3

Kāpēc jāizvēlas visdrošākais ceļš no mājām līdz skolai? 4

Kāpēc ir izstrādāti drošības noteikumi? 3

Ko darīt, ja noticis negadījums? 3

Kā izvairīties no negadījumiem? 2

2. klase Kāpēc ir izdomāti drošības noteikumi? 3

Kāpēc dabas un cilvēku radītā vidē jāievēro drošības noteikumi? 7

Kā palīdzēt nelaimes gadījumos? 3

Kā pasargāt sevi no nevēlamiem svešiniekiem? 4

Kas jāievēro, lai tu vasarā būtu laimīgs? 5

3. klase Kāpēc jābūt piesardzīgam, lai justos droši? 9

Kas jādara, lai augtu vesels? 4

Kas jāievēro rotaļājoties? 3

Esi drošs, bet piesardzīgs! 1

4. klase Kuri no transporta līdzekļiem ir visērtākie un kuri – visdrošākie? 8

Kā rīkoties bīstamos apstākļos un situācijās? 3

Noslēguma stunda 4. klasei. 1
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1. klase

1. klases skolēni apgūst 6 tēmas 19 audzinātāja stundās.

1. tēma
KAS MŪSDIENĀS PALĪDZ CILVĒKAM IKDIENĀ?

(4 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par transporta līdzekļu veidiem un lietošanu.

1. stunda
Transports

Uzdevumi:

1) noskaidrot pārvietošanās veidus, izmantojot dažādus transporta līdzekļus;
2) iepazīties ar dažādiem transporta līdzekļiem;
3) apzināties, ka visos transporta līdzekļos ir noteikumi, kas jāievēro;
4) apzināties drošības noteikumu neievērošanas sekas.

Jēdzieni:

transports, lidmašīna, autobuss, trolejbuss, tramvajs, vilciens, automobilis, kuģis, laiva, jahta, uzvedības
noteikumi, sabiedriskais un personiskais transporta līdzeklis.

Skolēnam jāprot:

1) pārzināt transporta līdzekļu veidus;
2) ievērot atbilstošos uzvedības noteikumus sabiedriskajos un personiskajos transporta līdzekļos.

Norise

1. Prāta vētra. Skolēni atbild uz jautājumiem:
• kādus transporta līdzekļus skolēni pazīst,
• ko dara katrs no šiem transporta līdzekļiem,
• kādus transporta līdzekļus cilvēki izmanto visbiežāk?

2. Darbs grupās.
• Katra grupa saņem attēlu ar kādu transporta līdzekli un pārrunā uzvedības noteikumus, kas

jāievēro, pārvietojoties tajā.
• Katra grupa prezentē uzvedības noteikumus attiecīgajā transporta līdzeklī.

3. Stundas nobeigumā skolēni izdara secinājumus, kāpēc ir jāievēro drošības noteikumi, uzsverot
personisko atbildību savas veselības saglabāšanā.
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2. stunda
Uguns. Degšana

Uzdevumi:

1) mācīties aizdedzināt sērkociņus un pārtraukt to degšanu;
2) iegūt izpratni, ka sērkociņi vai šķiltavas izmantojami, tikai aizdedzinot sveci, gāzes plīti vai iekurinot

krāsni;
3) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro, izmantojot sērkociņus vai šķiltavas.

Jēdzieni:

sērkociņi, plīts, krāsns, kamīns, svece, šķiltavas.

Skolēnam jāprot:

1) aizdedzināt, nodzēst sērkociņus;
2) apzināties, kādu postu var radīt, neuzmanīgi lietojot sērkociņus vai šķiltavas;
3) izmantojot sērkociņus vai šķiltavas, ievērot drošības noteikumus.

Norise

1. Prāta vētra. Kāpēc cilvēkiem nepieciešami sērkociņi vai šķiltavas?
2. Kā aizdedzināt un nodzēst sērkociņu? Pārrunas par darbību secību.
3. Praktiska darbība. Sveces aizdedzināšana un nodzēšana, izmantojot sērkociņus vai šķiltavas.
4. Darbs grupās. Skolēni, strādājot grupās, uzraksta instrukciju, kā pareizi aizdedzināt gāzi, izman-

tojot gāzes plīti, vai iekurt malkas plīti. Skolēni izstrādātos noteikumus noformē, lai tos piestipri-
nātu mājās pie gāzes vai malkas plīts redzamā vietā.

Informācija

Sūniņa V. Lāsēns un uguns. R. : Rasa ABC, 2001.

3. stunda
Elektrība

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādam nolūkam cilvēki ikdienā izmanto elektrību;
2) iepazīties ar elektroierīcēm, kas tiek izmantotas sadzīvē;
3) mācīties izprast elektroierīču lietošanas instrukcijās norādīto informāciju.

Jēdzieni:

instrukcija, mikseris, fēns, mikroviļņu krāsns, elektriskais sildītājs, gludeklis, elektriskā plīts.

Skolēnam jāprot:

1) skaidrot, kādas funkcijas pilda dažādas elektroierīces;
2) lietojot elektroierīces, ievērot drošības noteikumus;
3) raksturot lietošanas instrukciju nozīmi.

Norise

1. Skolotāja informācija par elektroierīču lietošanas instrukcijām.
2. Darbs pāros. Uzzīmēt elektroierīces, kuras lieto ģimenē. Noskaidrot, kādus darbus veicot, izmanto

šīs elektroierīces. Pārrunāt, kādi noteikumi jāievēro, lietojot tās.
3. Diskusija par lietošanas instrukciju nepieciešamību.

Informācija

Sūniņa V. Vatiņš. Darba burtnīca sākumskolai. R. : Latvenergo, 2002.
Elektroierīču lietošanas instrukcijas.
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4. stunda
Gāze

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kur cilvēki ikdienā izmanto gāzi;
2) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro, izmantojot gāzi.

Jēdzieni:

gāze, dabasgāze, sašķidrinātā gāze, gāzes balons, gāzes plīts, gāzesvads, gāzes avārijas dienests.

Skolēnam jāprot:

1) lietojot gāzes plīti, zināt drošības noteikumus;
2) izsaukt nepieciešamo palīdzību gāzes noplūdes gadījumā.

Norise

1. Skolotājs pastāsta par dabasgāzes un sašķidrinātas gāzes lietošanas iespējām, raksturo gāzes plīts
lietošanas drošības noteikumus.

2. Individuāls darbs. Uzzīmēt situāciju, kurā tiek lietota gāzes plīts.
3. Diskusija. Kā rīkoties, ja jūtama gāzes smaka?

Informācija

Kā rūķis iepazina gāzi. R. : Jumava, 2003.
Esi drošs kopā ar rūķi! R. : Jumava, 2004.

2. tēma
KĀPĒC JĀIEVĒRO PIESARDZĪBA

UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI MĀJĀS?
(3 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanu mājās, apzināties piesardzības un drošības
noteikumu neievērošanas sekas.

1. stunda
Televizors

Uzdevumi:

1) iepazīties ar laikrakstos publicētajām TV programmām;
2) noskaidrot, kas jāievēro, skatoties TV;
3) apzināties sekas, ja TV pārraides skatās ilgu laiku.

Jēdzieni:

TV programma, televizors, raidījums, distance, apgaismojums, skatīšanās ilgums.

Skolēnam jāprot:

izvēlēties vecumam atbilstošus raidījumus un skatīšanās ilgumu.

Norise

1. Pārrunas klasē par televizora nepieciešamību. Visas idejas skolotājs fiksē uz tāfeles.
2. Darbs grupās. Plakāta «Kas jāievēro, skatoties TV?» veidošana.
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3. Plakātu izstāde klasē. Skolotājs organizē pārrunas par plakātos paustajām idejām.
4. Klasē iespējams pētījums nedēļas garumā «Ko mēs un cik ilgi skatāmies». Pēc tam skolotājs mudina

skolēnus iegūtos datus salīdzināt un izteikt viedokļus par tiem.
5. Skolotājs var uzaicināt skolas medicīnas personālu uz sarunu par TV ietekmi uz bērnu veselību.

Informācija

Sūniņa V. TV Tev un man. R. : SIA «Izglītības soļi», 2002.

2. stunda
Datora lietošana

Uzdevumi:

1) iepazīties ar datora lietošanas instrukcijas pamatprasībām;
2) noskaidrot datora lietošanas drošības noteikumus.

Jēdzieni:

dators, instrukcija.

Skolēnam jāprot:

1) lietojot datoru, ievērot drošības noteikumus;
2) iegaumēt, kā pareizi jāstrādā ar datoru;
3) lietojot datoru, ievērot laika limitu.

Norise

Mācību stunda jāorganizē informātikas kabinetā.
1. Skolotājs sniedz informāciju par datora uzbūvi un darbību.
2. Praktiskā darbība:

• iepazīšanās ar datora lietošanas instrukciju;
• datora ieslēgšana un izslēgšana, precīzi ievērojot instrukciju.

3. Pārrunas par datora lietošanas ilgumu. Datora ietekme uz skolēna veselību.

Informācija

Datoru lietošanas drošības tehnikas noteikumi.

3. stunda
Sadzīves priekšmetu lietošana

Uzdevumi

1) apgūt prasmi piesardzīgi rīkoties ar sadzīves priekšmetiem;
2) noskaidrot, kādas traumas var iegūt, izmantojot sadzīves priekšmetus;
3) noskaidrot, kā rīkoties, ja iegūta trauma.

Jēdzieni:

nazis, šķēres, adata, āmurs, īlens.

Skolēnam jāprot:

1) piesardzīgi lietot un glabāt asus priekšmetus;
2) zināt, kā pareizi rīkoties, ja iegūta trauma.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolotājs pirms mācību stundas sagatavo darba lapu «Kas ir šie priekšmeti?».
Var izmantot gan zīmētus, gan fotografētus attēlus. Skolēni zem katra priekšmeta uzraksta tā nosau-
kumu (piemēram, adata, īlens, cirvis, āmurs, zāģis, adāmadatas, nazis, šķēres).
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2. Pārrunas klasē. Kāpēc šie priekšmeti ir bīstami?
3. Darbs pāros. Pāris izlozē vienu no minētajiem sadzīves priekšmetiem. Skolēni uzzīmē, kāda trauma

var gadīties, neuzmanīgi lietojot šo sadzīves priekšmetu.
4. Pāris izstāsta par attiecīgo sadzīves priekšmetu klasē.
5. Individuāls darbs. Kā izvairīties no šādas traumas? Kā rīkoties, ja iegūta trauma?

• Ar āmuru uzsists pa pirkstu.
• Mēģinot izdurt zīlē caurumu, īlens iedūries plaukstā.
• Griežot maizi, iegriezts pirkstā.
• Šujot lācim jaciņu, sadurts pirksts.
• Nesot tētim cirvi, tas izkrīt no rokām un sasit nesēja pēdu.

Informācija

Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.

3. tēma
KĀPĒC JĀIZVĒLAS VISDROŠĀKAIS CEĻŠ

NO MĀJĀM LĪDZ SKOLAI?
(4 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par droša ceļa izvēli.

1. stunda
Ceļš

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kā sadalīta iela, kādi ceļu satiksmes noteikumi jāievēro uz ielas;
2) izprast, kāpēc brauktuve ir bīstama zona un tās tuvumā jābūt disciplinētam;
3) iemācīties lietot atstarotājus un izprast to nozīmi;
4) iemācīties izvēlēties visdrošāko ceļu no mājām līdz skolai.

Jēdzieni:

iela, trotuārs, brauktuve, atstarotājs, ceļš, ceļa nomale, krustojums, ceļu satiksmes noteikumi.

Skolēnam jāprot:

1) izvēlēties drošāko maršrutu no mājām līdz skolai un atpakaļ;
2) pareizi pārvietoties pa izvēlēto ceļu;
3) pareizi šķērsot ielu savas mājas vai skolas tuvumā.

Norise

1. Skolotāja stāstījums par jēdzieniem: iela, trotuārs, brauktuve, atstarotājs, ceļš, ceļa nomale,
krustojums, ceļu satiksmes noteikumi.

2. Individuāls darbs. Skolotājs pirms mācību stundas var sagatavot darba lapu ar šādiem jautājumiem:
• kā sauc to ceļa daļu, pa kuru pārvietojas cilvēki,
• kas atdala ietvi no pārējās ielas daļas,
• pa kurieni brauc mašīnas,
• kā sauc vietu, kur krustojas divi vai vairāki ceļi vai ielas,
• kā sauc īpaši apzīmētu vietu, kur apstājas sabiedriskais transports,
• kā sauc brauktuves malu, pa kuru drīkst iet gājējs, ja nav ietves?



13

3. Individuāls darbs. Uzrakstīt divos stabiņos, kam paredzēta ietve un kam brauktuve.
4. Pārrunas klasē. Kāpēc tumšā diennakts laikā gājēji pamana automobiļus jau no liela attāluma, bet

automobiļu vadītāji gājējus tikai tad, kad piebraukuši ļoti tuvu?
5. Skolotāja informācija, kāpēc nepieciešami atstarotāji un kur vislabāk tos piestiprināt (pie apģērba,

apaviem, somas).

Informācija

Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem. R. : Zvaigzne ABC, 2004.
Ceļu satiksmes drošība. R. : ISEC, 1997.
Damberga A. Ceļu satiksmes drošība 1.–4. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2003.
Rūķa piedzīvojumi pilsētā. R. : Jumava, 2001.
Sargā sevi! Mācību materiālu komplekts. R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.
Sūniņa V. Lāsēns un ceļu satiksme. R. : Rasa ABC, 2003.

2. stunda
Sabiedriskais un personiskais transports

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kā droši iekāpt sabiedriskajā transporta līdzeklī un izkāpt no tā;
2) iepazīties ar uzvedības noteikumiem sabiedriskajā transporta līdzeklī;
3) iepazīties ar noteikumiem, kas jāievēro, braucot personiskajā transporta līdzeklī.

Jēdzieni:

uzvedības noteikumi, drošības josta, bērnu sēdeklītis.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā;
2) apzināties, kā pareizi jāuzvedas personiskajā transporta līdzeklī.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolēni uzzīmē, ar kādu transporta līdzekli nokļūst no mājām līdz skolai.
2. Skolotājs sniedz informāciju par svarīgākajiem noteikumiem, kas jāzina pasažieriem, iekāpjot

transporta līdzeklī vai izkāpjot no tā:
• transporta līdzeklī drīkst iekāpt/izkāpt tikai pēc tā apstāšanās;
• kad atveras transporta līdzekļa durvis, pasažieri vispirms izkāpj, pēc tam iekāpj;
• iekāpj transporta līdzeklī pa aizmugurējām vai vidējām durvīm, izkāpj – pa priekšējām;
• pēc izkāpšanas no autobusa un trolejbusa ceļš jāšķērso tam no mugurpuses, bet, izkāpjot no

tramvaja, – no priekšpuses;
• visdrošāk ceļu ir šķērsot tad, kad transporta līdzeklis ir aizbraucis un ceļš ir brīvs.

3. Bieži skolēni uz skolu nebrauc ar sabiedrisko transportu, viņus atved vecāki. Pārrunas:
• kāds ir drošības jostas uzdevums,
• kādos transporta līdzekļos lieto drošības jostas,
• kā pareizi lietot drošības jostu?

4. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu ar dažādiem apgalvojumiem. Skolēnu uzdevums
ir izvēlēties pareizo atbildi. Apgalvojumu piemēri:
• braucot personiskajā automobilī, nedrīkst novērst vadītāja uzmanību – jā/nē;
• braucot personiskajā automobilī, bērnam vienmēr jāpiesprādzējas ar drošības jostu – jā/nē;
• no personiskā automobiļa drīkst izkāpt tikai uz ietves vai stāvlaukumā – jā/nē;
• vedot mazu bērnu automobilī, jālieto bērnu sēdeklītis, kuru piesprādzē pie aizmugurējā sēdekļa –

jā/nē.
5. Pārrunāt izvēlētās atbildes ar klases biedriem.



14

Informācija

Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem. R. : Zvaigzne ABC, 2004.
Ceļu satiksmes drošība. R. : ISEC, 1997.
Damberga A. Ceļu satiksmes drošība 1.–4. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2003
10 nodarbības kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2003.
Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.

3. stunda
Skrituļslidas un skrejritenis

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādam jābūt aprīkojumam, lai izvairītos no savainojumiem, braucot ar skrituļslidām
vai skrejriteni;

2) apzināties, kādas ir iespējamās bīstamās situācijas, ja neievēro drošības noteikumus, un kā no tām
izvairīties;

3) apzināties, ka bērni paši bieži rada riska situācijas, un mācīties izvairīties no tām, ievērojot drošības
noteikumus.

Jēdzieni:

aizsargķivere, ceļu un elkoņu sargi, plaukstu aizsargi, bīstama situācija, skrituļslidas, skrejritenis.

Skolēnam jāprot:

1) izvēlēties pareizās vietas, kur drīkst vizināties ar skrituļslidām vai skrejriteni;
2) novērtēt bīstamās situācijas, kas var rasties nepareizas uzvedības gadījumā;
3) izvairīties no savainojumiem, vizinoties ar skrituļslidām vai skrejriteni;
4) apzināties pārdrošas uzvedības un noteikumu neievērošanas sekas.

Norise

1. Darbs pāros. Skolotājs pirms mācību stundas sagatavo darba lapu ar dažādu situāciju aprakstiem.
Skolēnus aicina izvērtēt katru situāciju, atbildot uz jautājumu, kā rīkoties šajās situācijās?
• Zēns brauc ar skrituļdēli, pieķēries drauga motorolleram.
• Zēna skrituļdēļa ritenis iestrēgst asfalta plaisā.
• Lielveikals. Vairāki bērni vizinās ar skrituļslidām.
• Mājas pagalms. Bērni vizinās ar skrejriteni, skrituļdēļiem, skrituļslidām.
• Ielas braucamā daļa. Bērns brauc ar skrejriteni, no mugurpuses viņam tuvojas automobilis.
• Iela. Brauc kravas automobilis. Vairāki skrituļotāji pieķērušies pie automobiļa borta.

2. Pārrunas ar klasi. Kas būtu jāvelk mugurā, lai izvairītos no savainojumiem, braucot ar skrituļslidām
vai skrejriteni?

3. Darbs pāros:
• uzrakstīt noteikumus, kas noteikti jāievēro skrituļotājiem;
• izvēlēties vienu noteikumu un ilustrēt to.

Informācija

Sargā sevi! Mācību materiālu komplekts. R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.

4. stunda
Tests «Esi drošs!»

Mērķis:

pārbaudīt skolēnu zināšanas par ceļu drošības jautājumiem.

Norise

Skolotājs sagatavo darba lapas ar testa jautājumiem. Skolēnu uzdevums ir atzīmēt pareizo atbildi.
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Testa uzdevumu piemēri

1. Šķērsojot brauktuvi,

� paskatīšos pa kreisi;

� skriešu, cik vien ātri varu.

2. Brauktuvi šķērsošu

� pa gājēju pārejām;

� tur, kur īsāks ceļš.

3. Brauktuvi nešķērsošu,

� ja ar ieslēgtu gaismas un skaņas signālu tuvojas speciālais transports;

� ja visi automobiļi ir apstājušies.

4. Tumšajā diennakts laikā

� rūpēšos, lai mani visi pamana;

� skaļi kliegšu, lai visi mani dzird.

5. Ar skrituļslidām drīkst

� braukt pa ietvi;

� braukt pa brauktuvi.

4. tēma
KĀPĒC IR IZSTRĀDĀTI DROŠĪBAS NOTEIKUMI?

(3 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par drošības noteikumu ievērošanu ikdienā, mācīties pazīt dažas brīdinājuma
un aizlieguma zīmes.

1. stunda
Ceļu satiksmes noteikumi

Uzdevumi:

1) iegūt priekšstatu par transporta līdzekļu un gājēju kustību pa ielām un ceļiem;
2) iepazīties ar luksofora gaismas signāliem un to nozīmi;
3) noskaidrot, cik droši ir rotaļāties ielu tuvumā un kur to darīt būtu drošāk.
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Jēdzieni:

gājēju noteikumi, gājēju pāreja, luksofors, gaismas signāls, atstarotājs, brīdinājuma zīme, aizlieguma
zīme, ceļu satiksme.

Skolēnam jāprot:

1) šķērsot ielu, ņemot vērā luksofora signālu;
2) ievērot luksoforu signālus;
3) izvērtēt situāciju, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ielu tuvumā;
4) šķērsot ielu pa gājēju pāreju.

Norise

Luksofors
1. Skolotājs uzdod jautājumu klasei: kas cilvēkiem palīdz šķērsot ielu? Skolēnu atbildes fiksē uz tāfeles.
2. Individuāls darbs. Skolēni uzzīmē luksoforu, izkrāso un iegaumē, ko nozīmē katra krāsa.
3. Skolotājs sniedz informāciju par brīdinājuma zīmi «Satiksmi regulē luksofors» un par luksoforu

veidiem.
4. Pārrunas klasē par īpašajiem gājējiem paredzētajiem luksoforiem, kurus regulē paši gājēji. Ar ko

šie luksofori ir īpaši un kāpēc tie ir nepieciešami.
5. Uzmanības spēle. Skolotājam rokās ir trīs krāsu lapiņas. Skolēni brīvi izkārtojušies pa visu telpu.

Ja skolotājs rāda sarkano lapiņu, skolēni stāv uz vietas, ja dzelteno lapiņu – drīkst kustēties, bet
nedrīkst pārvietoties. Ja skolotājs rāda zaļo lapiņu, skolēni drīkst brīvi pārvietoties.

Gājēju pārejas
1. Pārrunas klasē. Skolotājs kopā ar skolēniem atkārto svarīgākos ielas un ceļa šķērsošanas noteikumus.

Skolotājs pastāsta par brīdinājuma zīmi «Gājēju pāreja».
2. Darbs grupā. Katrai grupai tiek dots uzdevums izdomāt vairākus iemeslus, kāpēc gājēju pārejas

apzīmējums ir baltas joslas pāri visai brauktuvei.
3. Grupas uzstāšanās.
4. Vienoties klasē par trim svarīgākajiem gājēju pārejas īpašā apzīmējuma iemesliem.

Ceļa zīmes
1. Darbs pāros. Skolotājs noskaidro, kādas ceļa zīmes skolēni pazīst. Skolotājs skolēnus lūdz raksturot,

kā izskatās šīs ceļa zīmes un aicina tās uzzīmēt.
2. Skolotājs ar skolēniem pārrunā, kuras no autobraucējiem domātajām zīmēm ir svarīgas arī gājējiem,

kāpēc.
3. Skolotājs pastāsta par divām līdzīgām, bet nozīmes ziņā atšķirīgām ceļa zīmju grupām: brīdinājuma

un aizlieguma zīmēm.
4. Darbs pāros. Skolēni uzzīmē krustojuma attēlu un noskaidro, kā var droši šķērsot ielu.

Rotaļas uz ielas
1. Individuāls darbs. Skolēni zīmē zīmējumu «Kur es rotaļājos?».
2. Individuāls darbs – situācijas novērtējums. Skolotājs pirms mācību stundas var sagatavot darba

lapu ar situāciju aprakstiem; skolēni novērtē, kura darbība ir pareiza, kura nepareiza, precizējot,
kādas sekas var būt, tā rīkojoties. Situāciju piemēri:
• stumt divriteni pa ceļa malu,
• spēlēt sunīšus tuvu brauktuvei,
• grūstīties ielas vai ceļa malā,
• iet pa pašu ietves malu,
• lēkt ar lecamauklu, atrodoties uz trotuāra
• gaidīt sabiedrisko transportu tā pieturā.

Informācija

Ceļu satiksmes drošība. R. : ISEC, 1997.
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Damberga A. Ceļu satiksmes drošība 1.–4. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2003.
10 nodarbības kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2003.
Rūķa piedzīvojumi pilsētā. R. : Jumava, 2001.
Sūniņa V. Lāsēns un ceļu satiksme. R. : Rasa ABC, 2003.
Sargā sevi! Mācību materiālu komplekts. R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.

2. stunda
Ugunsdrošība

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kāpēc rotaļas ar uguni ir bīstamas;
2) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro, izmantojot uguni;
3) iepazīties ar drošības (brīdinājuma) zīmēm.

Jēdzieni:

 drošības zīme, uguns, ugunskurs.

Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta.

Nekurināt ugunskuru.

Skolēnam jāprot:

1) neizmantot uguni rotaļām;
2) zināt, kur uguni izmanto sadzīvē;
3) ievērot ugunsdrošības zīmes.

Norise

1. Pārrunas klasē. Kad un kur drīkst kurināt ugunskuru?
Drīkst, ja:
• esi kopā ar kādu pieaugušo;
• tuvākā apkārtnē nav neviena uzraksta, kas aizliedz kurināt ugunskuru;
• nevar aizdegties tuvumā esošais mežs, salmi;
• nav spēcīga vēja;
• ir pieejams ūdens vai smiltis uguns dzēšanai.

2. Iepazīšanās ar brīdinājuma zīmēm: «Nekurināt ugunskuru!», «Smēķēšana vai atklāta liesma
aizliegta».

3. Pārrunas klasē par šo zīmju nozīmi un izvietojumu.
4. Individuāls darbs. Zīmēt plakātu par skolotāja piedāvātām situācijām: smēķēšana mežā; uguns-

kurs meža tuvumā; iešana pa mežu ar degošu lāpu tumšā diennakts laikā; kūlas dedzināšana;
ugunskuru kurināšana, izmantojot degšķidrumus. Plakātā attēlot, kas var notikt, šādi rīkojoties.

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
Sūniņa. V. Lāsēns un uguns. Rīga, Rasa ABC, 2001.
Ziedonis I. Sarkanā pasaka. R. : Liesma, 1973.
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3. stunda
Elektrodrošība

Uzdevumi:

1) iepazīties ar drošības zīmēm, kuras saistītas ar elektrodrošību;
2) noskaidrot, kāpēc jāievēro elektrodrošības noteikumi;
3) analizēt iespējamās elektrodrošības noteikumu neievērošanas sekas.

Jēdzieni:

elektrība, drošības zīme.

Kustība aizliegta – elektrobīstamība.

Bīstami – elektrība.

Skolēnam jāprot:

1) pastāstīt, par ko brīdina elektrodrošības zīmes;
2) apzināties elektrodrošības noteikumu neievērošanas sekas.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolotājs var sagatavot darba lapu «Elektrība» vai arī nolasīt turpmāk tekstā
minētās situācijas. Skolēni atzīmē, ko viņi jau zina, kas ir jaunā informācija.
Situāciju piemēri.
• Zibens uzplaiksnījums pie debesīm pērkona negaisa laikā ir viena no redzamākajām elektrības

izpausmēm. Gandrīz visos citos gadījumos elektrība ir neredzama, kaut gan tā strādā mūsu labā.
• Elektrība pie cilvēkiem nonāk pa kabeļiem un vadiem.
• Kabeļi un vadi ir gan redzami, gan apslēpti. Redzamie vadi iekārti stabos, apslēptie vadi stiepjas

zem zemes. Mājās vadi apslēpti sienās un griestos.
• Elektrība dod arī signālus, kas liek darboties telefoniem, radioaparātiem, televizoriem un

datoriem.
• Elektrību ražo elektrostacijās.
• Elektrostacijas elektrības ražošanai izmanto strauji plūstošu upju ūdeni.
• Elektrību var ražot arī vējš.
• No elektrības var saņemt bīstamu triecienu. Tāpēc nedrīkst rotaļāties ar kontaktdakšām, sienas

kontaktligzdām un tām pieslēgtajām ierīcēm.
• Nedrīkst tuvoties pārrautiem elektrolīniju vadiem, kas nokrituši uz zemes.
• Nedrīkst vērt vaļā transformatoru durvis un iet šajos namiņos arī tad, ja durvis ir atvērtas.

2. Darbs grupā. Skolēni grupās izvērtē situācijas.
• Meitene stāv pārāk tuvu elektrības stabam, no kura nokarājas elektrības vads.
• Tuvu pie augstsprieguma vadiem aug ābele. Zēns kāpj ābelē, lai norautu dažus ābolus.
• Bērni sapulcējušies ap elektrības stabu. Sacenšas, kurs ātrāk uzrāpsies stabā.
• Transformatora skapis vaļā, kaķis tajā lien iekšā. Meitene kaķi mēģina notvert.

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Sūniņa V. Vatiņš. Darba burtnīca sākumskolai. R. : Latvenergo, 2002.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : Raka, 2002.
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5. tēma
KO DARĪT, JA NOTICIS NEGADĪJUMS?

(3 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties izsaukt drošības dienestus.

1. stunda
Drošības dienesti

Uzdevumi:

1) iepazīties ar svarīgākajiem drošības dienestiem, to pienākumiem;
2) noskaidrot, kā izsaukt drošības dienestus, ja radusies nepieciešamība;
3) raksturot situācijas, kad nepieciešama dienesta palīdzība.

Jēdzieni:

neatliekamā palīdzība, policija, glābšanas dienests, gāzes avārijas dienests, ūdens avārijas dienests,
tālrunis 112.

Skolēnam jāprot:

1) apzināties, kādu palīdzību var sniegt dažādi drošības dienesti;
2) izsaukt drošības dienestu;
3) raksturot notikušo, ja izsauc drošības dienestus.

Norise

1. Individuāls darbs. Darba lapa ar situāciju aprakstiem «Drošība un risks».
Situāciju piemēri.
• Meitene uz gāzes plīts grib uzlikt tējkannu.
• Pa brauktuvi brauc automobilis. Blakus brauc zēns ar divriteni un uz bagāžnieka ved stāvošu

meiteni.
• Vasara. Zēns stāv uz akmens un gatavojas lēkt ūdenī.
• Zēns meistaro putnu būrīti. Atlicis vēl tikai pienaglot jumtu.
• Iela. Tuvu braucoša automobiļa priekšā ceļu šķērso skrituļotājs.

2. Pārrunas klasē. Kurās situācijās var justies droši, bet kurās var notikt nelaimes?
3. Skolotājs ar bērniem pārrunā dažādo drošības dienestu funkcijas.
4. Pārrunas. Kādam dienestam var piezvanīt, zvanot pa parasto tālruni – 02, 01, 03, 04 vai zvanot pa

mobilo tālruni – 112, 118?
5. Darbs pāros. Dialoga izspēlēšana, ja nepieciešams izsaukt kādu drošības dienestu.

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Kā rūķis iepazina gāzi. R. : Jumava, 2003.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.

2. stunda
Ugunsdzēsēji

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādos gadījumos jāizsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
2) iegūt izpratni, ka svarīgākais ir glābties pašam un saukt pēc pieaugušo palīdzības;
3) mācīties izprast aizdegšanās cēloni un veidu, kādā tas tiek likvidēts.
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Jēdzieni:

ugunsgrēks, dabas katastrofa, nelaimes gadījums, avārija.

Skolēnam jāprot:

1) izsaukt ugunsdzēsējus, sniegt precīzu informāciju par notikušo nelaimes gadījumu;
2) meklēt nelaimes gadījumos tuvinieku un citu pieaugušo palīdzību

Norise

1. Darbs grupā. Uzzīmēt, kādi drošības noteikumi jāievēro, izmantojot uguni
• apsildīšanai (krāsns, kamīns),
• apgaismošanai (svece, lāpa, lampa ar abažūru, lukturis),
• ēdiena gatavošanai (plīts, ugunskurs, grils).

2. Pārrunas klasē. Kā rīkoties, ja izcēlies ugunsgrēks?
3. Situācijas inscenēšana «Kā izsaukt ugunsdzēsējus?».
4. Diskutēt, kā rīkoties, ja tuvākā vai tālākā apkārtnē skolēns ir pamanījis ugunsgrēku.

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Sūniņa V. Lāsēns un uguns. R. : Rasa ABC, 2001.

3. stunda
Pirmā palīdzība

Uzdevumi:

1) mācīties pareizi rīkoties nelaimes gadījumā;
2) izprast, kāpēc nelaimes gadījumos jālūdz pieaugušo palīdzība.

Jēdzieni:

apdegumi, saindēšanās, asiņošana.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties, ja iegriezis sev pirkstā, applaucējies, apdedzinājies, saindējies;
2) ielāgot, ka jāmeklē un jāinformē par negadījumu pieaugušais.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu (sk. piemēru 21. lpp.), aicina skolēnus uzrakstīt,
ko darīt dažādās situācijās?
• Iela. Saskrējušies divi automobiļi.
• Iela. Meitene nokritusi, nobrāzusi elkoni un sasitusi galvu.
• Virtuve. Uz gāzes plīts ir panna, tauki sprakšķ, un ap pannu paceļas liesmas.
• Istaba. Bērni uz paklāja rotaļājas ar sērkociņiem. Šķīst dzirksteles.

2. Savas un blakussēdētāja atbildes salīdzinājums.
3. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu ar dažādu situāciju aprakstiem un aicina skolēnus

iekrāsot vienā krāsā lauciņus, kuros norādītas iespējamās traumas un tām atbilstoša palīdzība!

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
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Darba lapas piemērs

Asiņo Uzlikšu Uzlikšu
pirksts plāksteri ledu

Asiņo
deguns Iešu pie

ārsta

Paturēšu zem
Sāp zobs auksta ūdens

strūklas

Iekoda suns Brūci mazgāšu
ar ziepju ūdeni,
uzlikšu pārsēju

Apdedzināju Dzeršu siltu ūdeni, Saindējos
pirkstus stipru tēju tik ilgi, līdz ar sēnēm

sākas vemšana

6. tēma
KĀ IZVAIRĪTIES NO NEGADĪJUMIEM?

(2 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties izsargāties no nelaimes gadījumiem.

1. stunda
Drošība mājās

Uzdevumi:

1) izprast, ka nedrīkst rotaļāties uz lodžijas vai balkona;
2) mācīties būt piesardzīgam, atrodoties pie vaļēja loga;
3) noskaidrot iemeslus, kādēļ svarīgi aizslēgt durvis un neatvērt tās nevienam svešiniekam;
4) iemācīties mājās izvēlēties rotaļām drošu vidi.

Jēdzieni:

durvis, logi, lodžija, balkons, virtuve, plīts, rotaļas, drošība, piesardzība.
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Skolēnam jāprot:

1) zināt, ka rotaļāties uz balkona vai lodžijas ir bīstami;
2) apzināties pārgalvības iemeslus un sekas (kāpšana uz palodzes, izliekšanās pa atvērtu logu u. c.);
3) neizmantot rotaļām virtuvi;
4) pareizi rīkoties, ja svešinieks grib ienākt dzīvoklī.

Norise

1. Darbs grupā. Skolēni uzzīmē rotaļas, kurās var rasties bīstamas situācijas.
2. Katra grupa stāsta, kāpēc rotaļas attiecīgajās vietās ir bīstamas.
3. Pārrunas klasē, kādēļ svarīgi aizvērt dzīvokļa ārdurvis un neatvērt tās nevienam svešiniekam.

Informācija

Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.

2. stunda
Lifts un kāpņu telpas

Uzdevumi:

1) iepazīties ar lifta lietošanas instrukciju;
2) noskaidrot, kādos gadījumos izmanto liftu;
3) mācīties būt uzmanīgam un piesardzīgam kāpņu telpās.

Jēdzieni:

lifts, lifta lietošanas instrukcija, evakuācijas noteikumi, piesardzība.

Skolēnam jāprot:

1) lietojot liftu, ievērot drošības noteikumus;
2) ievērot piesardzību un personisko drošību kāpņu telpās.

Norise

1. Ja iespējams, pirms mācību stundas apmeklēt daudzstāvu namu, kurā ir lifts.
2. Pārrunas klasē. Kāpēc nepieciešams lifts?
3. Iepazīties ar lifta lietošanas instrukciju (uzmanība pievērsta jau ekskursijas laikā).
4. Darbs grupā. Vai liftu var izmantot rotaļām? Cik tas ir droši? Katras grupas viedokli skolotājs fiksē

uz tāfeles.
5. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu ar dažādu situāciju un iespējamās rīcības variantu

aprakstiem (sk. piemērus 23. lpp.)
6. Pārrunas. Kā rīkoties?

• Tumša kāpņu telpa.
• Pie ārdurvīm drūzmējas par tevi vecāki, nepazīstami bērni.
• Kāpņu telpā tu satiec svešus cilvēkus.

Informācija

Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Lifta lietošanas instrukcijas.
Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.
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Piemēri situāciju variantiem

Nekāp liftā, ja tajā brauc

� piedzērušies cilvēki;

� svešs cilvēks;

� par tevi vecāki bērni.

Ar liftu drīkst braukt, ja tajā brauc

� kaimiņu ģimene;

� klasesbiedri;

� tavi draugi.
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2. klase

2. klases skolēni apgūst 5 tēmas 22 audzinātāja stundās.

1. tēma
KĀPĒC IR IZDOMĀTI DROŠĪBAS NOTEIKUMI?

(3 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību.

1. stunda
Drošības noteikumi

Uzdevumi:

1) iemācīties izprast drošības noteikumus un tos ievērot;
2) noskaidrot, kādās situācijās skolēns jūtas droši;
3) izprast noteikumu ievērošanas priekšrocības.

Jēdzieni:

drošība, piesardzība, drošības noteikumi.

Skolēnam jāprot:

1) zināt, kas var apdraudēt skolēna drošību;
2) zināt noteikumu ievērošanas priekšrocības.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolēni uzraksta, kādās situācijās jūtas drošībā.
2. Darbs pāros. Salīdzināt uzrakstītos viedokļus, ar vienas krāsas zīmuli pasvītrojot kopīgo!
3. Pārrunas klasē. Kas var apdraudēt bērna drošību? Skolotājs bērnu idejas fiksē uz tāfeles.
4. Darbs pāros. Pāris izlozē kartītes ar dažādu lietu nosaukumiem (adata, īlens, gāze, ūdens, svešinieks,

uguns, elektrība, zibens, ledus, suns, nazis, automobilis, ērce u. c.). Kāpēc nepieciešama piesardzība,
darbojoties vai rotaļājoties ar dažādām lietām?

5. Pāris izstāsta savas atziņas par nepieciešamo piesardzību, darbojoties vai rotaļājoties ar nosauktajām
lietām.

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
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2. stunda
Kārtības noteikumi klasē

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādi kārtības noteikumi jāievēro klasē un kādus pienākumus tie nosaka;
2) apzināties klases kārtības noteikumu neievērošanas sekas.

Jēdzieni:

kārtības noteikumi klasē, skolēna pienākumi un tiesības.

Skolēnam jāprot:

1) aktīvi iesaistīties klases kārtības noteikumu izstrādāšanā;
2) būt atbildīgam par šo noteikumu ievērošanu.

Norise

1. Pārrunas klasē, kādi pienākumi katram skolēnam ir ģimenē. Kas notiek, ja par tiem aizmirst? Kas
notiek, ja tos veic kārtīgi?

2. Skolotāja informācija, ka arī klasē ir nepieciešami noteikumi, kas jāievēro, lai būtu kārtība, būtu
ērti kopā atrasties un mācīties.

3. Pārrunas klasē. Kādi noteikumi nepieciešami klasē? Klases kārtības noteikumu izstrāde. Ideju tirdziņš.
4. Kopīgais darbs. Noteikumu apspriešana (trīsdaļīga tabula: noteikums/kas notiek, ja to pilda?/kas

notiek, ja to nepilda?) Darbu ieteicams veikt uz tāfeles.
5. Piedāvāto noteikumu rediģēšana, nosakot, kuri ir svarīgākie.

Informācija

Diķe V., Krieviņš V. Es ģimenē, skolā, sabiedrībā. Sociālās zinības 4.–6. klasei. R. :
Zvaigzne ABC, 2001.
Mācāmies par atbildību. Darba burtnīca demokrātijas pamatu apgūšanai. R. : Sorosa
fonds Latvija, 2003.

3. stunda
Uzvedības noteikumi skolā

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādi skolas noteikumi saistīti ar drošību;
2) apzināties bezatbildīgas rīcības seku nopietnību;
3) iemācīties ievērot ikdienas noteikumus skolā.

Jēdzieni:

skolas iekšējās kārtības noteikumi, drošība.

Skolēnam jāprot:

pārzināt skolas un klases iekšējās kārtības noteikumus un ievērot tos.

Norise

1. Darbs pāros. Katram pārim izdalīti skolas iekšējās kārtības noteikumi. Skolēni izpēta un atrod tos
skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuru ievērošana garantē skolēnu drošību.

2. Individuālais darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu ar situāciju aprakstiem vai attēliem. Skolēni izsaka
savu viedokli par situācijām.
• Gaitenis. Skolēni spēlē sunīšus.
• Kāpnes. Bērni skraida un dauzās.
• Skolas ārdurvis. Vecākās klases skolēns ieiet pa ārdurvīm un neievēro pēc viņa nākošo 2. klases

skolēnu.
• Ēdamzāle. Apgāzti vairāki krēsli. Pusdienu starpbrīdim beidzoties, bērni steidzas uz klasi un klūp.
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3. Pārrunas klasē. Vienoties, kurās situācijās/vietās skolas kārtības noteikumu ievērošana var novērst
traumu iespējamību.

4. Pamatojoties uz katra pieredzi, ierosināt papildināt skolas iekšējās kārtības noteikumus.

Informācija

Mācāmies par atbildību. Darba burtnīca demokrātijas pamatu apgūšanai. R. : Sorosa
fonds Latvija, 2003.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

2. tēma
KĀPĒC DABAS UN CILVĒKU RADĪTĀ VIDĒ

JĀIEVĒRO DROŠĪBAS NOTEIKUMI?
(7 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas drošības un veselības saudzēšanu.

1. stunda
Ceļš uz skolu

Uzdevumi:

1) precizēt maršrutu no mājām līdz skolai, ko veic kājām;
2) pārliecināties, vai tas ir īsākais un drošākais ceļš;
3) noskaidrot un raksturot izmantojamā sabiedriskā transporta maršrutu.

Jēdzieni:

ceļš, iela, transporta līdzeklis, maršruts.

Skolēnam jāprot:

1) izvēlēties drošāko ceļu uz skolu;
2) izmantojot sabiedrisko transportu, zināt ar kādu transportu braukt, kādā pieturā iekāpt/izkāpt;
3) braucot personiskajā transporta līdzeklī, ievērot nepieciešamos drošības noteikumus.

Norise

Kopīgi ar vecākiem izpētīt maršrutu, pa kuru skolēns katru rītu dodas uz skolu. Pārrunāt ar vecākiem,
vai tas ir īsākais un drošākais ceļš.

1. Skolēni sadalās grupās pēc principa, kurš uz skolu dodas kājām, sabiedrisko transportu un personisko
transporta līdzekli. Katrai grupai skolotājs izsniedz shematisku skolas apkārtnes plānu.

2. Darbs grupā. Skolēni atzīmē ceļu līdz skolai atšķirīgās krāsās:
• tie, kas dodas kājām, izvēlas un atzīmē to ceļu, kur mazāk jāšķērso ielas,
• tie, kas dodas uz skolu ar sabiedrisko transportu, atzīmē ar kādu transporta līdzekli brauc, kurā

pieturā iekāpj/ izkāpj.
• tie, kas no mājām uz skolu brauc ar personisko transportu, atzīmē braukšanas ceļu un apstāšanās

vietu skolas tuvumā tā, lai nav jāšķērso iela.
3. Pārrunas klasē. Kāpēc ir tik svarīgi pārzināt ceļu no mājām līdz skolai?

Informācija

Maršruta izpēte no mājām līdz skolai.
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Skolas apkārtnes izpēte.
Sūniņa V. Lāsēns un ceļu satiksme. R. : Rasa ABC, 2003.

2.–4. stunda
Ceļu satiksmes drošība

Uzdevumi:

1) pilnīgot skolēnu izpratni par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nozīmi savas drošības un
veselības saglabāšanā;

2) nostiprināt ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanas prasmi;
3) pilnīgot gājēja kā ceļu satiksmes dalībnieka prasmes un kultūru.

Jēdzieni:

ceļu satiksmes drošība, iela/ceļš, trotuārs, ceļa nomale, brauktuve, regulējams/neregulējams
krustojums, dzelzceļa pārbrauktuve.

Skolēnam jāprot:

1) ievērot ceļu satiksmes noteikumus ikdienā;
2) šķērsot ielu regulējamā/neregulējamā krustojumā;
3) šķērsot ceļu;
4) šķērsot dzelzceļu;
5) ievērot gājēja drošības noteikumus.

Norise

1. Darbs pāros. Skolēni pārrunā un atkārto iepriekš mācītos ceļu satiksmes noteikumus.
2. Skolotājs rosina skolēnus uz diskusiju par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nepieciešamību

savas drošības un veselības saglabāšanā.
3. Ieteicama filmas «Lai dzīvo bērni!» noskatīšanās.
4. Skolotājs organizē pārrunas par filmā redzēto. Viena mācību stunda ieteicama praktiskas nodarbī-

bas veidā. Regulējams/neregulējams krustojums, ceļa šķērsošana.
5. Skolēniem ieteicama videofilma «Esi uzmanīgs. Šķērso dzelzceļu tikai atļautās vietās».
6. Stundu vērtējumā skolēnus aicina dalīties ikdienas pieredzē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.

Informācija

Filma «Lai dzīvo bērni!»
Sūniņa V. Lāsēns un ceļu satiksme. R. : Rasa ABC, 2003.
Videofilma «Esi uzmanīgs. Šķērso dzelzceļu tikai atļautās vietās».

5. stunda
Uzvedība pie/uz ūdens

Uzdevumi:

1) analizēt dažādas situācijas, kad rotaļas notiek ūdens tuvumā;
2) noskaidrot, kuras zīmes norāda, ka peldēt šajā vietā ir droši;
3) apzināties, ka tikai pieaugušie var sniegt palīdzību kritiskās situācijās.

Jēdzieni:

rotaļas, pludmale, peldvieta.

Skolēnam jāprot:

1) rotaļām izmantot drošas vietas pieaugušo uzraudzībā;
2) izvēlēties peldēšanai tikai atļautas vietas, ko norāda īpašas zīmes.
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Norise

1. Darbs grupā. Uzrakstīt un ilustrēt noteikumus, kas jāievēro dažādās situācijās, piem.,
• bērni ceļ smilšu pilis jūras krastā;
• ezera krastā bērni rotaļājas ar bumbu;
• zēns stāv uz laipas un makšķerē;
• bērni peldina laiviņas, liecoties no laipas;
• bērni peldas bez pieaugušo uzraudzības.

2. Katra grupa izstāsta savu veikumu.
3. Skolotāja informācija par zīmi, kas norāda, ka peldēt šajā vietā ir droši.
4. Skolēnu stāstījums par negadījumiem uz ūdens (piedzīvotiem un dzirdētiem).

Informācija

Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.

6. stunda
Daudzveidība dabā

Uzdevumi:

1) iepazīties ar iespējamajām brīdinājuma zīmēm, kas izvietotas mežā, parkā u. tml.;
2) noskaidrot šo zīmju nozīmi;
3) analizēt postījumu sekas, kas rodas nepareizas uzvedības rezultātā.

Jēdzieni:

mežs, parks, brīdinājuma zīme, nožogojums.

Skolēnam jāprot:

1) zināt, par ko brīdina zīmes mežos, parkos utt.;
2) izprast un raksturot postījumu rašanās cēloņus;
3) veidot pozitīvu attieksmi pret dabu.

Norise

1. Darbs grupā. Katra grupa saņem darba lapu (trīsdaļīga tabula: noteikumi/ja tos ievēro/ja tos
neievēro). Izstrādāt trīs noteikumus, kas jāievēro attiecīgajā situācijā (mežā, parkā, birzī).

2. Grupas izstāsta savu veikumu.
3. Skolotāja informācija par brīdinājuma zīmēm: «Suņus nevest!», «Nepiegružot!» u. c.
4. Katra grupa veido brīdinājuma zīmes savai videi.
5. Izstāde.

Informācija

Sūniņa V. Pa zaļā punkta pēdām. R. :  2002.

7. stunda
Uzvedība pagalmā

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kas var pievērst uzmanību pagalmā;
2) iepazīties ar dažāda veida nožogojumiem;
3) apzināties, kādas var būt drošības noteikumu neievērošanas sekas.

Jēdzieni:

elektrosadales skapis, gāzes padeves ierīce/ventilis, elektrības stabs, brīdinājuma zīme.
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Skolēnam jāprot:

1) apzināties elektrosadales skapju, gāzes padeves ierīču bīstamību un nožogojumu nozīmi;
2) sargāt sevi un citus no pārdrošas rīcības.

Norise

1. Prāta vētra. Kas var pievērst bērnu interesi pagalmā (skolotājs nosauktās lietas fiksē uz tāfeles).
Kas var apdraudēt bērnu drošību (sekot, lai, veidojot sarakstu, būtu pieminēti elektrības skapji, gāzes
padeves ierīces, ventiļi, transformatoru mājas).

2. Individuāls darbs. Uzzīmēt savas mājas pagalmu, izmantot brīdinājuma zīmi «Uzmanību –
elektrība!», kur tas nepieciešams.

Informācija

Skolas un mājas apkārtnes izpēte.
Sūniņa. V. Vatiņš. Darba burtnīca sākumskolai. R. : Latvenergo, 2002.

3. tēma
KĀ PALĪDZĒT NELAIMES GADĪJUMOS?

(3 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties sniegt sev vai citam pirmo palīdzību, mācīties izsaukt palīdzības dienestus.

1. stunda
Pirmā palīdzība sev

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kā sev palīdzēt nelaimes gadījumā;
2) uzzināt, kur griezties pēc palīdzības, ja noticis nelaimes gadījums.

Jēdzieni:

asiņošana, kodiens, brūce, zobu sāpes, apdegums, ērce.

Skolēnam jāprot:

1) neapjukt un nekrist panikā, ja gadījusies kļūme vai noticis nelaimes gadījums,
2) palīdzēt sev un prast izmantot citu palīdzību.

Norise

1. Darbs grupā. Katra grupa saņem skolotāja sagatavotu kartīti ar zīmējumu vai priekšmeta nosaukumu.
Kādam nolūkam ir nepieciešamas šīs lietas?

Marles saite, jods un vate,
pudelīte ar dezinficējošu šķīdumu,
silts ūdens, ziepes un dvielis.

2. Grupu stāstījums. Diskusija klasē.
3. Skolotāja stāstījums par brūces apkopšanu.

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
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2. stunda
Palīdzības dienesti

Uzdevumi:

1) iemācīties ziņot atbildīgajiem dienestiem par nelaimes gadījumu;
2) mācīties pareizi sniegt informāciju, ja noticis negadījums;
3) noskaidrot, kā rīkoties nelaimes gadījumos.

Jēdzieni:

neatliekamā palīdzība, policija, gāzes avārijas dienests, ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
palīdzības dienests.

Skolēnam jāprot:

1) izprast negadījuma cēloņi;
2) apzināties, kuram atbildīgajam palīdzības dienestam zvanīt, kādu informāciju sniegt.

Norise

1. Darbs grupā. Izvērtē situāciju!
• Uz gāzes plīts tējkanna atstāta bez uzraudzības. Liesma zem tējkannas nodzisusi, slēdzis nav

aizgriezts. Gāze plūst.
• Ziemassvētku eglīte. Bērni aizdedzina svecītes egles zaros. Eglīte atrodas tuvu logam, un sveces

liesma skar aizkarus.
• Mazā māsa rotaļājoties apēdusi vecmāmiņas zāles.
• Pagalmā vecāki zēni mēģina mazākajam atņemt divriteni.

2. Situāciju spēle, kurā skolēni apgūst, kā izsaukt nepieciešamo palīdzības dienestu un kāda informācija
jāsniedz palīdzības vai drošības dienestam.

Informācija

Esi drošs kopā ar rūķi! R. : Jumava, 2004.
Kā rūķis iepazina gāzi. R. : Jumava, 2003.

3. stunda
Skolas evakuācijas plāns

Uzdevumi:

1) apgūt drošības noteikumus ekstremālās situācijās;
2) iepazīties ar evakuācijas zīmēm, kas palīdzēs ātrāk nokļūt drošībā;
3) vienoties par evakuācijas rīcības plānu.

Jēdzieni:

evakuācija, evakuācijas zīmes, trauksme, trauksmes signāls.

Skolēnam jāprot:

1) rīkoties atbilstoši izstrādātajai evakuācijas shēmai;
2) orientēties pēc evakuācijas zīmēm.

Norise

1. Pārrunas: kas jādara, ja skolā atskan īpašs zvans?
2. Skolotāja skaidrojums, kāpēc ir izstrādāti evakuācijas plāni.
3. Darbs grupā. Katrai grupai tiek uzdots iepazīties ar vienu skolas stāvu (spārnu, korpusu) un

noskaidrot, kur izvietoti skolas evakuācijas plāni.
4. Grupa izpēta evakuācijas plānu un iezīmē evakuācijas ceļu no iedomātās atrašanās vietas skolā

līdz tuvākajai izejai no skolas ēkas.
5. Mācību trauksmes simulācija. Evakuēšanās, ievērojot evakuācijas zīmes.
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Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.

4. tēma
KĀ PASARGĀT SEVI NO NEVĒLAMIEM SVEŠINIEKIEM?

(4 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties pasargāt sevi dažādās situācijās mājās un uz ielas.

1. stunda
Ja mājās esi viens

Uzdevumi:

1) apgūt drošības pasākumus, kas ievērojami, ja mājās esi viens;
2) iegūt izpratni, ka pašam jārūpējas par savu drošību.

Jēdzieni:

slēdzene, drošība mājās, signalizācija.

Skolēnam jāprot:

1) aizslēgt durvis pēc vecāku aiziešanas;
2) prast sazināties ar vecākiem, ja viņu nav mājās;
3) neatstāt dzīvokli bez uzraudzības.

Norise

1. Pārrunas klasē. Kādus padomus dod vecāki, ejot prom?
2. Darbs grupā. Katra skolēnu darba grupa izstrādā vienu rīcības plānu un ilustrē to.

• Kas noteikti jāizdara vecākiem pirms došanās projām, lai bērns būtu drošībā?
• Ko darīt, ja pie durvīm kāds zvana vai klauvē?
• Ko darīt, ja svešinieks neiet prom?
• Ko darīt, ja vecāki bērni grib nākt ciemos vecāku prombūtnes laikā?

3. Individuāls darbs. Skolēni pastāsta, ko viņi noteikti ievēros, paliekot mājās vieni.

Informācija

Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.

2. stunda
Drošība ārpus mājas

Uzdevums:

iemācīties, kā uzvesties nepatīkamās situācijās, atrodoties vienam uz ielas.

Jēdzieni:

pagalms, iela, ceļš, huligāns, laupītājs, cilvēks ar atkailinātām ķermeņa daļām (ekshibicionists).

Skolēnam jāprot:

1) rīkoties, ja parādās huligāni, svešinieks, svešs suns;
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2) izvairīties no nepatīkamām situācijām;
3) zvanīt un meklēt palīdzību, ja nokļūst nepatīkamā situācijā.

Norise

1. Pārrunas klasē. Vai kādam skolēnam ir nodarīts pāri? Kam skolēni stāsta par savām problēmām?
2. Darbs grupā «Ja tas notiek». Izstrādāt rīcības plānu dažādām situācijām.

• Ja tu satiec huligānus.
• Ja tev uzbrūk laupītājs.
• Ja ieraugi cilvēku, kurš rāda atkailinātas ķermeņa daļas.
• Ja nepazīstams cilvēks mēģina tevi cienāt ar gardumiem.
• Ja nepazīstams cilvēks saka, ka viņš tev parādīs kaut ko interesantu vai slepenu.

3. Grupas izstāsta savu situācijas risinājumu.
4. Individuāls darbs. Skolēni uzzīmē, kādas izskatās bailes. Pārrunas.

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.

3. stunda
Rotaļu laukums

Uzdevumi:

1) izprast dažādas situācijas, ja rotaļu laukumā skolēns ir viens;
2) meklēt risinājumus sevis pasargāšanai, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem rotaļu laukumā.

Jēdzieni:

svešinieks, rotaļa, drošība.

Skolēnam jāprot:

1) izvairīties no sastapšanās ar svešiniekiem;
2) aizstāvēt sevi pret vecākiem bērniem un svešiniekiem;
3) zināt, kā rīkoties, ja notikusi sastapšanās ar svešu suni.

Norise

1. Darbs grupā. Katra grupa saņem skolotāja sagatavotu attēlu vai situācijas aprakstu. Meklē
risinājumu!
• Meitene izgājusi pagalmā. Viņai pēkšņi uzbrūk svešs suns.
• Vienaudzis uzbrūk zēnam.
• Gados vecāki bērni draud un pieprasa naudu.
• Svešinieks mēģina uzsākt sarunu ar meiteni/zēnu.

2. Grupas stāsta savu situācijas risinājumu.
3. Pārrunas klasē. Kur meklēt palīdzību?
4. Individuāls darbs. Zīmējums «Mans sapņu rotaļu laukums».

Informācija

Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.
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4. stunda
Ja transporta līdzeklī esi viens

Uzdevumi:

1) uzzināt, kā uzvesties bīstamās situācijās;
2) apgūt drošības noteikumus sabiedriskajā transporta līdzeklī.

Jēdzieni:

transporta līdzeklis, sabiedriskais transporta līdzeklis, konduktors, kontrolieris, transporta līdzekļa
vadītājs, policists.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties bīstamās situācijās sabiedriskajā transporta līdzeklī;
2) meklēt nepieciešamo palīdzību nelaimes gadījumā (pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja,

konduktora, policista).

Norise

1. Skolotājs organizē pārrunas, kādi drošības noteikumi ir jāievēro, braucot sabiedriskajā transportā.
Kā jāsargā savas mantas? Kur meklēt palīdzību, ja kas atgadījies?
Skolēni izlasa izteikumus, kur visdrošāk vai bīstami atrasties sabiedriskā transportā.
• Tuvāk pie vadītāja/konduktora.
• Vadītājam aiz muguras.
• Tramvaja/trolejbusa pirmajā vagonā.
• Tramvaja/trolejbusa otrajā vagonā.
• Vilciena pirmajā vagonā.
• Vilciena vagonā, kurā ir daudz cilvēku.
• Vilciena vagona vidū.
• Tukšā vilciena vagonā.
• Pēdējā vilciena vagonā.

2. Darbs pāros. Salīdzināt atbildes ar blakussēdētāju. Pārrunāt atšķirīgās atbildes, vienoties par drošāko
variantu.

3. Pārrunas klasē. Ko darīt, ja transporta līdzeklī parādās huligāns? Kam lūgt palīdzību?

Informācija

Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.

5. tēma
KAS JĀIEVĒRO, LAI TU VASARĀ BŪTU LAIMĪGS?

(5 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par uzvedības noteikumu ievērošanas nepieciešamību vasarā.

1. stunda
Ugunsdrošība

Uzdevumi:

1) analizēt dažādas situācijas, kad tiek kurināti ugunskuri;
2) noskaidrot, kā rīkoties un uzvesties pie Jāņuguns.

Jēdzieni:

ugunskurs, liesma, ogles, ugunsgrēks.
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Skolēnam jāprot:

1) ievērot drošības noteikumus ugunskuru kurināšanā;
2) ievērot drošības noteikumus Līgo vakarā pie Jāņuguns;
3) apzināties, ka ugunskurus drīkst kurināt tikai pieaugušo uzraudzībā.

Norise

1. Diskusija. Kad cilvēki kurina ugunskuru? Kas jāievēro, izvēloties ugunskura vietu?
2. Darbs grupā. Plakātu zīmēšana par ugunskura vietas izvēli un noteikumu ievērošanu.

• Līgo vakars.
• Atpūta vasaras vakarā pie ezera vai upes.
• Pārgājiens. Tūristi pēc izmirkšanas lietū.

3. Plakātu izstāde.
4. Individuāls darbs. Uzzīmēt sevi pie ugunskura, ievērojot nosacījumus!

• Nedrīkst stāvēt tuvu atklātai ugunij.
• Nedrīkst rotaļāties uguns tuvumā.
• Jāizvēlas atbilstošs apģērbs.
• Nedrīkst lēkt pāri ugunskuram.

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.

2. stunda
Atpūta pie ūdens

Uzdevumi:

1) saprast, ka ūdens tuvumā var atrasties tikai pieaugušo uzraudzībā;
2) apzināties, kas apdraud drošību pie ūdens;
3) apzināties pārgalvīgas rīcības sekas;
4) noskaidrot, kā pareizi sauļoties, lai negūtu apdegumus.

Jēdzieni:

peldvieta, saules apdegums, uzvedības noteikumi.

Skolēnam jāprot:

1) peldēšanai izvēlēties pazīstamu un drošu vietu;
2) izsargāties no saules apdegumiem;
3) apzināties, ka, ievērojot drošības noteikumus, būsi vesels.

Norise

1. Darbs grupā. Uzrakstīt īsu stāstu par peldēšanos un ilustrēt to.
• Zēni jūrā peld ar piepūšamo matraci/ automobiļa riteņa kameru.
• Rotaļas ūdenī, bērni cits citu ķer.
• Zēns lec no paaugstinājuma.
• Pēc ilgstošas gulēšanas saulē draudzenes strauji skrien ūdenī.

2. Grupas dalās pieredzē, pastāstot par drošības noteikumiem, kas jāievēro katrā situācijā.
3. Pārrunas klasē. Kas var notikt ar cilvēku, ja tas pārsauļojas?
4. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu, kurā vārdi jāsakārto pareizā secībā, lai veidotu

teikumu. Piemēram:
a) gaisma, spilgta, sabojāt, nopietni, redzi, var, tavu;
b) sauļojoties, apdegumus, ilgi, gūt, var;
c) saulē, lieto, uzturoties, galvassegu.
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Informācija

Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.

3. stunda
Elektrodrošība

Uzdevumi:

1) apzināties, ka pastāv darba drošības noteikumi katrā darba veidā.
2) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro, strādājot dārzā.

Jēdzieni:

drošības noteikumi, vadi, bojāta ierīce.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties, ja dārza laistīšanai izmanto ūdens sūkņus;
2) ievērot drošības noteikumus, pļaujot zāli ar zāles pļāvēju.

Norise

Situācija. Vasara. Bērni atbraukuši brīvlaiku pavadīt laukos pie vecmāmiņas un vectētiņa. Bērniem
tiek uzdots palīdzēt dažādos dārza darbos.

1. Darbs grupās. Skolēni tiek sadalīti grupās, un tiem ir jāilustrē attiecīgā situācija.
Uzdevumi grupām.
• Ko un kā drīkst darīt, laistot dārzu?
• Ko un kā nedrīkst darīt, laistot dārzu?
• Ko un kā drīkst darīt, pļaujot zālāju ar zāles pļāvēju?
• Ko un kā nedrīkst darīt, pļaujot zālāju ar zāles pļāvēju?

2. Grupu uzstāšanās.
3. Pārrunas klasē. Kādi elektrodrošības noteikumi jāievēro, strādājot dārzā?

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Sūniņa V. Vatiņš. Darba burtnīca sākumskolai. R. : Latvenergo, 2002.

4. stunda
Ceļu satiksmes noteikumi

Uzdevumi:

apgūt uzvedības noteikumus uz ielas vai ceļa, pilsētā, laukos: ielas šķērsošana, gājēju pārvietošanās
pa ceļu.

Jēdzieni:

ceļš, gājējs, divritenis, iela, gājēju pāreja, luksofors, brauktuve, brauktuves šķērsošana.

Skolēnam jāprot:

1) ievērot drošības noteikumus uz ielas, ceļa, ejot vai šķērsojot to;
2) nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību pieaugušajiem.

Norise

1. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapas ar situāciju aprakstiem, skolēni raksturo tās
situācijas, kurās tiek pārkāpti bērnu pārvadāšanas noteikumi. Situāciju piemēri.
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• Traktors ar piekabi. Piekabē sēž vairāki bērni.
• Motocikls. Aizmugurē sēž mazs bērns.
• Pilns autobuss ar bērniem.
• Divritenis. Māmiņa iesēdinājusi zēnu speciālajā sēdeklīti.
• Autobuss ar bērniem. Pie stikla ir brīdinājuma zīme «Uzmanību – bērni!»
• Personiskais automobilis. Ģimene brauc uz ciemos. Bērni sēž, piesprādzēti aizmugurējā sēdeklī.

2. Pārrunas klasē par paveikto darbu.
3. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu, kurā skolēni atzīmē tos noteikumus, kurus ievēro.

• Esmu disciplinēts uz ielas.
• Ievēroju satiksmes noteikumus, šķērsojot ceļu, ielu.
• Pareizi šķērsoju krustojumu.
• Eju pareizi pa ietvi vai ceļa nomali.
• Izmantoju brauktuvi spēlēm.
• Pareizi novērtēju tuvojošos transporta līdzekļu braukšanas ātrumu
• Ja jūtos nedrošs, lai šķērsotu ceļu, ielu vai krustojumu, lūdzu palīdzību.
• Brīdinu draugus par bīstamām situācijām.
• Atgādinu vecākiem, ka, braucot personiskajā automobilī, noteikti jāpiesprādzējas.

4. Pārrunas klasē. Noteikumu ievērošana patīkamai un drošai vasaras atpūtai. Skolotāja rosina skolēnus
apzināties personisko atbildību drošības noteikumu ievērošanā.

Informācija

Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Sargā sevi! Mācību materiālu komplekts R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.
10 nodarbības kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2003.

5. stunda
Tests

Mērķis:

novērtēt skolēnu zināšanas un prasmes drošības noteikumi apguvē.

Skolotājs sagatavo darba lapu ar testa jautājumiem (sk. piemēru 37. un 38. lpp.), kuru skolēni izpilda,
izvēloties pareizo atbildi.
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Darba lapas piemērs

1. Rīkojoties ar zāles pļāvēju,

� varu mierīgi braukt pāri vadiem;

� pārliecināšos, ka pļaujot netiks bojāti vadi.

2. Aplaistot puķu/dārzeņu dobes,

� ūdens strūklu virzīšu tikai uz dobi;

� mēģināšu ar strūklu aizsniegt elektrības vadus.

3. Kurinot Līgo vakarā Jāņuguni,

� varu tāpat kā pieaugušie lēkt tai pāri;

� līgošu, turoties drošā attālumā.

4. Ugunskuru kurināt drīkst

� tam speciāli paredzētās vietās;

� kur patīk.

5. Peldēšanai izvēlēšos

� jebkuru ūdens tilpni;

� pazīstamu peldvietu.

6. Ejot pa ceļu vai ielu tumšā diennakts laikā,

� iešu gar ceļa malu un pielikšu atstarotājus;

� iešu pa ceļa vidū novilktajām baltajām līnijām, lai mani visi pamana

7. Šķērsot ielu drīkst

� krustojumos vai speciāli atzīmētās vietās;

� pa visīsāko ceļu.
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8. Ceļa šķērsošana atļauta

� tikai labi pārredzamā vietā, ja nebrauc transporta līdzekļi;

� jebkurā vietā, ja neredz tuvojamies transporta līdzekli.

9. Ja pagalmā būšu viens,

� noskumis iešu mājās un mēģināšu sazināties ar draugiem;

� iešu uz citu pagalmu, meklēšu rotaļu biedrus.

10. Ja mājās esmu viens,

� aizslēgšu ārdurvis;

� aicināšu ciemiņus un rīkošu ballīti.

11. Ja transportā esmu viens,

� klausīšos skaļu mūziku;

� apsēdīšos tuvāk vadītājam, konduktoram.
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3. klase

3. klases skolēni apgūst 4 tēmas 17 audzinātāja stundās.

1. tēma
KĀPĒC JĀBŪT PIESARDZĪGAM, LAI JUSTOS DROŠI?

(9 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties pasargāt sevi un citus. Apzināties drošības noteikumu neievērošanas sekas.

1. stunda
Elektroierīces

Uzdevumi:

1) iemācīties pareizi lietot elektroierīces;
2) noskaidrot, kas jāievēro, lietojot dažādas elektroierīces.

Jēdzieni:

drošības noteikumi, lietošanas instrukcija, kontaktligzda.

Skolēnam jāprot:

1) izmantot elektroierīces atbilstoši instrukcijām;
2) iemācīties analizēt lietošanas instrukciju informāciju.

Norise

1. Prāta vētra. Kur izmanto elektrību?
2. Darbs pāros. Katrs pāris saņem darba lapu ar uzdevuma aprakstu. Skolēni sagatavo atbildes, kā

veikt uzdevumu un kādi drošības noteikumi jāievēro.
• Jānomaina izdegusi spuldzīte.
• Jāizgludina krekls.
• Jāizžāvē slapjie mati.
• Jāuzsilda pusdienas mikroviļņu krāsnī.

3. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu, kurā skolēni atzīmē, vai aprakstītā rīcība ir pareiza
vai nepareiza.
• Pēc slēpošanas, ienākot telpās, žāvē drēbes uz elektriskā sildītāja.
• Cenšoties ātrāk atkausēt ledusskapi, izmanto fēnu.
• Tējkannā uzsilda zupu, lai pacienātu nogurušo māti.
• Veicot remontu istabā, ar putekļu sūcēju vienmērīgi izsmidzina uz sienām krāsu.
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• Ejot gulēt, izslēdz elektrisko sildītāju, atvienojot to arī no kontaktligzdas.
• Galda lampai pārklāj pārsegu, lai spilgtā gaisma netraucētu guļošajam bērnam.

4. Pārrunas. Skolotājs ar skolēniem pārrunā elektroierīču lietošanas pareizību dažādās situācijās.
5. Darbs grupā. Plakāta veidošana «Esi piesardzīgs ar elektroierīcēm!».
6. Darbs klasē. Plakātu izstāde.

Informācija

Sūniņa V. Vatiņš. Darba burtnīca sākumskolai. R. : Latvenergo, 2002.
Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Atsevišķu elektroierīču lietošanas instrukcijas.
Dokumentāla filma «Tas varēja nenotikt ...».

2. stunda
Uguns un gāze

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro, lietojot gāzi un uguni;
2) apgūt, kā jārīkojas gāzes vai uguns izraisītā nelaimes gadījumā.

Jēdzieni:

uguns, ugunsdrošība.

Skolēnam jāprot:

1) neradīt bīstamas situācijas, ievērojot ugunsdrošības noteikumus;
2) saskaroties ar problēmsituāciju, prast atbilstoši rīkoties, lai pasargātu sevi un citus no dzīvības

draudiem.

Norise

1. Prāta vētra. Kādam nolūkam tiek izmantota dabasgāze?
2. Diskusija. Diskusija klasē, kā rīkoties, ja mājās sajūt gāzes smaku.
3. Individuāls darbs. Skolēni uzraksta gāzes plīts lietošanas instrukciju. To noformē, lai varētu mājās

piestiprināt pie gāzes plīts redzamā vietā.
4. Darbs pāros. Skolēni izveido un aizpilda tabulu, kurā uzskaita gāzes izmantošanas «labos darbus»

un «sliktos darbus».
5. Darbs grupā. Ko jāizmanto uguns dzēšanai?
6. Darbs klasē. Grupu uzstāšanās.
7. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu ar situāciju aprakstiem, kā rīkoties ugunsgrēka

gadījumā.
Situāciju piemēri.
• Atvēršu logu.
• Centīšos no dzīvokļa iznest vērtīgākos priekšmetus.
• Centīšos uguni apdzēst ar ūdeni.
• Aizklāšu degunu un muti ar mitru drānu.
• Nogulšos uz grīdas.
• Steigšos ar liftu nobraukt līdz izejai.
• Pa atvērtu logu saukšu pēc palīdzības.
• Zvanīšu pa tālruni 01 vai 112.

8. Darbs pāros. Salīdzināt savas un blakussēdētāja atbildes.

Informācija

Kā rūķis iepazina gāzi. R. : Jumava, 2003.
Miruškina I., Dubova A. Es un mana drošība. R. : RaKa, 2002.
Sūniņa V. Lāsēns un uguns. R. : Rasa ABC, 2001.
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3. stunda
Drošības noteikumi skolā

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādi drošības noteikumi jāievēro mācību stundās;
2) apzināties personisko atbildību par savu un citu drošību.

Jēdzieni:

starpbrīdis, drošības instruktāža, mācību stunda, sports.

Skolēnam jāprot:

1) izvairīties no riska situācijām skolā;
2) raksturot drošības noteikumus, kas obligāti jāievēro skolā.

Norise

1. Darbs grupā. Kāda drošība jāievēro starpbrīžos, rokdarbos, sporta stundās un citās mācību stun-
dās? Katra grupa sagatavo informāciju par vienu mācību priekšmetu, sniedzot informāciju, kādi
drošības noteikumi ir jāievēro.

2. Grupu uzstāšanās.
3. Darbs grupās. Skolēni izstrādā drošības noteikumus, kā rīkoties ar norādītajiem priekšmetiem, lai

novērstu traumu rašanos. Situāciju piemēri.
• Starpbrīdis. Atkritumi uz grīdas, pusviru durvis, atvērts logs.
• Rokdarbu stunda. Šķēres, sērkociņi, galda piederumi.
• Sporta stunda. Bumba, hantele, lecamaukla, nestandarta ierīces.

4. Skolotāja rosina skolēnus izteikt viedokļus par kārtības un uzvedības noteikumu nepieciešamību,
kā arī apzināties personisko atbildību izstrādāto noteikumu ievērošanā.

Informācija

Drošības instrukcija.
Skolas izstrādātie iekšējās kārtības noteikumi.

4.–9. stunda
Ceļā uz skolu

Uzdevumi:

1) apzināties dažādus negadījumus, kas var notikt ceļā uz skolu;
2) mācīties izprast, kāpēc iekāpšana sabiedriskajā transportā un izkāpšana no tā bieži paredzēta pa

dažādām durvīm;
3) mācīties kājāmgājēju un braucēja kultūru;
4) mācīties skolēnu uzvedības noteikumus skolēnu autobusos, iekāpšana/izkāpšana un ceļa/ielas

šķērsošana pēc izkāpšanas no transporta līdzekļa;
5) pilnīgot skolēnu zināšanas par satiksmes dalībnieku gājēju noteikumiem un kultūru;
6) mācīties izvēlēties drošāko ceļu uz ārpusskolas nodarbībām (sporta skolu, mūzikas skolu u. c.)

Jēdzieni:

sabiedriskais transporta līdzeklis, ietve, gājējs, satiksme, iela, brauktuve, ceļš, gājēju un braucēju kultūra,
skolēnu autobuss.

Skolēnam jāprot:

1) paredzēt bīstamas situācijas un izvairīties no satiksmes negadījumiem;
2) ievērot uzvedības noteikumus sabiedriskajos transporta līdzekļos;
3) pārvietoties kājām, neradot ierobežojumus citiem;
4) pareizi iet pa ceļu;
5) pareizi izvēlēties drošāko ceļu uz ārpusskolas nodarbībām un ievērot atbilstošos noteikumus.
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Norise

1. Darbs pāros. Katrs pāris saņem skolotāja sagatavotu darba lapu (vēlams ar attēliem: iela, tramvajs,
ceļš). Skolēni izlasa apgalvojumu un izvēlas pareizo teikuma nobeigumu!

1. darba lapas piemērs

Pirms šķērso brauktuvi, ļauj aizbraukt _____________________________ .

Bērniem vieglajā automobilī jābūt piesprādzētiem un jāsēž_____________ .

Braukšanas laikā nedrīkst _______________________________________ .

Pasažieriem atļauts izkāpt no autobusa, kad tas ir ____________________ .

Izmantojamie vārdi:

traucēt vadītāju, pilnīgi apstājies, bērnu auto sēdeklītī, autobusam.

2. darba lapas piemērs

Puisēns droši var iekāpt tramvajā, kad tas ir _________________________ .

Autobusu un trolejbusu drīkst apiet _______________________________ .

Sabiedriskie transporta līdzekļi apstājas tikai ________________________ .

Sabiedriskajā transporta līdzeklī ir pieklājīgi veciem cilvēkiem _________ .

Izmantojamie vārdi:

no aizmugures, pilnīgi apstājies, pieturvietās, piedāvāt vietu

3. darba lapas piemērs

Zēns pieturā gaida _____________________________________________ .

Gājēji drīkst šķērsot ceļu ________________________________________ .

Ārpus pilsētas jāiet pa __________________________________________ .

Ceļu nedrīkst šķērsot, ja tuvojas automobilis ________________________ .

Izmantojamie vārdi:

autobusu, trolejbusu, tramvaju, labi pārredzamā ielā, ceļa kreiso pusi

2. Darbs grupās. Grupas apmainās ar darba lapām un novērtē paveikto.
3. Pārrunas klasē. Kā pareizi jāšķērso ceļš/iela un jāiet pa to.
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4. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapas ar ceļa un ielas shematiskiem attēliem. Skolēni
uzraksta, kā sauc katru ceļa vai ielas daļu.

5. Darbs grupās. Uzvedība sabiedriskajā transporta līdzeklī. Skolēni izlasa apgalvojumus un pārrunā
to saturu.
• Nedrīkst izbāzt galvu pa sabiedriskā transporta līdzekļa logu.
• Sabiedriskajā transporta līdzeklī nedrīkst bļaustīties, apzīmēt krēslus, skraidīt.
• Iekāpjot tramvajā un izkāpjot no tā, jābūt īpaši uzmanīgam.
• Sabiedriskajā transporta līdzeklī pasažierus apgrūtina skolēnu mugursomas.
• Sabiedriskajā transporta līdzeklī iekāpšana paredzēta pa aizmugurējām vai vidējām durvīm.

Grupu uzstāšanās. Katra grupa izlasa apgalvojumus un pastāsta, kāpēc jāievēro drošības
noteikumi un jābūt piesardzīgam. Skolotāja rosina skolēnus izteikt viedokļus par personisko
atbildību attiecīgajā situācijā.

6. Skolēni uzzīmē ceļu, pa kuru viņi dodas uz ārpusskolas nodarbībām.
7. Vienu stundu ieteicams organizēt praktiskas nodarbības veidā. Ielas/ceļa šķērsošana.

Informācija

10 nodarbības kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2003.
Damberga A. Ceļu satiksmes drošība. Lielvārde : Lielvārds, 2003.
Sargā sevi! Mācību materiālu komplekts. R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.

2. tēma
KAS JĀDARA, LAI AUGTU VESELS?

(4 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par personīgās veselības saglabāšanu.

1. stunda
Veselīgs dzīvesveids

Uzdevumi:

1) izprast cilvēka personiskās higiēnas ievērošanas nepieciešamību;
2) apgūt prasmi plānot un veidot dienas režīmu;
3) plānot savu brīvo laiku.

Jēdzieni:

personiskā higiēna, dienas režīms, veselība.

Skolēnam jāprot:

1) rūpēties par savu personisko higiēnu;
2) veidot dienas režīmu, plānojot laiku gan fiziskajām aktivitātēm, gan pastaigām svaigā gaisā;
3) apmeklēt savām interesēm un fiziskajai sagatavotībai atbilstošas sporta nodarbības.

Norise

Trīs dienas katrs bērns pieraksta visas savas brīvā laika nodarbības ārpus stundām. Darba lapa «Kā es
pavadu brīvo laiku» (trīsdaļīga tabula – diena/laiks/nodarbība).
1. Skolotājs lasa K. Čukovska dzejoli «Mazgāmutis». Var noklausīties lietuviešu tautasdziesmu «Sen

jau Piču neredzēju» (Vilkārse I., Čepinska I. Mūzika 1. klasei. R. : Zvaigzne ABC, 2000.).
2. Darbs pāros. Katram pārim tiek izdalīta darba lapa (T-veida tabula – netīrelis/pārvērtības). Aizpildot

tabulu, skolēni izmanto dzejoļa «Mazgāmutis» vai dziesmas «Sen jau Piču neredzēju» saturu.
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3. Diskusija. Kāpēc jārūpējas par savu personisko higiēnu?
4. Darbs pāros. Pāri vienojas par trim atziņām, kāpēc jāievēro personiskā higiēna. Savus secinājumus

skolēni nolasa klasei.
5. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu «Es daru tā!» Skolēni parakstās pretī paradumam,

ko ievēro!
• Divreiz dienā tīru zobus.
• Pēc tualetes apmeklējuma mazgāju rokas.
• Pirms ēšanas vienmēr mazgāju rokas ar ziepēm.
• Vakaros un no rītiem kārtīgi nomazgājos dušā.
• Nekad nelietoju dzeršanai krāna ūdeni.
• Vakaros ilgi skatos TV.
• Vakaros laikus eju gulēt.
• Katru dienu atrodu laiku pastaigai svaigā gaisā.

6. Skolēni veic klasē pētījumu »Brīvais laiks». Skolēni ieraksta tabulā, kādas nodarbības apmeklē
brīvajā laikā.

7. Pārrunās noskaidro, kādas ir skolēnu iecienītākās brīvā laika pavadīšanas iespējas
8. Darbs pāros. Darba lapa «Ieguvumi» (divdaļīga tabula – nodarbība/ ieguvumi). Piemēram, nodarbība

sporta skolā, basketbola sekcijā. Ieguvums – kustību attīstība, sadarbības prasmju apguve, veselības
nostiprināšana.

9. Diskusija klasē «Vai ārpusstundu nodarbības palīdz skolēnam labāk mācīties?». Diskusiju veidojot,
izmantot darba lapas rezultātus.

10. Stundas nobeigumā skolotājs rosina skolēnus izteikties par lietderīga laika pavadīšanas iespējām
un to nozīmi veselības nostiprināšanā.

Informācija

Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.

2. stunda
Veselīgs uzturs

Uzdevumi:

1) mācīties izvēlēties veselīgu un drošu uzturu;
2) noskaidrot, kurus pārtikas produktus ieteicams lietot uzturā vairāk un kuru lietošanu ieteicams

ierobežot;
3) noskaidrot, kas obligāti jāņem vērā, iegādājoties pārtikas produktus.

Jēdzieni:

uzturvērtība, pārtikas produkts, pārtikas produkta kvalitāte, uzturs, higiēna, lietošanas termiņš.

Skolēnam jāprot:

1) apzināties, kāpēc nav ieteicams iegādāties nepazīstamas izcelsmes pārtikas produktus;
2) pirms lietošanas uzturā rūpīgi nomazgāt augļus un dārzeņus;
3) izlasīt informāciju par pārtikas produktu kvalitāti un derīgumu.

Norise

Individuāls darbs. Skolēni uzzīmē, kas vislabāk garšo. Pēc tam iepazīstina klasesbiedrus un pamato,
kāpēc šie produkti ir iecienīti. Skolotājs rosina skolēnus pievērst uzmanību, vai uzzīmētie pārtikas
produkti ir veselīgi.
1. Darbs pāros. Izmantojot veikala informatīvo materiālu par akcijas precēm, skolēni izvēlas veselīgus

pārtikas produktus. Stāstot skolēni pamato savu izvēli.
2. Darbs grupā. Ieteicamie un mazāk ieteicamie pārtikas produkti – sagrupēt dažādus produktus,

pamatojot, kāpēc.
3. Grupu uzstāšanās. Katra grupa pamato, kāpēc pārtikas produkti ir sagrupēti tieši tā.
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4. Pārrunas klasē. Kāpēc mēs pērkam preces, kurām:
• nav zināms izgatavotājs;
• nav zināms sastāvs;
• nav norādīts derīguma termiņš;
• nav atbilstoša iepakojuma;
• ir aizdomīgs izskats vai smarža.

5. Praktiskā nodarbība. Darbs grupās pa 3. Skolēni dodas uz tuvāko pašapkalpošanās veikalu, pārtikas
produktu nodaļā izvēlas trīs produktus un, aplūkojot tos, noskaidro:
• vai uz iepakojuma ir norādīts derīguma termiņš, svars, cena;
• vai produktam ir pievilcīgs izskats;
• vai iepakojums nav bojāts.

6. Individuāls darbs. Uzrakstīt radošo darbu «Kāpēc es centīšos izvēlēties veselībai nekaitīgus pārtikas
produktus?»

Informācija

Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Lāsēna darba burtnīca. R. : Rīgas Piena kombināts, 2001.
Produktu iepakojuma etiķetes.

3. stunda
Atkarība

Uzdevumi:

1) iepazīties ar brīvā laika pavadīšanas iespējām (lietderīgām un nelietderīgām);
2) apzināties, ka garlaicība mudina uz palaidnībām;
3) izprast, ka atkarība rada smagu ietekmi uz veselību.

Jēdzieni:

televīzija, dators, datorspēles, apreibinoša viela, intereses.

Skolēnam jāprot:

1) apzināties, ka ilga datorspēļu spēlēšana slikti ietekmē redzi, miegu, stāju;
2) apzināties, ka apreibinošas vielas atstāj neatgriezeniskas sekas uz smadzeņu un visa organisma

attīstību;
3) izvēlēties sev interesējošu lietderīga brīvā laika pavadīšanas veidu;
4) neeksperimentēt ar veselību apdraudošām vielām ziņkārības pēc.

Norise

Apreibinošas vielas
1. Prāta vētra. Kas ir atkarība? Skolotājs bērnu idejas fiksē uz tāfeles. Individuāls darbs. Skolotājs

pirms stundas sagatavo darba lapas ar dažādiem attēliem «Izvēlies!» (dažādu priekšmetu attēli,
piemēram, grāmata, konfekte, ābols, zīmuli, puķe, ampula, limonāde, šļirce, tabletes, nauda, benzīns,
glāze, cigaretes).
• Apvilkt tās lietas/vielas, kuras bērni nedrīkst aiztikt, ostīt, nogaršot!
• Ar krāsainu zīmuli pasvītrot tās lietas, kuras bērni drīkst aiztikt un nogaršot!

2. Darbs pāros. Skolēni salīdzina darba lapā atzīmēto ar blakussēdētāju. Skolēni pārrunā iegūtos
rezultātus un pamato savu izvēli.

3. Ekskursija vai tikšanās ar Narkoloģijas centra (ambulances, slimnīcas, ātrās palīdzības nodaļas)
speciālistiem vai skolas medicīnas māsu.

Televīzija, datorspēles
1. Individuāls darbs. Skolēni tiek mudināti uzrakstīt skaidrojumu jēdzienam «brīvais laiks». Pēc tam

viņi iepazīstina ar veikumu klasesbiedrus.
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2. Darbs grupā. Katrai grupai tiek izdalīta divās daļās sadalīta darba lapa: lietderīgi pavadītais laiks
un nelietderīgi pavadītais laiks. Skolēni katrā ailē min vismaz četrus piemērus.

3. Grupu uzstāšanās klasē.
4. Pārrunas klasē. Kāpēc jādomā par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu? Skolēni veido plakātu «Es

brīvajā laikā».
5. Darbs pāros. Skolēni raksturo dažādas situācijas.

• Skolēns līdz pusnaktij skatās TV, viņš vēro filmas ar vardarbības ainām.
• Bērns stundām ilgi pavada laiku pie datora, nespēdams atrauties no aizraujošas spēles.

6. Pārrunas klasē. Skolotājs apkopo situāciju raksturojumu.
7. Darbs grupās pa 3. Skolēni intervē skolas skolotājus.

• Kā uzvedas skolēni, kuri iepriekšējā vakarā ilgi skatījušies TV pārraides?
• Kāpēc skolēniem nav ieteicams skatīties filmas par noziegumiem un cietsirdību?
• Kā datorspēļu atkarība ietekmē skolēna uzvedību?

8. Darbs grupās pa 3. Apkopot interviju rezultātus uz liela plakāta.
9. Saruna ar skolas psihologu un medicīnas māsu par atkarības rašanās iemesliem.

Informācija

Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.
Sūniņa V. TV Tev un man. R. : SIA «Izglītības soļi», 2002.

4. stunda
Saindēšanās

Uzdevumi:

1) iepazīties ar Latvijā sastopamajiem indīgajiem augiem (kodīgā gundega, maijpuķīte, latvāņi,
vilkogas, velnarutks) un sēnēm;

2) noskaidrot, kuru kukaiņu dzēlumi rada alerģiskas reakcijas un kuru kukaiņu dzēlumi rada inficē-
šanās draudus ar smagām, grūti ārstējamām slimībām;

3) iepazīties ar pirmajām saindēšanās pazīmēm;
4) noskaidrot, kāda ir pirmā palīdzība saindēšanās vai dzēlumu gadījumā.

Jēdzieni:

kukainis, inde, augs, sēne, alerģija, alerģiska reakcija, pote, pirmā palīdzība, ārstniecības augi.

Skolēnam jāprot:

1) pazīt Latvijā un savā tuvākajā apkārtnē sastopamos indīgos augus un sēnes;
2) ievērot ģērbšanās prasības, dodoties sēņot, makšķerēt, ogot, ejot pārgājienos;
3) mācēt sniegt pirmo palīdzību dzēlumu un saindēšanās gadījumos un meklēt pieaugušo palīdzību.

Norise

Augi un sēnes
1. Skolotāja stāstījums, ka daba cilvēkam ir draudzīga. Taču cilvēks, nepazīstot un neatšķirot nekaitīgas

sēnes un augus no indīgajiem, bieži pakļauj sevi briesmām, kas apdraud veselību vai pat dzīvību.
Ja ieēd kāda indīga auga ogu vai kādu citu šī auga daļu, var pat nomirt. Ja sēni vai augu labi nepazīst
un nav pārliecības, ka tas nav indīgs, to nedrīkst aiztikt.

2. Individuāls darbs. Darba lapa «Vai mani pazīsti?». Apvilkt augus, par kuriem ir pārliecība, ka tie
nav indīgi!
• Driģene, māllēpe, maijpuķīte, gundega.
• Baldriāns, čūskoga, biškrēsliņš, kurpīte.
• Kliņģerīte, kumelīte, piparmētra, mellene.

3. Individuāls darbs. Salīdzini savas atbildes ar informāciju uzziņu literatūrā!
4. Darbs pāros. «Sēņu grozs». Katram pārim jāuzraksta trīs padomi sēņotājiem. Pēc tam klasē veido

plakātu «Padomi sēņotājiem».
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5. Individuāls darbs. Saliekamo kartīšu spēle (sēņu attēli sagriezti neregulāras formas ģeometriskās
figūrās). Skolēni saliek attēlus un noskaidro, vai tā ir ēdama vai indīga sēne!

6. Skolas medicīnas māsas stāstījums par saindēšanās pazīmēm un pirmās palīdzības sniegšanu.
7. Projekts. Augu un sēņu grāmatas veidošana. Izpētīt tuvāko apkārti vai iecienītākās sēņošanas vietas

un tur biežāk sastopamos augus un sēnes. Apkopot informāciju par šiem augiem vai sēnēm.
Nākamajā stundā katrs skolēns stāsta par savu izveidoto grāmatu.

Ērces
1. Darbs pāros. Izvērtē situāciju! Kādi noteikumi jāievēro šajā situācijā?

• Ģimene dodas sēņot. Meža malā izvietota brīdinājuma zīme «Ērces!».
• Māsa atgriežas no pastaigas ar suni. Glaudot suni, meitene satausta piesūkušos ērci.

2. Pārrunas klasē par drošības noteikumiem, uzturoties dabā (mežā, pļavā).
3. Skolas medicīnas māsas informācija par kukaiņu kodumu alerģiskām reakcijām un nepieciešamajām

aizsargpotēm, kā arī pirmo palīdzību.
4. Individuāls darbs. Brīvais raksts «Kā man justies droši, iepazīstot dabu?».

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
Esi drošs kopā ar Rūķi. R. : Jumava, 2004.
Informatīvie bukleti.
Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.

3. tēma
KAS JĀIEVĒRO ROTAĻĀJOTIES?

(3 mācību stundas)

Mērķis:

mācīties dzīvot saskaņā ar sevi, mācīties uzvesties dabas un cilvēku radītajā vidē atbilstoši drošības
noteikumiem.

1. stunda
Kopā ar draugu

Uzdevumi:

1) mācīties izprast nepieciešamību informēt vecākus par savu atrašanās vietu;
2) mācīties atrast rotaļām drošas vietas.

Jēdzieni:

parks, skvērs, sporta laukums, pagalms.

Skolēnam jāprot:

1) apzināties, ka drošas rotaļu vietas ir pagalmā pie mājas, parkā, skvērā u. c.;
2) novērtēt riska situācijas, kas var izveidoties rotaļājoties;
3) nerotaļāties uz ceļa vai ielas braucamās daļas.

Norise

1. Pārrunas klasē. Kāpēc nepieciešams ievērot vecāku norādījumus? Kāpēc ir svarīgi, lai vecāki zina,
kur un ar ko bērni pavada laiku?

2. Individuāls darbs. Skolotājs izdala sagatavotas darba lapas, kurās skolēni atzīmē, kurus cilvēkus
viņi informēs, veicot attiecīgās aktivitātes.
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• Klases biedri aicina uz sporta laukumu.
• Gribu iet uz mežu vākt augus herbārijam.
• Pēc stundām eju uz slīdkalniņu.
• Nākamajā nedēļā ir manas dzimšanas dienas svinības.
• Sētnieks uzaicina aplūkot tikko piedzimušus kaķēnus mājas pagrabā.
• Zēni no blakus pagalma aicina pie sevis rotaļāties.
• Spēlējam «kariņus» jaunceltnē.
• Lidojot uz siltajām zemēm, zosis nolaidušās atpūsties parka dīķī.

3. Darbs klasē. Tēma: drošākā vieta rotaļām ar draugu. Skolotājs fiksē ieteikumus. Pēc tam tos pārrunā.
Skolēni pamato savus ieteikumus.

4. Individuāls darbs. Brīvais raksts «Rotaļām un spēlēm es izvēlēšos ...».

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.
Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.

2. stunda
Spēles un rotaļas

Uzdevumi:

1) apzināties rotaļu un spēļu nozīmi savas veselības un drošības saglabāšanā;
2) noskaidrot, kuras spēles ir nosacīti drošas, kuras apdraud gan veselību, gan drošību.

Jēdzieni:

rotaļas, rotaļu vieta, drošība.

Skolēnam jāprot:

1) izvēlēties drošu vietu rotaļām;
2) atteikties no piedalīšanās bīstamās rotaļās.

Norise

1. Darbs pāros. Skolēni veido tabulu, norādot vietas, kurās ir atļauts rotaļāties un kurās nav.
2. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapu «Spēles». Skolēni norāda, kādās spēlēs ir piedalī-

jušies.
• «Laupītāji»,
• cīņas ar nūju,
• naudas derības,
• ķīlu izpirkšana (piemēram, apģērba izpirkšana),
• rotaļas ar svešu suni,
• rotaļas ar daudz vecākiem bērniem,
• rotaļas ar nepazīstamiem bērniem,
• rotaļas ar pieaugušajiem.

3. Darbs grupā. Situāciju spēle – kā pateikt «Nē!». Katra grupa saņem vienas situācijas aprakstu, sadala
lomas un inscenē to, veidojot dialogus. Jāizmanto pārliecināšanas – atteikšanās tehnika.
• Darbība notiek skolas pagalma nostūrī. Divi nepazīstami zēni aicina spēlēt «Laupītājus».
• Darbība notiek pēc stundām skolas pagalmā. Ievai jādodas uz mājām, bet klases biedrs aicina

aiziet uz mežu padauzīties.
• Darbība notiek skvērā. Pie bērnu grupiņas pienāk svešs vīrietis un piedāvā uzspēlēt Jogi kārtis

ar ķīlu izpirkšanu.
• Darbība notiek parkā. Divām draudzenēm suņa saimnieks lūdz pieskatīt viņa suni, kamēr viņš

aizies līdz tuvējam veikalam.
4. Pārrunas klasē. Vai viegli bija atturēties vai noraidīt piedalīšanos dažādās spēlēs? Kādas īpašības

tam ir nepieciešamas? Kur var rotaļāties droši?
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Informācija

Pupiņa A., Pupiņš M., Škute A. Tavai drošībai. R. : Zvaigzne ABC, 1999.
Skolēni un narkotikas. Rokasgrāmata skolotājiem. R. : Rīgas Narkoloģijas centrs, 2001.

3. stunda
Rotaļu laukums

Uzdevumi:

1) mācīties būt piesardzīgam, rotaļājoties uz nestandarta ierīcēm (šūpolēm, kāpnēm, sastatnēm);
2) iegūt izpratni, ka dzīvībai bīstami ir augstu šūpoties, lēkt no šūpolēm vai stāviem kāpšļiem, kā arī

šūpoties tam neparedzētā vietā;
3) iemācīties, ka aizliegts izmantot rotaļām salauztas metāla konstrukcijas un citu bojātu inventāru.

Jēdzieni:

nestandarta ierīce, rotaļas.

Skolēnam jāprot:

1) sargāt sevi un draugus no traumām, kas rodas rotaļājoties, neievērojot piesardzību un drošības
noteikumus;

2) atteikties no piedalīšanās bīstamās rotaļās – neļaut sevi izaicināt un izzobot.

Norise

1. Individuāls darbs. Zīmējums «Rotaļu laukums, kurā es labprāt spēlējos».
2. Pārrunas klasē. Skolēni nosauc iecienītas ierīces rotaļu laukumā. Skolotājs fiksē uz tāfeles, zem

katras ierīces nosaukuma veido skolēnu sarakstu. Sadalās grupās pēc interesēm.
3. Darbs grupās. Izstrādāt norādīto ierīču drošības noteikumus. Grupas veido kopēju plakātu «Esmu

drošs».
4. Pārrunas klasē. Kādās rotaļās skolēni nekad nepiedalās?

Informācija

Kas tevi sargā. R. : Likuma vārdā, 2003.
Sargā sevi pats. R. : Likuma vārdā, 2003.

4. tēma
ESI DROŠS, BET PIESARDZĪGS!

(1 mācību stunda)

Mērķis:

sekmēt izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību.

Uzdevumi:

1) iepazīties ar problēmsituācijām, kurās var nokļūt bērns;
2) izspēlēt problēmsituācijas drošā un pazīstamā vidē.

Jēdzieni:

drošība, palīdzības dienests.

Skolēnam jāprot:

1) atrast pareizo risinājumu problēmsitācijās;
2) pārliecināti uzvesties nepatīkamās situācijās;
3) nebaidīties saukt pēc palīdzības.
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Norise

1. Darbs grupā. Situāciju spēles «Kā tu rīkosies?». Katra grupa izspēlē vienu situāciju, uzskatāmi
parādot situācijas problemātiku, kas var apdraudēt skolēna drošību, un norādot uz iespējamo
risinājumu, rīkojoties pašiem vai meklējot palīdzību.
• Pēc stundām tu izej viens uz ielas. Netālu atrodas veikals (aptieka, skola, pietura u. c.), kā arī

tavas mājas. Tu mierīgi ej mājās, taču pēkšņi pie tevis pienāk nepazīstama sieviete, kas stādās
priekšā kā mātes draudzene, kurai māte lūgusi pavadīt tevi uz mājām un paņemt kādus
dokumentus.

• Tu ej uz veikalu, pēkšņi pienāk kāds vīrietis un jautā: «Kur šeit atrodas bērnu poliklīnika? Vai
tu varētu iekāpt mašīnā un parādīt man ceļu? Neuztraucies, pēc tam es tevi aizvedīšu, kur tev
vajag!»

• Iedomājies, tu atgriezies no sava drauga mājas, ārā jau satumsis. Ceļā, pa kuru tev jāiet, stāv
jauniešu grupa.

• Tu izgāji ārā, satiki savu draugu. Runājoties jūs apsēdāties uz soliņa. Draugs no kabatas izvelk
paciņu ar pulverīti un piedāvā to paostīt, sakot: «Ja to paosta, tad paliek ļoti jautri un visu laiku
nāk smiekli. Pamēģināsim?».

• Pastaigājoties parkā, meitenes atrod ar spožu lentīti pārsietu kastīti. «Paskatīsimies, kas tur
iekšā!» iesaucas Zane.

• Iedomājies, ka tu ar klasi brauc ekskursijā uz Siguldu. Staigājot pa Dainu kalnu, tu nejauši
atpaliec no grupas un pazaudē klases biedrus.

2. Katra grupa izrāda savas situācijas inscenējumu.
3. Pārrunas klasē. Kas gādā par mūsu drošību? Kā varu palīdzēt pats sev? Kāda ir katra personiskā

atbildība savas veselības un drošības saglabāšanā.
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4. klase

4. klases skolēni apgūst 3 tēmas 12 audzinātāja stundās.

1. tēma
KURI NO TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM IR VISĒRTĀKIE

UN KURI – VISDROŠĀKIE?
(8 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt izpratni par transporta līdzekļiem un pareizu uzvedību tajos.

1.–2. stunda
Dzelzceļš

Uzdevumi:

1) mācīties būt piesardzīgam uz dzelzceļa: tikai atvēlētās vietās atļauta tā šķērsošana;
2) mācīties pazīt brīdinājuma zīmes;
3) noskaidrot, kādi uzvedības noteikumi jāievēro, braucot vilcienā.

Jēdzieni:

dzelzceļš, sliežu ceļš, perons, gājēju pāreja, dzelzceļa šķērsošana, dzelzceļa pārbrauktuve, barjera,
brīdinājuma zīmes, luksofors.

Skolēnam jāprot:

1) būt uzmanīgam ātri braucoša transporta līdzekļa tuvumā;
2) atturēties no rotaļām dzelzceļa tuvumā;
3) atturēties no vēlmes pakļaut sevi riskam, pārdrošai rīcībai;
4) ievērot uzvedības noteikumus vilcienā.

Norise

1. Darbs pāros. Uzrakstīt pazīmes, kas liecina par dzelzceļa tuvumu.
• Kuras no šīm pazīmēm liek būt piesardzīgam?
• Kāpēc?

2. Darbs pāros. Skolotājs sagatavo darba lapu «Dzelzceļš» (attēls vai fotogrāfija: stacija, perons, sliežu
ceļš). Skolēni uzraksta, kā sauc attēlā redzamos objektus!

3. Darbs grupās:
• izstrādāt uzvedības noteikumus dzelzceļa tuvumā;
• uzvedības noteikumi vilcienā.

4. Pārrunas klasē. Kāpēc uzturēties dzelzceļa tuvumā ir īpaši bīstami?
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3.–4. stunda
Velosipēds

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kāds ir labs velosipēda vadītājs;
2) braukšanai ar velosipēdu izvēlēties drošas un vecumam atbilstošas vietas;
3) mācīties izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem.

Jēdzieni:

velosipēds, atstarotājs, velosipēdistu celiņš, velosipēda vadītāja apliecība, velosipēdista aprīkojums,
aizsargķivere.

Skolēnam jāprot:

1) ievērot, ka ar velosipēdu pa brauktuvi var pārvietoties personas, kas nav jaunākas par 12 gadiem
un kam ir vadītāja apliecība;

2) ievērot, ka braukšanai ar velosipēdu paredzēta īpaša josla;
3) ievērot, ka velosipēdam jābūt aprīkotam ar atstarotājiem;
4) izvēlēties drošāko un atļauto ceļu, maršrutu, braucot ar velosipēdu;
5) izmantot aizsargķivere.

Norise

1. Pārrunas klasē. Kas nepieciešams, lai drīkstētu braukt ar velosipēdu pa ielām un ceļiem?
2. Individuāls darbs. Skolotājs sagatavo darba lapas. Skolēni pabeidz apgalvojumus un uzzina, kas ir

aizliegts velosipēdu vadītājiem!

Darba lapas fragmenta piemērs

Braukt, neturot ... .

Braukt, turoties pie cita ... .

Braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas ... .

Apdzīt pieturā stāvošu ... .

Braukt bez ... .

Braukt pa ceļu, ja nāk ... .

Vizināties pa ... .

Braukt pa ceļu ... .

Braukt no stāva kalna lejā, ... .

3. Pārrunas klasē. Kāds aprīkojums nepieciešams velosipēdistam, lai pasargātu to no traumām?
4. Praktiskā nodarbība skolas pagalmā. Satiksmes spēle. Katram skolēnam tiek noteikta attiecīga

satiksmes dalībnieka loma (autobuss, ātrā palīdzība, luksofors, gājējs, skolēnu grupa, skolotājs,
velosipēdists, kravas automobilis u. c.).



53

Informācija

Sargā sevi! R. : CSDD, Neste, SAC, 2002.
10 nodarbības ar rūķi. R. : Jumava, 2003.
Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem. R. : Zvaigzne ABC, 2004.

5.–6. stunda
Sporta inventārs

Uzdevumi:

1) novērtēt atbilstoša sporta aprīkojuma nepieciešamību;
2) noskaidrot, kas jāzina par drošību un uzvedību, vizinoties ar skrituļslidām, skrituļdēļiem;
3) izprast bīstamās situācijas sportojot, paredzot to sekas;
4) apzināties personisko atbildību savas drošības un veselības saglabāšanā.

Jēdzieni:

skrituļslidas, skrituļdēlis, skrejritenis, aprīkojums, droša vide.

Skolēnam jāprot:

1) ievērot uzvedības noteikumus uz ielas;
2) lietot atbilstošu ekipējumu, lai izvairītos no savainojumiem;
3) paredzēt bīstamo situāciju sekas.

Norise

1. Darbs grupā. Izstrādāt jaunu likumu – «Skrituļosim droši!» Izdomāt vienu vai divus likuma pantus,
kas jāievēro skrituļotājiem. Pierakstīt likumus, ilustrēt tos.

2. Grupu uzstāšanās. Sanumurēt likuma pantus pēc to svarīguma.
3. Darbs pāros. Skolotājs sagatavo darba lapu, kurā skolēni atzīmē pareizos apgalvojumus.

• Ar skrituļdēli, skrituļslidām drīkst braukt, turoties pie cita braucoša transporta līdzekļa.
• Braucot ar skrituļdēli, skrituļslidām, drīkst izmantot aizsargķiveri.
• Ar skrituļdēli, skrituļslidām drīkst braukt pa ietvi, ja netraucē gājējus.
• Ar skrituļdēli, skrituļslidām drīkst vizināties namu pagalmos vai speciāli tam ierīkotos laukumos.
• Skrituļotājam, lai varētu braukt pa brauktuvi, kabatā jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.

4. Individuāls darbs. Uzzīmēt oriģinālu ceļazīmi skrituļotājam!
5. Izstāde «Skrituļotāj, ievēro savas ceļa zīmes!»

Informācija

10 nodarbības ar rūķi. R. : Jumava, 2003
Sargā sevi! Mācību līdzeklis. R. : CSDD, SAC, 2003.

7.–8. stunda
Redzamību ierobežojoši apstākļi uz ielām vai ceļiem

Uzdevumi:

1) iemācīties būt uzmanīgam un piesardzīgam uz ielas un ceļa jebkuros laika apstākļos;
2) noskaidrot, kā uzvesties uz ceļiem ārpus apdzīvotām vietām un kā sevi pasargāt.

Jēdzieni:

apģērbs, atstarotājs, piesardzība, ietve, ceļš.

Skolēnam jāprot:

1) patstāvīgi pieņemt lēmumu, kur ir drošāk šķērsot ielu, ceļu;
2) zināt, kas var apgrūtināt redzamību uz ceļiem.
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Norise

1. Prāta vētra. Kādi laika apstākļi ir īpaši nelabvēlīgi satiksmes dalībniekiem? Kāpēc?
2. Individuāls darbs. Darba lapa «Ko tu darīsi, ja ...?» Savienot atbilstošos!

Darba lapas piemērs

Lietus Vilkšu drēbes, kurām ir atstarotāji

Sniegs Iešu pēc iespējas tālāk no brauktuves

Vējš Vilkšu apavus ar rievainu zoli

Tumsa Pikošos, bet ne brauktuves tuvumā

Ledus Pievēršu acis un pagriezīšu galvu

Migla Turēšu virs galvas lietussargu

3. Darbs pāros. Pārrunāt un atrast atbildes uz jautājumiem.
• Kāds lietus laikā kļūst asfalts?
• Kāpēc uz slapja un slidena asfalta autovadītājiem grūtāk ieraudzīt gājējus?
• Kas palīdz autovadītājiem ieraudzīt gājējus?
• Kāpēc atstarotājiem jābūt gan virsdrēbju priekšpusē, mugurpusē, uz rokām un vēl arī pie somas?
• Kā ir jāiet pa ceļu, ja ir migla?
• No kā ir jāuzmanās ziemā, atrodoties uz ielas vai ceļa?
• Kas ziemā var uzkrist uz galvas?

4. Individuāls darbs. Uzrakstīt īso stāstu «Kā tev klājas tumšajos vakaros uz ielas, ceļa?».
5. Stāstu konkurss «Piesardzīgākais gājējs».

Informācija

10 nodarbības ar rūķi. R. : Jumava, 2003
Sargā sevi! Mācību līdzeklis. R. : CSDD, SAC, 2003.

2. tēma
KĀ RĪKOTIES BĪSTAMOS APSTĀKĻOS UN SITUĀCIJĀS?

(3 mācību stundas)

Mērķis: sekmēt izpratni par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību un priekšrocībām.

1. stunda
Rīcība dažādu dabas parādību un stihiju gadījumā

Uzdevumi:

1) noskaidrot kādas dabas stihijas iespējamas Latvijā;
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2) apzināties radīto postījumu sekas;
3) iemācīties pareizi uzvesties negaisa, vētras un plūdu gadījumā;
4) uzzināt, kāda palīdzība nepieciešama, kā to izsaukt;
5) noskaidrot trauksmes signāla nozīmi un atbilstoši rīkoties.

Jēdzieni:

negaiss, vētra, plūdi, zemestrīce, trauksmes signāls.

Skolēnam jāprot:

1) izsaukt palīdzību;
2) neapjukt un palīdzēt sev un citiem.

Norise

1. Prāta vētra. Kādas ekstremālas dabas parādības skolēni zina? Vai kāds tās ir piedzīvojis?
2. Darbs pāros. Darba lapa. Skolēni pāros pārrunā, kādu postījumu nodara pērkona negaiss, vētra,

plūdi, zemestrīce. Pēc tam pāri izstāsta klasesbiedriem savus secinājumus.
3. Pārrunas klasē. Daži pāri iepazīstina klasesbiedrus ar saviem aprakstiem. Kā saņemt visprecīzāko

informāciju par notiekošo? Kur meklēt palīdzību?
4. Darbs grupā. Skolotājs sadala skolēnus grupās, kurām jāsagatavo nepieciešamo drošības noteikumu

saraksts, kas jāievēro attiecīgās dabas parādības gadījumā.
5. Darbs grupā. Plakātu veidošana «Esi drošs negaisa laikā!».

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.

2. stunda
Nepazīstams priekšmets

Uzdevumi:

1) apzināties, ka tuvoties un aizskart nepazīstamus priekšmetus var būt bīstami;
2) izprast, ka kodīgas vielas var radīt nopietnus un dziļus apdegumus;
3) izprast, ka indīgas vielas ir bīstamas dzīvībai;
4) noskaidrot, kā rīkoties situācijās, kad jūtama gāzes smaka.

Jēdzieni:

saindēšanas, gaisa piesārņojums, šāviņš, mīna, pirotehnika.

Skolēnam jāprot:

1) apzināties, ka nepazīstamus priekšmetus nedrīkst aizskart;
2) rīkoties gadījumos, kad ir izplūdusi gāze vai viegli uzliesmojoša un kodīga viela;
3) ātri reaģēt uz nelaimes draudiem: jāglābjas pašam, jāpalīdz pārējiem, jāsauc pēc palīdzības.

Norise

1. Darbs grupā. Darba lapa «Kā rīkoties?» Analizēt situācijas un izstrādāt rīcības plānu:
• ja uz ķermeņa uzlīst kāda kodīga viela;
• ja telpās jūtama gāzes smaka;
• ja tiek atrasti nepazīstami priekšmeti (piemēram, šāviņi, mīnas, aizdomīgas pudeles).

2. Grupu uzstāšanās. Grupu darba rezultātus var izvietot uz liela plakāta.
3. Individuāls darbs. Sastādīt rīcības instrukciju šādā situācijā (pēc izvēles): saindēšanās ar indīgu

gāzi vai bīstama/aizdomīga priekšmeta atrašana. Instrukcijā jāiekļauj informācija par atbildīgajiem
palīdzības dienestiem un tiem sniedzamajām ziņām.

4. Darbs klasē. Kopīgas instrukcijas izstrāde bīstamās situācijās.
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3. stunda
Ugunsdrošība

Uzdevumi:

1) noskaidrot, kādi drošības nosacījumi jāievēro, rīkojoties ar uguni mežā, pļavās;
2) noskaidrot, kā nodrošināt negadījuma vietas norobežošanu;
3) izsaukt atbildīgos dienestus.

Jēdzieni:

kūla, ugunsgrēks, meža ugunsgrēks, pirmā palīdzība, palīdzības dienesti.

Skolēnam jāprot:

1) raksturot kaitējumu, kas rodas, dedzinot kūlu un izraisot ugunsgrēkus;
2) neapjukt situācijās, kad ir izcēlies ugunsgrēks, rūpēties par vietas norobežošanu;
3) meklēt atbildīgo dienestu palīdzību, precīzi tiem sniedzot informāciju par nelaimes vietu;
4) nespēlēties ar sērkociņiem, apzināties, ka kūlu dedzināt ir aizliegts;
5) apzināties, ka ugunskuru drīkst kurināt tikai atļautās vietās pieaugušo klātbūtnē.

Norise

Skolotājs iepazīstina ar postošo ietekmi uz dabu, dzīvnieku un cilvēku dzīvību, materiālajām vērtībām,
ko rada cilvēku ļaunprātība, dedzinot kūlu un izraisot mežu ugunsgrēkus.
1. Pārrunas klasē. Kādi drošības noteikumi jāievēro, rīkojoties ar uguni mežā, pļavā? Kur meklēt

palīdzību ugunsnelaimes gadījumā?
2. Darbs pāros. Katram pārim tiek izdalīts teksts (piemēram, izmantojot 2000. gada «Mežkopja

gadagrāmatu»). Darbs ar tekstu. Izrakstīt ugunsgrēka vietas ierobežošanas veidus un izvēlēties
ugunsgrēkam atbilstošo dzēšanas taktiku.

3. Darbs grupā. Plakātu veidošana «Kā es palīdzu dzēst ugunsgrēku».
4. Videofilmas noskatīšanās par ugunsnelaimju radītiem apdegumiem.
5. Skolas medicīnas māsas stāstījums par pirmās palīdzības sniegšanu apdegumu gadījumā.

Informācija

Beloraga G. Drošība dažādās situācijās. R. : Zvaigzne ABC, 2003.

Noslēguma stunda

TESTS

Mērķis:

pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes drošības noteikumu apguvē.

Norise

Testa izpildei paredzēta 1 mācību stunda.
Skolēni aizpilda skolotāja sagatavotās testa lapas (sk. piemēru 57. un 58. lpp.).
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Testa lapas piemērs

Atzīmē pareizās atbildes!

1. Kurinot ugunskuru, izraudzīšos vietu:

� māju un koku tuvumā;

� drošā attālumā no mājām, kokiem, mežiem;

� ņemšu vērā vēja virzienu un stiprumu;

� ugunskuru kurināšu tikai atļautās vietās.

2. Apgaismojot pieliekamos, pagrabus, bēniņu telpas:

� izmantošu kabatas lukturīti;

� izmantošu sveci;

� izmantošu sērkociņus.

3. Rīkojot svētku uguņošanu:

� raķetes šaus bērni paši;

� plaukšķenes nevērsīšu pret dzīvām būtnēm;

� izmantošu pieaugušo palīdzību.

4. Ja došos peldēties:

� pirms tam kārtīgi paēdīšu;

� iešu, vecākiem nezinot;

� nedarīšu to, būdams ļoti sakarsis.

5. Mežā ogojot vai sēņojot:

� drīkst kurināt ugunskuru;

� drīkst nomest izsmēķus;

� nedrīkst izmētāt stikla lauskas.
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6. Atrodot nepazīstamus priekšmetus:

� sākšu to pētīt;

� paspēlēšos ar tiem;

� iegaumēšu to atrašanās vietu un paziņošu pieaugušajiem.

7. Tuvojoties dzelzceļa pārbrauktuvei:

� nepievērsīšu uzmanību gaismas signāliem;

� nepievērsīšu uzmanību skaņas signāliem;

� apskatīšos, par ko brīdina luksofora gaisma.

8. Šķērsojot ceļu un ielu:

� ātri skriešu pāri;

� novērtēšu transporta līdzekļa ātrumu,

� būšu uzmanīgs, redzot ātri braucošu automobili.

9. Ja man ir velosipēds:

� kur gribu, tur braucu;

� braukšu pa velosipēdam paredzēto joslu;

� iepazīšos ar braukšanas noteikumiem.

10. Rūpējoties par savu veselību:

� skatīšos televizoru, cik vēlos;

� spēlēšu datorspēles, cik vien gribu;

� skatīšos tikai tos TV raidījumus, kas mani izglītos.

11. Gludinot apģērbu:

� karstu gludekli novietošu uz speciāli sagatavota nedegoša paliktņa;

� karstu gludekli novietošu ar sakarsēto virsmu turpat uz gludināmā dēļa;

� karstu gludekli droši atstāšu bez uzraudzības.
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Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu

mācīšanai 5.–9. klasē audzinātāja stundās
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Materiāla autori:

Solvita Lazdiņa

Ausma Golubeva
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Metodiskais materiāls paredzēts 5.–9. klašu audzinātājiem. Materiālā ir apkopota informācija, kas
nepieciešama drošības jautājumu mācīšanai audzinātāja stundās. Materiālā ir norādītas tēmas, kas ap-
gūstamas katrā klasē, tēmu apguvei paredzēto stundu skaits, definēti mērķi, uzdevumi, jēdzieni, norādīts
paredzamais rezultāts. Metodiskajā materiālā ir sniegta papildu informācija par pieejamajiem mācību
un informatīvajiem materiāliem, kā arī dots iespējamais audzinātāja stundu norises paraugs, apgūstot
kādu drošības tēmu. Klašu audzinātājus aicinām strādāt radoši un organizēt stundu norisi pēc saviem
ieskatiem.

Daudzi drošības jautājumi ir ietverti jaunajos pamatizglītības mācību priekšmetu standartos, metodisko
ieteikumu autori šajā materiālā nav iekļāvuši tās tēmas, kuras skolēni apgūs dažādos pamatizglītības
mācību priekšmetos.

Drošības jautājumu apguves mērķi un uzdevumi 5.–9. klasē

• Izprast personu apliecinošo dokumentu nozīmi, glabāšanas un lietošanas noteikumus.
• Izkopt pareizas skolēnu uzvedības iemaņas uz ielas un sadzīvē.
• Veidot attieksmi pret normatīvajos dokumentos noteikto normu ievērošanas nepieciešamību,

mācīt atrast informāciju par pareizas uzvedības normām drošības jautājumos.
• Iegūt zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem: skolēns kā gājējs, pasažieris, velosipēda,

motorollera un mopēda vadītājs.
• Apgūt pamatzināšanas pirmās palīdzības sniegšanā.
• Iemācīties atbilstoši rīkoties nelaimes gadījumos, pilnīgot zināšanas, kā nodrošināt atbildīgo

institūciju palīdzību.
• Iegūt zināšanas, kā aizsargāt sevi un savu īpašumu.
• Apgūt prasmes pareizi izmantot un rīkoties ar dažādām sadzīves precēm savā ikdienā –

elektroiekārtām, gāzes padeves iekārtām un citu tehniku.
• Apgūt pareizas rīcības prasmes dabas stihiju un katastrofu gadījumos.
• Gūt izpratni, kā pareizi rīkoties gadījumos, kad ir atrasti dažādi bīstami priekšmeti un vielas.
• Iegūt zināšanas par pirotehnikas izmantošanas nosacījumiem.

Tēmas un to apguvei paredzēto audzinātāja stundu skaits

Klase Tēma Stundu

skaits

5. klase Ceļu satiksmes noteikumi gājējiem 4

Transporta līdzekļi, to raksturojums 2

Velosipēds, tā uzbūve un tehniskā drošība 3

Rīcība dažādos nelaimes gadījumos: atbildīgās institūcijas un to informēšana 2

Dabas stihijas un katastrofas – pareiza rīcība to gadījumā 4

6. klase Ceļu satiksmes noteikumi velosipēda vadītājam 6

Velosipēda vadītājam nepieciešamie dokumenti, to iegūšanas kārtība 2

Nelaimes gadījumi 3

Bīstamie atradumi 3

Sadzīves ķīmija un medikamenti 1

7. klase Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos 6

Sadzīves tehnikas lietošanas nosacījumi 3

Ugunsdrošība mājās un skolā 2

Pirotehnika 1
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Tabulas turpinājums

Klase Tēma Stundu

skaits

8. klase Motorizētie transportlīdzekļi. Mopēda vadītāja tiesību iegūšanas kārtība 2

Ceļu satiksmes noteikumi mopēda vadītājiem 5

Personiskā drošība 5

9. klase Dokumentu daudzveidība, to glabāšanas un lietošanas nosacījumi 3

Ceļu satiksmes noteikumus un citas drošības noteikumus regulējošā likumdošana 2
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5. klase

5. klases skolēni apgūst 5 tēmas 15 audzinātāja stundās.

1. tēma
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI GĀJĒJIEM

(4 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par ceļu satiksmes drošības noteikumu zināšanas un to ievērošanas
nepieciešamību.

Uzdevumi:

1) iemācīties ceļu satiksmes noteikumus dzelzceļa šķērsošanai;
2) apgūt uzvedības noteikumus uz ielas vai ceļa pilsētās un laukos:

• ielas šķērsošana
– krustojumi ar luksoforu,
– krustojumi bez luksofora,
– gājēju pārejas,
– policista darbība, žestu nozīme,

• gājēja pārvietošanās pa ceļu;
3) iemācīties pasažieru drošības noteikumus un pienākumus, apgūt pareizas uzvedības normas dažādos

sabiedriskajos transportlīdzekļos (autobusā, taksometrā, tramvajā, trolejbusā un vilcienā);
4) apgūt drošības noteikumus ekskursiju un pārgājienu laikā;
5) apgūt gājējam nozīmīgo ceļa zīmju nozīmi.

Jēdzieni:

luksofors, gājēju pāreja, brauktuve, tramvajs, trolejbuss, autobuss, pasažieru taksometrs, vilciens,
dzelzceļa pārbrauktuve, stacija, autoosta, ceļa zīme, policists, ceļu satiksmes noteikumi, iela, ceļš,
tunelis.

Skolēnam jāprot:

1) ievērot drošības noteikumus uz ielas vai ceļa, ejot vai šķērsojot to;
2) ievērot pasažieru drošības noteikumus un pienākumus dažādos sabiedriskajos transportlīdzekļos:

autobusā, trolejbusā, tramvajā, vilcienā, pasažieru taksometrā;
3) ievērot pareizas uzvedības noteikumus stacijā un autoostā, sabiedrisko transportlīdzekļu pieturās;
4) ievērot drošības noteikumus ekskursiju un pārgājienu laikā;
5) zināt policista darba pienākumus ceļu satiksmē, izprast policista izmantoto žestu nozīmi.
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Informācija

Ceļu satiksmes noteikumi pieejami Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) mājas lapā www.csdd.lv
sadaļas «normatīvie dokumenti» apakšsadaļā «noteikumi». CSDD mājas lapā pieejama arī cita nozīmīga
informācija, piemēram, sadaļā «iesakām apmeklēt» ir iespējams pārbaudīt savas ceļu satiksmes
noteikumu zināšanas, izpildot testu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 571 Ceļu satiksmes noteikumi, kas pieņemti 2004. gada 29. jūlijā,
nosaka, ka (saglabāta dokumentā lietotā numerācija):

1.19. gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu,
motociklu, velk (stumj) ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu ratiņus u. tml. Šis termins neattiecas
uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas, un uz satiksmes regulētājiem;

1.20. gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts ar 414. ceļa zīmi);

1.21. gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530. un 531. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa
apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei;

1.22. gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 415., 416. vai 417. ceļa zīmi un paredzēts
gājējiem un braukšanai ar velosipēdu;

1.23. ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

1.24. krustojums – vieta, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī. Krustojums ir
norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo malu noapaļojuma sākumu. Šis
termins neattiecas uz vietu, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas,
degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.);

1.29. nomale – ceļa daļa, kas piekļaujas brauktuvei un nav paredzēta mehānisko transportlīdzekļu
braukšanai;

1.30. operatīvais transportlīdzeklis – mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā
piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu
zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;

1.31. pasažieris – persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa
vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa
vai nokāpj no tā;

1.32. pasažieru sabiedriskais transportlīdzeklis – autobuss, trolejbuss vai tramvajs, kas brauc
pa noteiktu maršrutu. Šis termins attiecas arī uz maršruta taksometriem;

1.42. tramvajs – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju
elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

1.43. transportlīdzeklis – ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar
motora palīdzību vai bez motora;

1.49. trolejbuss – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektro-
enerģijas padeves avotu;

1.50. velosipēds – transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā
(izņemot invalīdu ratiņus);
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1.51. velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdiem un mopēdiem (var būt
apzīmēts ar 413. ceļa zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmējumu).

2. Gājēju un pasažieru pienākumi

16. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet, ja to nav, – pa
nomali. Ja ietves, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai pa to pārvietoties nav
iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā
josla, – pa ārmalu).

17. Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas,
skrituļdēļus u. tml. sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē pārējos gājējus.

18. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas pretim
transportlīdzekļu braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc invalīdu ratiņos vai stumj
motociklu, mopēdu, velosipēdu u. tml. pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas transport-
līdzekļu braukšanas virzienā.

19. Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami
un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas
atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis.

20. Organizētas cilvēku grupas pa ceļu drīkst virzīties tikai pa brauktuves labo pusi transportlīdzekļu
braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par četriem cilvēkiem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē
tās kreisajā pusē jāatrodas personām, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem, bet diennakts tumšajā
laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos – ar iedegtiem lukturiem: priekšā ar baltas gaismas
lukturi, bet aizmugurē ar sarkanas gaismas lukturi.

21. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un
velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, – pa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne
vairāk par diviem bērniem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas
pieaugušajiem, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem.

22. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet, ja to nav, –
krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai
krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur
ceļš labi pārredzams uz abām pusēm.

23. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora
signāli, bet, ja tādu nav, – transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora (turpmāk – luksofors)
signāli.

24. Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē
attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās
par drošību.

25. Ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc
tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas
ātrumu un pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta
transportlīdzekļu satiksme.

26. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši
šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz «drošības saliņas».
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Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami.

27. Gājējiem aizliegts:

27.1. šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, vai vietās, kur uzstādīti
nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi;

27.2. šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos,
ir četras vai vairākas braukšanas joslas;

27.3. pārvietoties pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi;

27.4. iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvojas transporta līdzekļi, aiz stāvoša
transportlīdzekļa vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību.

28. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem aizliegts iziet uz brauktuves, bet gājējiem,
kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim.

29. Gaidīt pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to
nav, – uz ietves vai nomales.

30. Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu tramvajā, drīkst
tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājējiem brauktuve jāatbrīvo.

31. Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis
pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses. Ja no ietves, iekāpšanas
laukuma vai nomales puses iekāpt bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, to
drīkst izdarīt no brauktuves puses, ja tas nav bīstami un nerada traucējumus citu transportlīdzekļu
braukšanai.

32. Pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem.
Motociklu, triciklu, kvadriciklu un mopēdu pasažieriem braukšanas laikā galvā jābūt aizsprādzētai
aizsargķiverei.

33. Pasažieriem aizliegts:

33.1. braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai novērst viņa uzmanību;

33.2. atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis;

33.3. atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē
citus ceļu satiksmes dalībniekus;

33.4. atstāt sēdvietu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka
vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma.

Norise

1. Drošības projekta «Droša nokļūšana skolā» izstrāde
1. Skolotāja stāstījums, cik svarīgi ikviena drošībai pārzināt ceļa posmu no mājām līdz skolai.
2. Individuāls darbs. Katrs skolēns saņem pēc attiecīgā parauga skolotāja sagatavotu darba lapu un to

izpilda (atzīmē, apraksta, uzzīmē).
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Darba lapas piemērs

Kā tu nokļūsti skolā? (atzīmē atbildei pretī ievelkot krustiņu ⌧)

� Ejot kājām

� Braucot ar automobili

� Braucot ar autobusu

� Braucot ar tramvaju

� Braucot ar trolejbusu

� Braucot ar vilcienu

Ja tu ej uz skolu kājām, uzzīmē shematiski ejamā ceļa posma zīmējumu! Atbildi!

Kādas briesmas var draudēt ceļā?

Iezīmē ceļa shēmā bīstamās vietas!

Vai šajos ceļa posmos var izvairīties no riska situācijām?

Ko tu esi nolēmis mainīt savā rīcībā, lai riska situācijas nerastos?

Ja tu uz skolu brauc ar automobili, atbildi uz jautājumiem!

Kas jāievēro, automobilī iekāpjot un izkāpjot no tā?

Kur jāsēž automobilī dažāda vecuma bērniem?

Kādēļ jālieto drošības jostas?

Kā tu rīkosies, ja automobili vēlēsies vadīt iereibis cilvēks (tavs ģimenes loceklis vai
kāds cits)?

Ja tu uz skolu brauc ar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekli, atbildi uz jautājumiem!

Vai esi drošs, ka zini, ar kādu sabiedrisko pasažieru transportlīdzekli var nokļūt skolā?

Vai tu zini citus sabiedriskos pasažieru transportlīdzekļus, kas kursē šajā maršrutā un
kurus tu vari izmantot, ja ierastais transporta līdzeklis ir sabojājies un nekursē?

Pa kuru pusi jāapiet autobuss, tramvajs un trolejbuss pēc izkāpšanas no tā?

2. Gājēju pāreja

1. Skolotāja stāstījums, izmantojot ceļu satiksmes noteikumus, kas jāievēro gājējam, pārvietojoties
pa ceļu un gājēju pārejām. Skolotājs skolēniem pastāsta par neregulējamu gājēju pāreju, regulējamu
gājēju pāreju, apakšzemes un virszemes gājēju pāreju, kā arī aizliegumiem gājējiem ielas
šķērsošanai.

2. Individuāls darbs. Skolotājs izdala darba lapas, kuras jāizpilda 5–7 minūšu laikā.
3. Pārrunas klasē. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā uzdevumu.
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Darba lapu piemēri

Darba lapa I
1. Ko tu darīsi, nonākot pie neregulējamas gājēju pārejas, ja tai tuvojas transporta līdzeklis:

– šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– paskatīšos pa kreisi, tad pa labi un tikai tad šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– palaidīšu garām transporta līdzekli,
– šķērsošu ceļa braucamo daļu, tomēr sekošu transporta līdzekļa vadītāja rīcībai.

2. Paskaidro, kādēļ tu tā rīkosies!

Darba lapa II
1. Ko tu darīsi, nonākot pie neregulējamas gājēju pārejas, ja tai tuvojas operatīvais transporta

līdzeklis ar iedegtām bākugunīm:

– šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– paskatīšos pa kreisi, tad pa labi un tikai tad šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– palaidīšu garām transporta līdzekli,
– šķērsošu ceļa braucamo daļu, tomēr sekošu transporta līdzekļa vadītāja rīcībai.

2. Paskaidro, kādēļ tu tā rīkosies!

Darba lapa III
1. Ko tu darīsi, nonākot pie neregulējamas gājēju pārejas, ja tai tuvojas operatīvais transporta

līdzeklis ar iedegtām bākugunīm un skaņas signālu:

– šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– paskatīšos pa kreisi, tad pa labi un tikai tad šķērsošu ceļa braucamo daļu,
– palaidīšu garām transporta līdzekli,
– šķērsošu ceļa braucamo daļu, tomēr sekošu transporta līdzekļa vadītāja rīcībai.

2. Paskaidro, kādēļ tu tā rīkosies!

3. Kurš ir atbildīgs par drošību uz ielas?
1. Individuāls darbs. Skolotājs izdala katram skolēnam pēc attiecīgā parauga sagatavotu darba lapu

un aicina skolēnus to izpildīt.
2. Pārrunas klasē. Jautājumi pārrunām.

• Kuram no uzdevumā minētajiem cilvēkiem, tavuprāt, ir vislielākā atbildība par skolēna drošī-
bu uz ielas?

• Paskaidro, kāpēc?
• Kāda ir tava atbildības pakāpe?
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Darba lapas piemērs

Uzdevumā minētie cilvēki ir atbildīgi par tavu drošību uz ielas. Sanumurē tos pēc atbildī-
bas pakāpes! «1» liec cilvēkam, kurš ir visvairāk atbildīgs par tavu drošību uz ielas, bet
«6» cilvēkam, kas vismazāk ir atbildīgs par tavu drošību uz ielas.

� Policisti (uzliek ceļazīmes, kontrolē, lai gājēji un braucēji ievērotu satiksmes
noteikumus).

� Vecāki (pieskata bērnus, māca, kā uzvesties uz ielas).

� Skolotāji (māca gājēju satiksmes noteikumus; pārgājienos un ekskursijās pieskata
skolēnus).

� Es pats (mācos gājēju, velosipēda vadītāja noteikumus, tos ievēroju; izstrādāju savu
drošības pasākumu plānu).

� Citi cilvēki (rāda piemēru, ievērojot gājēju noteikumus; apzinīgi izpilda savu darbu –
tīra, salabo ielas).

� Autovadītāji (zina ceļu satiksmes noteikumus un ievēro tos).

4. Gājēji nelaimes gadījumos Latvijā
1. Skolotājs informē skolēnus par pašreizējo situāciju ceļu satiksmes negadījumos, kuros iesaistīti

gājēji, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas datus:
«Ja Ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) bojā gājušo skaits Latvijā samazinās, tad cietušo
gājēju skaits pēdējo deviņu gadu laikā nevis mazinājies, bet pieaudzis. 1995. gadā CSNg
cieta 1511, 2003. gadā jau 1897 gājēji. 2004. gada vienpadsmit mēnešos CSNg ievainoti
1428 gājēji, bojā gājis 161 gājējs.»

2. Skolēni grupās izstrādā projektu «Kā uzlabot pašreizējo situāciju valstī, samazinot to ceļu satiksmes
negadījumu skaitu, kuros cietuši gājēji». Projektā skolēniem jāizvērtē bojā gājušo gājēju skaita
pieauguma cēloņi, izveidojot ieteikumus, kā risināt šo situāciju. Var rakstīt improvizētu likumu
gājējiem par drošu uzvedību uz ielas.

3. Rezultātu apspriešana. Skolotājs uzstāšanās laikā uzsver tās skolēnu atbildes, kurās izteiktā infor-
mācija ir būtiska un attiecas uz visiem.

2. tēma
TRANSPORTA LĪDZEKĻI, TO RAKSTUROJUMS

(2 mācību stundas)

Mērķis:

iemācīt atšķirt dažādus transportlīdzekļu veidus un raksturot tos.

Uzdevumi:

1) salīdzināt dažādu transportlīdzekļu lietošanas nozīmi, raksturot tos;
2) analizēt dažādu transportlīdzekļu jaudu, masu un izmēra atšķirības, nosakot to bīstamību satiksmē;
3) raksturot operatīvo transportlīdzekļu funkcijas, iemācīties ievērot noteikumus, ja uz ielas ir opera-

tīvais transportlīdzeklis.
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Jēdzieni:

transportlīdzeklis, operatīvais transportlīdzeklis, dzelzceļš, vilciens, vagons, pārmijas, jauda, bremzes,
kravas automobilis, vieglais automobilis.

Skolēnam jāprot:

1) raksturot dažādus transportlīdzekļus, to lietošanas iespējas;
2) pareizi rīkoties, ja satiksmē piedalās operatīvais transportlīdzeklis;
3) noteikt dažādu transportlīdzekļu jaudu, aprēķinot to kustības mobilitāti, bremzēšanas attālumu u. tml.

Informācija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 571 Ceļu satiksmes noteikumi, kas pieņemti 2004. gada 29. jūlijā,
nosaka, ka (saglabāta dokumentā lietotā numerācija):

1.11. ceļu satiksmes dalībnieks – jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu
satiksmē;

1.25. mehāniskais transportlīdzeklis – pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas
pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

1.30. operatīvais transportlīdzeklis – mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā
piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu
zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;

4. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos

40. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu speciālu
skaņas signālu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš.

41. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu
speciālu skaņas signālu, citiem tajā pašā virzienā braucošo transportlīdzekļu vadītājiem un pretim
braucošo transportlīdzekļu vadītājiem (ja nav konstruktīvi izveidota ceļa elementa, kas atdala
brauktuvi, piemēram, barjeras, sadalošās joslas) jādod tam ceļš, apturot transportlīdzekli pie ietves
vai uz nomales, vai, ja tā aizņemta, – iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Transportlīdzekļu
vadītājiem, kas tuvojas krustojumam (ceļam) no cita virziena ceļiem, jāaptur transportlīdzeklis pirms
šķērsojamās brauktuves. Uzsākt (turpināt) braukt drīkst tikai pēc tam, kad ir pabraucis garām
transportlīdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni, kurš brauc aiz pavadāmā transportlīdzekļa
(kolonnas).

42. Operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta
uzdevumus, lai:

42.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības
traucējumus un kaitējumu videi;

42.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma
(notikuma) vietu);

42.3. sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai;

42.4. pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros;

42.5. pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas).
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46. Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme.
To var izmantot, brīdinot par nelaimes gadījumu (ceļu satiksmes negadījumu u. tml.), kā arī pavadot
transportlīdzekli (kolonnu). Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir iedegta mirgojoša
zila bākuguns bez ieslēgta speciāla skaņas signāla, nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot
apstāšanās un stāvēšanas noteikumus.

47. Iedegta mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns nedod priekšroku. To lieto, lai pievērstu citu ceļu
satiksmes dalībnieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām briesmām. Mirgojoša oranža
(dzeltena) bākuguns obligāti jāiededz transportlīdzekļu vadītājiem, kas:

47.1. pavada transportlīdzekļus, kuri pārvadā sevišķi smagas vai lielgabarīta kravas;

47.2. pavada tādu transportlīdzekļu kolonnas, kuri pārvadā sprāgstvielas, radioaktīvas vielas
vai spēcīgas iedarbības indīgas vielas;

47.3. uz ceļa veic ceļa uzturēšanas, kā arī citus remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus.

Norise

1. Operatīvais transports
1. Grupu darbs. Skolēni iepazīstas ar situāciju aprakstiem un pārrunā jautājumus.

• Kādas kļūdas satiksmes dalībnieki ir pieļāvuši pret operatīvo transportu?
• Kā satiksmes dalībniekiem bija jārīkojas šajā situācijā?
• Kādus citus operatīvā transporta līdzekļus jūs zināt?
• Kā jārīkojas gājējam, ja uz ceļa ir operatīvais transporta līdzeklis ar ieslēgtām bākugunīm un

skaņas signālu?
2. Pārrunas klasē. Grupas pastāsta par situāciju un atbild uz jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā

skolotājs papildina skolēnu atbildes.

Situāciju aprakstu piemēri

Avarē ātrās palīdzības mašīna, kurā atrodas sieviete, kurai dzimst bērns. Liepājā trešdienas
rītā kāda neuzmanīga autovadītāja dēļ ceļu satiksmes negadījumā nokļuvusi ātrās medicīniskās
palīdzības automašīna, kurā uz slimnīcu vesta sieviete, kurai dzimis bērns. Par laimi, sieviete
nav cietusi un bērniņš piedzimis vesels. Liepājas pilsētas un rajona policijas preses sekretāre
Egita Guseva BNS pastāstīja, ka automašīna avarējusi Brīvības un Cukura ielas krustojumā.
Automašīnas «VW Golf» vadītājs 1930. gadā dzimušais Nikolajs M., šķērsojot krustojumu,
nedeva ceļu operatīvajam transportam – ātrās medicīniskās palīdzības «Mercedes Benz», kas
braukusi ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem. Ceļu satiksmes negadījumā cilvēki nav
cietuši.

«VW Golf» vadītājs pēc ceļu satiksmes negadījuma policistiem paskaidrojis, ka viņš krustojumā,
sākot kustību, neesot ne redzējis, ne arī dzirdējis ātrās medicīniskās palīdzības ieslēgtās
bākugunis un skaņas signālus. Liepājas centrālajā slimnīcā BNS noskaidroja, ka sieviete
veiksmīgi nogādāta slimnīcā un bērniņš piedzimis vesels, negadījums viņa veselībai nav kaitējis.
Arī mātes veselības stāvoklis esot normāls. (BNS)
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Par neatļautu sastrēguma apbraukšanu sola bargus sodus

Turpmāk autotransporta sastrēgumu stundās īpaši noslogotos galvaspilsētas ceļa punktos dežurēs
Ceļu policijas ekipāžas, kuras bargi sodīs tos autovadītājus, kuri mēģina apbraukt garās
automašīnu rindas, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas inspektors
Aigars Bērziņš, ceļu policisti dežurēs īpaši noslogotos Rīgas ielu mezglos un sodīs tos
autovadītājus, kuri rupji pārkāps noteikumus.

Policisti pievērsīs uzmanību, lai autovadītāji, mēģinot ātrāk izkļūt no sastrēguma, neapdzītu
stāvošās automašīnas pa pretējo braukšanas joslu, kur ir nepārtrauktā līnija, un lai neapbrauktu
pie luksoforiem stāvošās automašīnas, nostājoties tām priekšā.

Kā novērojusi aģentūra LETA, īpaši rīta stundās uz Akmens tilta vairāki autovadītāji, tai skaitā
arī policijas transportlīdzekļi, lai nestāvētu ilgajos sastrēgumos, stāvošās automašīnas apdzen
par tramvaja sliedēm, kas uz tilta ir aizliegts, jo braukšanas joslu no sliedēm atdala nepārtrauktā
līnija.

Tāpat bieži autovadītāji, apbraukdami sastrēgumā stāvošās automašīnas, nostājas visai kolonnai
priekšā pie luksofora Valguma un Uzvaras bulvāra krustojumā, aizšķērsojot ceļu citām
automašīnām.

Bieži noteikumus pārkāpj arī uz Vanšu tilta, kur, apbraucot automašīnu garo rindu, kas nereti
rīta stundās sākas jau pie Slokas ielas, autovadītāji izmanto vidus sadalošo joslu, kas paredzēta
operatīvā transporta vajadzībām. (LETA)

CP šefs: «Dodiet ceļu operatīvajam transportam!»

Ceļu policijas pārvaldes (CPP) priekšnieks Visvaldis Puķīte uzskata, ka autovadītājiem, kuri
nedod ceļu ātrajai palīdzībai un citiem operatīvajiem transporta līdzekļiem ar ieslēgtām
bākugunīm un skaņām, būtu jāatņem šofera tiesības jau pēc pirmā šāda pārkāpuma.

Viņš aģentūrai BNS uzsvēra satiksmes dalībnieku, viņaprāt, negatīvo attieksmi: «Operatīvie
transporta līdzekļi, tajā skaitā ātrā medicīniskā palīdzība, nespēj ierasties notikuma vietā, jo
vairums autovadītāju nesaprot un negrib saprast, ka viņi [operatīvais transports] brauc glābt
cilvēkus, nevis uz veikalu pēc šņabja.»

Patlaban satiksmes noteikumi par operatīvā transporta ar ieslēgtām bākugunīm un signāliem
ignorēšanu paredz sodu no 15 līdz 25 latiem vai arī autovadītāja tiesību atņemšanu uz pusgadu.
Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības dienestā (RĀMPD) un Katastrofu medicīnas centrā (KMC)
aģentūra BNS uzzināja, ka trīs mediķi, kuri pirmdien Pļavniekos cieta triju mašīnu sadursmē,
šogad ir vienīgie transporta negadījumos iekļuvušie ātro palīdzību darbinieki.

Savukārt satiksmes negadījumos šogad iesaistītas jau 15 mašīnas, aģentūrai BNS sacīja
galvaspilsētu apkalpojošās Rīgas domes (RD) autobāzes un a/s «Rīgas sanitārā transporta
autobāze» (RSTA) pārstāvji. Pērn dažādu pakāpju avārijās iekļuva 39 ātrās palīdzības mašīnas.

Bieži ir grūtības pārbraukt pāri Daugavas tiltiem. Pārdaugavas iedzīvotājus apkalpojošie
automobiļi var strādāt tikai Pārdaugavā. Grūtības sagādā arī tas, ka vietām nav iespējams novietot
mašīnas ielu malās, kur jau stāv citi transporta līdzekļi. Tāpēc mediķi savu transportu novieto
uz ietvēm, traucējot gājējiem. RĀMPD pārstāve norādīja, ka izšķirošajos mirkļos cīņā par cilvēka
dzīvības glābšanu ārstiem nav laika ar slimnieku nestuvēm un tehniku doties uz tālu novietotu
ātrās palīdzības automobili. Gājēji pret operatīvo transportu ir piesardzīgāki nekā autovadītāji,
jo esot neaizsargāti. (BNS)
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3. tēma
VELOSIPĒDS, TĀ UZBŪVE UN TEHNISKĀ DROŠĪBA

(3 mācību stundas)

Mērķis:

sniegt praktiskas zināšanas par velosipēda uzbūvi un iemācīt prasmes nodrošināt tā tehnisko drošību.

Uzdevumi:

1) raksturot dažādus velosipēdu veidus, to lietojuma atbilsmi situācijai (sporta, kalnu u. c. velosipēdi);
2) noteikt velosipēda tehniskās detaļas, raksturot to nozīmi;
3) iemācīties ikdienā pārbaudīt sava velosipēda tehnisko gatavību;
4) apgūt, kā nodrošināma velosipēda un tā vadītāja pamanāmība uz ielas.

Jēdzieni:

velosipēds, atstarotājs, bagāžnieks, sēdeklis, pretaizdzīšanas ierīce, stūre, rāmis, zvans, spogulis,
dubļu sargi, spieķi, atstarotājs, lukturītis, sūknis, ventilis, riteņu rumbas, ķēdes aizsargs, zobrats,
riepa, ātrumu pārslēdzējs, pedālis.

Skolēnam jāprot:

1) rūpēties par sava velosipēda tehnisko gatavību lietošanai;
2) raksturot velosipēda tehnisko uzbūvi, pamatojot detaļu nozīmi drošai tā lietošanai;
3) prast rūpēties par velosipēda pretaizdzīšanas nodrošinājumu;
4) nodrošināt savu un velosipēda pamanāmību uz ielas (apģērbs, atstarotāji, gaismas lukturis).

Informācija

Braucot ar velosipēdu, jālieto speciāla velosipēdu vadītājiem paredzēta aizsargķivere.
Braucot ar velosipēdu, jāuzvelk spilgtas krāsas apģērbs ar gaismas atstarotājiem, kas ļauj citu
transportu vadītājiem pamanīt velobraucēju.

Norise

Skolotājs, organizējot stundu norisi, var izmantot nodarbību paraugu aprakstus, kas publicēti
metodiskajos līdzekļos:
Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošība 5. un 6. klasei. R. : Zvaigzne ABC, 1998;
Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošība 5. un 6. klasei. Metodisks līdzeklis. R. :
Zvaigzne ABC, 1998.

Šajā metodiskajā materiālā autori piedāvā divus attiecīgās tēmas nodarbību paraugus.

1. Velosipēds tā uzbūve
1. Individuāls darbs. Skolēni saņem skolotāja vai pašu sagatavotas darba lapas ar velosipēda attēlu.

Var izmantot zīmētus attēlus vai fotogrāfijas, kurās redzams velosipēds, kā arī iepriekš minētā
metodiskā līdzekļa Ceļā ar velosipēdu piedāvāto materiālu. Skolēnu uzdevums ir nosaukt pēc
iespējas vairāk attēlā redzamā velosipēda daļas.

2. Pārrunas klasē. Jautājumi klasē.
• Kādus velosipēda veidus jūs zināt? Ar ko tie atšķiras viens no otra?
• Kas ir jāpārbauda pirms braukšanas ar velosipēdu?
• Kuras zīmējumā attēlotās velosipēda tehniskās detaļas nav vajadzīgas, izbraucot uz ielas?
• Kas ir jāpārbauda pirms braukšanas ar velosipēdu? Kāpēc? Kā pārbaudīt velosipēda tehnisko

drošību?
• Kā nodrošināt, lai velosipēdistu pamana citi satiksmes dalībnieki?
• Par ko vēl ir jāparūpējas velosipēda vadītājam līdztekus velosipēda tehniskai drošībai un

pamanāmībai?
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2. Braucot ar velosipēdu
1. Skolotāja stāstījums par drošības noteikumiem, kas jāievēro, braucot ar velosipēdu.
2. Grupu darbs. Skolēni sadalās grupās pa 3–4. Katra grupa saņem darba lapu ar pārrunāmās situācijas

aprakstu. Skolotājs aicina skolēnus pārrunāt jautājumus.
• Kādus noteikumus velosipēda vadītājs nav ievērojis?
• Kādas riska situācijas var veidoties?
• Ko vajadzētu darīt, lai nenotiktu nelaimes gadījums?

Situāciju aprakstu piemēri

Gints brauc ar velosipēdu pa ceļa braucamo daļu. Viņš ir aizmirsis uzvilkt galvā aizsargķiveri.

Aivaram drīz būs dzimšanas diena – viņam paliks 12 gadi. Vecāki viņam jau ir uzdāvinājuši
sen kāroto velosipēdu un arī aizsargķiveri. Aivars, vēlēdamies palielīties ar savu braukšanas
prasmi, braukā pa ceļa braucamo daļu, neturot stūri.

Vita kopā ar ģimeni kādā vasaras dienā dodas velobraucienā. Viens ceļa posms ir grantēts, un,
braucot kādam transportlīdzeklim, saceļas lieli putekļi. Lai vieglāk būtu braukt, Vita ik pa brīdim
izbrauc ceļa vidū, kur ceļš ir gludāks.

Blakus vienpadsmitgadīgās Aigas mājai ir šoseja. Aigas vecmāmiņa dzīvo netālu – nieka
puskilometra attālumā, braucot pa šoseju. Kādu pēcpusdienu meitene uzsēdina mazo četrgadīgo
brālīti uz velosipēda un dodas apciemot vecmāmiņu.

Ir satumsis. Egils brauc no basketbola treniņa mājup. Viņš ieslēdza gaismas sarkano atstarotāju
velosipēda aizmugurē, bet nepārbaudīja, vai darbojas. Tas nedarbojas.

4. tēma
RĪCĪBA DAŽĀDOS NELAIMES GADĪJUMOS: ATBILDĪGĀS

INSTITŪCIJAS UN TO INFORMĒŠANA
(2 mācību stundas)

Mērķis:

sniegt skolēniem zināšanas par atbilstošu rīcību dažādos nelaimes gadījumos.

Uzdevumi:

1) analizēt dažādu nelaimes gadījumu rašanās cēloņus;
2) apgūt informāciju, kuras institūcijas var palīdzēt nelaimes gadījumos;
3) iemācīties noteikt pareizo palīdzību un izsaukt nepieciešamos palīdzības dienestus.

Jēdzieni:

nelaimes gadījums, palīdzības dienests, informatīvais tālrunis.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties nelaimes gadījumu situācijās;
2) atrast nepieciešamo palīdzību nelaimes gadījumos.

Informācija

Nelaimes gadījums – stāvoklis vai pēkšņs traģisks notikums, ko raksturo sāpes, ciešanas, pārdzīvojumi.
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Nelaimes gadījumi var notikt dažādos apstākļos, mājās un ārpus tās – pagalmā, uz ielas, skolā, atpūtas
vietās. Tie var būt visai daudzveidīgi un tos var piedzīvot ikviens – pat vispiesardzīgākais un
tālredzīgākais cilvēks.

Nelaimes gadījumus var izraisīt dažādi riska faktori, kuri rada riska situācijas. Riska faktori ir
daudzveidīgi un var būt saistīti gan ar konkrētā cilvēka paša darbību – drošības noteikumu nezināšana
vai neievērošana, riska situāciju nenovērtēšana, savu spēju pārvērtēšana (piemēram, pārdroša rīcība,
smēķēšana un sarunāšanās ar svešu cilvēku), gan pastāv no viņa neatkarīgi (piemēram, kāds autobraucējs
neievēro satiksmes noteikumus, līdz ar to pakļaujot riskam gājējus).

Daži cēloņi, kas veicina riska vai bīstamu situāciju rašanos:
– zināšanu trūkums (riteņbraucējs nezina ceļu satiksmes noteikumus u. tml.),
– neuzmanīga rīcība ar sadzīves priekšmetiem (nazi, zāģi, cirvi, šķērēm, elektroierīcēm u. tml.),
– steiga, satraukums (tā rezultātā nepareiza, neuzmanīga ielas šķērsošana u. tml.),
– savu spēju pārvērtēšana (sēdēšana pie mopēda vai motocikla stūres bez braukšanas iemaņām

u. tml.),
– bravūra, pārlieka drosmes izrādīšana (lēkšana ūdenī no augstuma, izlēkšana pa logu u. tml.),
– nespēja atvairīt vienaudžu un pieaugušo uzmācību, nespēja pateikt «nē» (pēc svešinieka

uzaicinājuma sēsties mašīnā un doties līdzi vai līdzīgos gadījumos).

Tāpēc skolēni ir jāiepazīstina ar paaugstināta riska apstākļiem, kādos ir iespējami nelaimes gadījumi.
Ir jāapzinās, ka bieži nelaimes gadījumus var paredzēt un novērst. Jācenšas izvairīties no situācijām,
kas veicina to rašanos. Apzinoties risku, skolēni paši varētu domāt par savu drošību.

Piedzīvojot nelaimes gadījumu, notikuma dalībnieki bieži apjūk, zūd pārliecība par zināšanām, parādās
nedrošība, viņus pārņem dažādas izjūtas – visbiežāk bailes, šausmas un rīcība aprobežojas ar nepareizu
padomu došanu, iestājas panika un vajadzīgā palīdzība netiek sniegta. Taču nereti ātrai un saprātīgai
rīcībai šādos gadījumos ir izšķirošā loma.

Ir jāpanāk, lai skolēni spētu novērtēt nelaimes gadījuma nopietnību un prastu sniegt ātru palīdzību ne
tikai citiem, bet arī sev.

Pirmā palīdzība ir palīdzība cietušajam vai slimajam, ko sniedz veselībai un dzīvībai kritiskos stāvokļos
kāda persona savu iespēju robežās.

Dažreiz palīdzību var sniegt ikviens ne tikai otram, bet arī sev, piemēram, uzliekot pārsēju uz neliela
nobrāzuma vai iegriezuma pirkstā, paturot karsta gludekļa radīta apdeguma vietu zem tekoša auksta
ūdens strūklas. Bet ir gadījumi, kad obligāti jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, piemēram, ja
ir stipra asiņošana, ja koka vai metāla skaidiņa iekļuvusi acī.

Dažas situācijas var būt bīstamas pašam palīdzības sniedzējam. Piemēram, ja kāds pieskāries elektrības
vadiem vai ēkā ir izcēlies ugunsgrēks, jāsauc kāds palīgā, jāizsauc ugunsdzēsēji vai ātrā palīdzība.

Traumas gadījumā bez pareizas pirmās palīdzības sniegšanas cietušajam nepieciešams arī morāls
atbalsts, mierinājums.

Pirmās palīdzības aptieciņa.
Pirmās palīdzības aptieciņas saturs:

– spiedošs pārsējs lielākām brūcēm,
– dezinficējošs šķidrums brūču mazgāšanai,
– dažāda izmēra plāksteri,
– kompresveida pārsēji,
– elastīgās saites,
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– šķēres,
– pincete,
– ķirurģiskā līmlente,
– termometrs temperatūras mērīšanai,
– drošības adatas,
– trīsstūrveida auduma lakatiņi.

Šāds pirmās palīdzības aptieciņas saturs norādīts Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta veidotajā rokas-
grāmatā Mincīte un Duksis. Vairāk informācijas var iegūt interneta mājas lapā www.112.lv/lv/Pr/.

Ikviens cilvēks var izmantot savas zināšanas un prasmi palīdzības sniegšanā veikt tūlītējus pasākumus;
izsaukt ātro palīdzību un citus palīgus; sniegt pirmo palīdzību.

Tūlītēji veicamie pasākumi
Ļoti svarīga ir ātra un objektīva situācijas novērtēšana:

1. kas noticis,
2. vai iespējams sniegt palīdzību, neapdraudot sevi un cietušo?
Briesmu avota novēršana, piemēram, liesmu apdzēšana, elektrības atslēgšana, gāzes izplūdes
noslēgšana.
Dzīvības glābšanas pasākumi, piemēram, cietušā izvešana no degošas telpas, dzīvībai bīstamas
asiņošanas apturēšana.
Nelaimes gadījuma vietas norobežošana ar brīdinājuma zīmēm.

Pirmās palīdzības sniegšana
Ja nelaimes gadījuma vietā ir cilvēki, kas prot sniegt palīdzību, tiem jādarbojas saskaņoti.
Ja neprot palīdzēt, tad jāizsauc ātrā palīdzība vai citi palīgi.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
Jāzvana pa tālruni 03 vai 112 (no mobilā tālruņa – tikai 112).
Pēc numura atsaukšanās pārvaicājot jāpārliecinās, vai tā ir ātrā palīdzība.
Jānosauc negadījuma vietas precīza adrese vai vietas orientieri.
Jāizstāsta, kas noticis, jāatbild uz visiem dispečera jautājumiem.
Jāpaziņo, cik cietušo.
Ja ir zināms, jāpasaka cietušā vārds, uzvārds, vecums.
Telefona klausule jānoliek tikai pēc tam, kad to izdarījis dispečers.

Skolēniem obligāti jāiegaumē!

• Ja noticis negadījums – zvaniet 112 vai arī:
– ugunsdzēsības glābšanas dienestam – 01
– policijai – 02
– ātrai palīdzībai – 03
– gāzes avārijas dienestam – 04

• Nedrīkst cietušo atstāt vienu!
• Katrs var izglābt dzīvību, un katra sekunde ir svarīga cietušā glābšanai!
• Palīdzības sniedzējam jāsargā pašam sevi!

Norise

Skolotāji, organizējot darbu klasē, var izmantot A. Golubevas eksperimentālā mācību līdzekļa Skolēnu
drošība. Nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība. (Lielvārde : Lielvārds, 1998.) materiālus.

1. Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums?
1. Skolotāja stāstījums, kas ir risks un riska situācijas, kas ir nelaimes gadījums.
2. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās pa 3–4. Katra grupa saņem darba lapu ar situāciju aprakstiem.

Katra grupa novērtē, kas izraisīja minēto nelaimes gadījumu, kā to bija iespējams novērst.
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Pārrunas klasē par situācijās aprakstīto notikumu cēloņiem, par to, kurus cēloņus bija iespējams
novērst.

Situācijas aprakstu piemēri

Zēni uzkāpuši ķiršu kokā pēc saldajiem ķiršiem. Pēkšņi viens nenoturas un krīt. Cietušajam
stipras sāpes kājā un rokā.

Valdis pagalmā labo velosipēdu. Pēkšņi ierauga, ka pa otrā stāva logu veļas laukā dūmi.

Divi klasesbiedri, nākot no skolas, redz, ka notikusi autoavārija: sadursme starp diviem
vieglajiem automobiļiem.

3. Skolotāja stāstījums, kā jāizsauc palīdzība, kā pareizi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība,
kā jārīkojas trauksmes sistēmas darbības gadījumā.

4. Darbs grupās.
Katra skolēnu grupa 3–5 minūšu laikā pārrunā vienu situāciju un sagatavo tekstu, kāds būtu jāsniedz,
piezvanot uz palīdzības dienestu.

5. Lomu spēle.
Skolēni vienojas, kurš no grupas būs palīdzības izsaucējs. Skolotājs lomu spēlē var veikt tā cilvē-
ka funkciju, kas pieņem izsaukumu. Pārējie skolēni novērtē, vai palīdzības izsaucējs ir sniedzis
pietiekami precīzu informāciju par negadījumu.

2. Kā palīdzēt nelaimes gadījumā?
1. Skolotāja stāstījums, kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums.
2. Individuāls darbs.

Skolotājs izdala skolēniem darba lapas, kurās ir jāpabeidz teikumi. Aicina skolēnus tās izpildīt 4–
5 minūšu laikā.

3. Pārrunas klasē.
Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā uzdevumu, katru atsevišķu gadījumu komentējot.

Darba lapas piemērs

Pabeidz teikumus, izmantojot dotos vārdus un vārdu savienojumus!

A. Dziļas asiņojošas brūces gadījumā ... .
B. Ja ir ugunsgrēks kaimiņu mājā ... .
C. Ja pludmalē kādam pēkšņi kļuvis slikti ... .
D. Ja gadījies iegriezt pirkstā ar nazi ... .
E. Ja kāds staigā pa plānu ledu un pēkšņi iekrīt ūdenī ... .
F. Ja acī ir iekļuvusi koka vai metāla skaidiņa ... . Līdz neatliekamās palīdzības atbraukšanai

abas acis ir ... .
G. Ja liesmo apģērbs ... .

Pareizās atbildes darba lapai
A. Dziļas asiņojošas brūces gadījumā (jāizsauc neatliekamā palīdzība; jāzvana 03 vai 112

un jāizsauc palīdzība).
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B. Ja ir ugunsgrēks kaimiņu mājā (jāizsauc ugunsdzēsības dienests; jāzvana 01 vai 112 un
jāizsauc palīdzība).

C. Ja pludmalē kādam pēkšņi kļuvis slikti (jāizsauc neatliekamā palīdzība; jāzvana 03 vai
112 un jāizsauc palīdzība).

D. Ja gadījies iegriezt pirkstā ar nazi (jāuzliek plāksteris).
E. Ja kāds staigā pa plānu ledu un pēkšņi iekrīt ūdenī (jāizsauc ugunsdzēsības dienests;

jāzvana 01 vai 112 un jāizsauc palīdzība).
F. Ja acī ir iekļuvusi koka vai metāla skaidiņa (jāizsauc neatliekamā palīdzība; jāzvana 03

vai 112 un jāizsauc palīdzība). Līdz neatliekamās palīdzības atbraukšanai abas acis ir
(jāaizsien ar lakatiņu).

G. Ja liesmo apģērbs (jāuzmet kāds vilnas drēbes gabals).

4. Skolotāja stāstījums, ka dažos gadījumos katrs pats sev var palīdzēt. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos,
ja nav neviena, kas varētu vai mācētu sniegt palīdzību. Skolotājs pastāsta par pirmās palīdzības
aptieciņas saturu un tā izmantošanas iespējām.

5. Darbs pāros vai individuāli (pēc skolotāja ieskatiem).
6. Skolotājs izdala skolēniem divus kartīšu komplektus: vienā ir nelaimes negadījuma, otrā – palīdzības

sniegšanas apraksts. Skolotājs var izmantot piedāvāto materiālu, kā arī sagatavot citus kartīšu
paraugus. Skolotājs aicina salikt kopā kartītes ar pareiziem risinājumiem, konkrētam nelaimes
gadījumam pretī noliekot pareizo palīdzības sniegšanas aprakstu.

7. Pārrunas klasē. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā uzdevumu, katru atsevišķu gadījumu
komentējot.

Kartīšu komplektu piemērs

A. Nelaimes negadījuma apraksti B. Palīdzības sniegšanas apraksti

Aizdegas blūzes piedurkne Apdeguma vietu palikšu zem aukstā ūdens
strūklas un paturēšu apmēram 10 minūtes

Rokā stipri asiņo plaša brūce Roku pacelšu uz augšu, brūci aizspiedīšu ar
otru roku, pēc tam apsaitēšu, izsaukšu ātro

palīdzību

Asiņo deguns Maziem malciņiem dzeršu aukstu ūdeni, ap kaklu
likšu aukstus apliekamos, izsaukšu palīdzību

Ir liesmas vai karsta priekšmeta radīts Aizspiedīšu degunu ar pirkstiem, galvu turēšu
apdegums taisni, uz deguna uzlikšu aukstā ūdenī

samitrinātu kabatlakatu

Mutē iekodusi lapsene Uzmetīšu kādu vilnas drēbes gabalu

Sāk dūmot televizors Atvienošu no elektrotīkla vai
izslēgšu drošinātājus
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5. tēma
DABAS STIHIJAS UN KATASTROFAS –

PAREIZA RĪCĪBA TO GADĪJUMĀ
(4 mācību stundas)

Mērķis:

pilnīgot skolēnu zināšanas par pareizu rīcību dabas stihiju un katastrofu laikā.

Uzdevumi:

1) analizēt dažādu dabas katastrofu iespējamību Latvijā un salīdzināt Latvijas situāciju ar citām valstīm;
2) apzināt zibens radīto postījumu seku nopietnību un iemācīties pareizi uzvesties pērkona laikā;
3) iemācīties, kā pareizi rīkoties plūdu laikā;
4) noskaidrot rīcību vētras un zemestrīces laikā;
5) uzzināt dažādu atbildīgo palīdzības dienestu funkcijas un izsaukšanas iespējas;
6) noskaidrot trauksmes signālu nozīmi, iemācīties pareizi rīkoties, tos dzirdot.

Jēdzieni:

dabas stihija, dabas katastrofa, zibens, plūdi, lietusgāze, vētra, zemestrīce, trauksmes signāls, evakuācija.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties dažādu dabas stihiju un katastrofu laikā;
2) atrast nepieciešamo palīdzību dabas katastrofu gadījumos, izsaucot atbildīgo institūciju pārstāvjus;
3) pareizi rīkoties trauksmes laikā.

Informācija

Plūdi rodas, kad pārplūst upes vai ūdenstilpnes. Plūdi rodas pēc stiprām lietusgāzēm un palu laikā.

Rīcība plūdu gadījumos
– No plūdiem var patverties ēkās. Ja ir paredzami plūdi, tad jāsavāc iespējami daudz dzeramā

ūdens, pārtikas un sērkociņu. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk, jāpārceļas uz augstāku stāvu.
– Kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr

nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji.
– Plūdos pārvietoties ir bīstami.

Pērkona negaiss rodas, siltam un mitram gaisam ceļoties augšup un saskaroties ar vēsākām gaisa masām.
Iespaidīgākās parādības negaisa laikā ir pērkons un zibens. Zībens ir elektrisko lādiņu izlāde. Zibens
trieciena spēks ir pietiekams, lai nopostītu celtni, nogalinātu cilvēku vai dzīvnieku. Visizplatītākais ir
šautrveida zibens jeb līnijzibens, taču sastopamas arī citas zibens formas: kreļļzibens, plaikšņzibens
un lodveida zibens.

Rīcība pērkona negaisa laikā
– Atrodoties ārpus mājas, nevajadzētu slēpties zem augstiem, atsevišķi augošiem kokiem vai pie

lieliem laukakmeņiem. Zibens bieži iesper dažādos kokos, gandrīz nekad krūmos. Jāslēpjas kādā
sausākā bedrē, ieplakā, kājās vēlams vilkt gumijas apavus. Ja līdzi ir kāds sauss materiāls, jāapsē-
žas uz tā (sauss materiāls kalpo kā izolācijas materiāls novēršot zibens draudus). Nedrīkst sēdēt
uz mitras virsmas. Jāatbrīvojas no gariem vai metāla priekšmetiem (piemēram, makšķeres).

– Dažkārt elektrisko izlādi var sajust kā tirpoņu ādā vai matu celšanos stāvus, tad pēc iespējas
ātrāk jānoguļas.

– Atrodoties telpās, tuvojoties/sākoties negaisam, jāaizver visi logi, jāizslēdz elektroierīces, jā-
atvieno antena no televizora.
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– Sastapoties ar lodveida zibeni, nedrīkst kustēties un bēgt, jo gaisa svārstību ietekmē tas
pārvietosies kustīgā objekta virzienā. Nedrīkst izturēties agresīvi un pieskarties lodveida zibenim
ar kādu priekšmetu.  Nedrīkst tuvoties elektroierīcēm un metāla priekšmetiem (kad ir zibens,
nedrīkst turēt rokā metāla priekšmetus).

Viesuļvētras, vētras ir vējš ar ļoti lielu ātrumu un stiprumu.

Rīcība vētras laikā
– Nepieciešams meklēt drošu patvērumu. Telpās jāaizver visi logi, durvis, lūkas, jāizslēdz

elektroierīces, jānoņem visi priekšmeti no balkona.
– Jābūt gatavam, ka var pārtrūkt elektrības padeve un tuvākā laikā elektrības mājā var nebūt.
– Vētras laikā nedrīkst atrasties logu tuvumā un bez īpašas nepieciešamības atstāt telpas.
– Nedrīkst stāvēt zem kokiem, elektrolīnijām vai novietot tur automašīnas. Nelietot lietussargus.
– Netuvoties sarautiem elektrolīniju vadiem.
– Atrodoties ārpus telpām, jāizvēlas vieta, kur nogaidīt vētras beigšanos, piemēram, ieplaka vai

grāvis.

Rīcība zemestrīces gadījumā
– Ja, sākoties zemestrīcei, cilvēki atrodas telpās, nevajag censties ēku pamest, bet jāpaslēpjas zem

galda vai kāda cita līdzīga priekšmeta. Jāturas tālāk no stikliem. Zemestrīces laikā drošākās
vietas ir telpu iekšējo sienu stūri. Drošāk atrasties ir ēku apakšējos stāvos.

– Atrodoties automobilī, tas jāaptur un jānogaida zemestrīces beigas. Zemestrīces laikā nedrīkst
kāpt ārā no automobiļa.

– Atrodoties ārpus ēkām, nedrīkst palikt augstu ēku tuvumā, kā arī slēpties metro vai kādā citā
tunelī.

– Pēc zemestrīces nevajag uzreiz atgriezties ēkās, jo var būt nākamie zemes satricinājumi.

Norise

1. Kur iespers zibens?
1. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās un katra grupa saņem attēlu. Attēlos jābūt dažādām ainavām,

piemēram, laukam ar vientuļu koku, mežam un lauka ainavai, ēkām, elektrības stabiem u. c.
Skolotājs uzaicina skolēnus aplūkot attēlus un izteikt savu viedokli, kuras vietas ir visvairāk zibens
apdraudētas, kur negaisa laikā vislielākās iespējas iespert zibenim. Tāpat skolēniem tiek dots
uzdevums izdomāt rīcības modeli pērkona negaisa laikā, atrodoties ārpus telpām un telpās.

2. Pārrunas klasē. Jautājumi klasei.
• Kā jūs rīkosieties pērkona negaisa laikā, atrodoties ārpus ēkām?
• Kā jūs rīkosieties pērkona negaisa laikā, atrodoties mājās?

3. Skolotājs papildina skolēnu atbildes, pastāsta par rīcību lodveida zibens gadījumā un rīcību, kad
tiek sajusta elektriskā izlāde.

2. Plūdi
1. Skolotājs pēc izvēles piedāvā skolēniem kādu uzdevuma variantu.

A variants. Skolotājs uzaicina skolēnus uz nākamo stundu atrast rakstu presē vai internetā, kurā
būtu atspoguļoti plūdi un plūdu sekas.

B variants. Skolotājs iepriekš sagatavo preses vai interneta aprakstus par plūdiem.
2. Grupu darbs. Skolēni grupās pārrunā preses publikācijas par plūdiem, pievēršot uzmanību

jautājumiem.
• Vai Latvija ir plūdu apdraudēta?
• Kad Latvijā ir novērojami plūdi? Kuras ir plūdu visapdraudētākās zonas?
• Kādi ir plūdu draudi? Kādi ir plūdu postījumi?

3. Grupu darbs. Skolēni izstrādā rīcības modeli iepriekš apspriestai plūdu situācijai.
4. Pārrunas klasē. Skolotājs un skolēni pārrunā jau minētos jautājumus un skolēnu izstrādātos rīcības

modeļus. Skolotājs papildina skolēnu atbildes.
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3. Vētra
1. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās un grupas saņem dažādu situāciju aprakstus. Skolotājs uzaicina

skolēnus pārrunāt šīs situācijas un atbildēt uz jautājumiem.
• Ko šajā situācijā cilvēki darīja nepareizi?
• Kā viņiem bija jārīkojas?

2. Pārrunas klasē. Katra situācija tiek pārrunāta un nepieciešamības gadījumā skolotāja papildina
skolēnu atbildes.

Situāciju aprakstu piemērs

Izlasiet situāciju! Pārrunājiet to grupā! Atbildiet uz jautājumiem.

– Ko šajā situācijā cilvēki darīja nepareizi?
– Kā viņiem bija jārīkojas?

a. Vētras laikā es biju rūpīgi aizvēris visus logus, izslēdzis gaismu, atvienojis televizoru
un visas citas elektroierīces no strāvas. Apsēdos uz palodzes un skatījos, kā ārā vējš plosa
kokus.

b. Ejot mājup, sākās vētra. Drīz sāka krist lielas lietus lāses. Es atvēru lietussargu. Līdz
mājām vairs nebija tālu, vajadzēja tikai šķērsot ielu un iziet cauri kaimiņu mājas
pagalmam.

c. Mēs braucām automobilī, kad sākās vētra. Tētis apstājās ceļa malā, lai nogaidītu, kad
vētra beigsies. Bija diezgan bailīgi skatīties, kā ārpusē vējš plēš kokus.

d. Vējš pieņēmās spēkā. Sāka līt lietus. Mēs ar draudzeni abas paslēpāmies zem koka.
Gribējām šeit nogaidīt kādu brīdi, kamēr lietus līst mazāk.

e. Vētra bija beigusies. Mēs ar draugiem devāmies apskatīt, kādi ir vētras postījumi. Vētra
bija nogāzusi lielus kokus. Viens liels zars bija uzkritis uz automašīnas. Koks gāžoties
bija pārrāvis vadus, un tie gulēja zemē, mums pie kājām.

4. Zemestrīce
1. Skolotājs pēc izvēles piedāvā skolēniem kādu uzdevuma variantu.

A variants. Skolotājs uzaicina skolēnus uz nākamo stundu atrast informāciju presē vai
internetā, kurā būtu atspoguļoti notikumi zemestrīces laikā vai zemestrīces
radītās sekas.

B variants. Skolotājs iepriekš sagatavo preses vai interneta aprakstus par zemestrīcēm.
2. Grupu darbs. Skolēni grupās pārrunā preses publikācijas par zemestrīcēm, pievēršot uzmanību

jautājumiem.
• Vai Latvija ir zemestrīču apdraudēta?
• Kuras ir zemestrīču apdraudētas teritorijas?
• Kādi ir zemestrīču draudi?
• Kādi ir zemestrīču postījumi?

3. Grupu darbs. Skolēni izstrādā rīcības modeļus zemestrīces gadījumā (atrodoties telpā, automobilī
vai ārpus telpām).

4. Pārrunas klasē. Skolotājs un skolēni pārrunā minētos jautājumus un skolēnu izstrādātos rīcības
modeļus. Skolotājs papildina skolēnu atbildes.
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6. klase

6. klases skolēni apgūst 5 tēmas 15 audzinātāja stundās.

1. tēma
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI VELOSIPĒDA VADĪTĀJAM

(6 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt un veidot zināšanas par velosipēda vadītāja drošību un noteikumiem, kas jāievēro velosipēda
vadītājam.

Uzdevumi:

1) apgūt velosipēda vadītāja drošības noteikumus;
2) analizēt dažādas satiksmes situācijas, kurās piedalās velosipēda vadītājs;
3) apgūt dažādu ceļa zīmju nozīmi, kuras jāievēro velosipēdistam;
4) noskaidrot, kā jārūpējas, lai pasargātu sevi uz ceļa, brīdinot par savu klātbūtni.

Jēdzieni:

velosipēds, velosipēda vadītājs, velosipēdu celiņš, ceļa zīme, brauktuve, gājēju pāreja.

Skolēnam jāprot:

1) zināt un izmantot praksē velosipēda vadītāja noteikumus, droši iesaistoties satiksmē ar velosipēdu;
2) raksturot vietas, kur izmantojams velosipēds, pareizi pārvietoties uz brauktuves;
3) pareizi rīkoties, ņemot vērā dažādu ceļa zīmju norādījumus; atšķirt ceļa zīmes;
4) nodrošināt savu apģērbu un velosipēdu ar atstarotājiem jebkuros apstākļos;
5) braucot ar velosipēdu, izvēlēties drošāko maršrutu.

Informācija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 571 Ceļu satiksmes noteikumi, kas pieņemti 2004. gada 29. jūlijā,
nosaka, ka (saglabāta ceļu satiksmes noteikumos lietotā numerācija):

22. Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

217. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem,
ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā velosipēda vadītājam jābūt
klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadī-
tājam – mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai), kas pēc šo noteikumu
35. punktā minētās amatpersonas pieprasījuma jāiedod pārbaudei.
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218. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem,
kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos
bērniem, neatkarīgi no to vecuma, ar velosipēdu atļauts braukt patstāvīgi.

219. Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā.

220. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas signālu un gaismas atstarotājiem:
priekšpusē – baltu, aizmugurē – sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) un pedāļos (priekšpusē un
aizmugurē) – diviem oranžiem (dzelteniem). Mopēdam jābūt uzstādītām izgatavotāja paredzētajām
iekārtām, mehānismiem un ierīcēm, tām jādarbojas visos paredzētajos režīmos. Mopēdam jābūt
aprīkotam ar divām savstarpēji nesaistītām bremzēm, priekšā ar baltas gaismas lukturi, bet
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturi un sarkanu gaismas atstarotāju, skaņas signālu, stāvbalstu
un trokšņu slāpētāju. Mopēdam, kas izgatavots pēc 2001. gada 1. janvāra, papildus jābūt aprīkotam
ar pakaļējo bremžu signāllukturi, gaismas virzienrādītājiem, numura apgaismojuma lukturi,
atpakaļskata spoguļiem un ātruma mērīšanas ierīci (spidometru).

221. Velosipēdu un mopēdu piekabēm aizmugurē jābūt sarkanam gaismas atstarotājam.

222. Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim,
bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.

223. Braucot pa brauktuvi vai nomali, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības
apstākļos velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas
gaismas lukturim.

224. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves
(braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt, tikai lai apbrauktu, apsteigtu
vai apdzītu, vai, ja braukšanai attiecīgajā virzienā ir iekārtota atsevišķa braukšanas josla, kā arī šo
noteikumu 229. punktā minētajos gadījumos, lai nogrieztos pa kreisi vai apgrieztos braukšanai
pretējā virzienā. Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa nomali, bet velosipēdu vadītājiem – arī pa
ietvi.

225. Velosipēdu vadītāji treniņnodarbību laikā vai organizētu sacensību laikā, ja tos noteiktā kārtībā
pavada speciāli aprīkoti automobiļi, drīkst neievērot šo noteikumu 224. punktā, kā arī 219., 220.,
221. un 223. punktā minētās prasības, ja tiek nodrošināta ceļu satiksmes drošība.

226. Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek
regulēta, velosipēdu un mopēdu vadītājiem jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo
ceļu.

227. Vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu
braukšanas trajektorijām un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, velosipēdu vadītāji drīkst turpināt
braukt tad, kad tie novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to
braukšanas ātrumu un pārliecinājušies par drošību.

228. Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā ārpus apdzīvotām vietām
velosipēdu un mopēdu vadītājiem atļauts tikai no brauktuves labās malas (labās nomales), dodot
ceļu tajā pašā virzienā un pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.

229. Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā apdzīvotu vietu krustojumos,
kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, velosipēdu vadītājiem brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa
brauktuvju labo malu, iepriekš pārliecinoties par ceļu satiksmes drošību un dodot ceļu tajā pašā
virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā ar
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braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka. Ja braukšanai pa kreisi iekārtota atsevišķa
braukšanas josla, nogriezties atļauts no šīs joslas labās malas. Nogriezties pa kreisi vai apgriezties
braukšanai pretējā virzienā ārpus krustojumiem atļauts no brauktuves labās malas.

230. Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts:

230.1. braukt, neturot stūri;

230.2. braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;

230.3. pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus;

230.4. vest ar velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti
papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.

230.5. vest ar mopēdu pasažierus, ja tas nav paredzēts pasažieru pārvadāšanai;

230.6. braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš;

230.7. vilkt velosipēdus vai mopēdus, kā arī citus transportlīdzekļus, izņemot piekabes, kas
izgatavotas speciāli šim nolūkam;

230.8. braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres vai ar neaizsprādzētu galvā uzliktās aizsargķiveres
siksnu, kā arī vest ar mopēdu pasažierus, kas nav uzlikuši galvā aizsargķiveri vai nav
aizsprādzējuši galvā uzliktās aizsargķiveres siksnu. Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem atļauts
pārvadāt tikai pilngadīgām personām;

230.9. braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi.

Norise

Gatavojoties mācību stundām par šo tēmu, skolotāji var izmantot metodiskos līdzekļus:
– Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošība 5. un 6. klasei. R. : Zvaigzne ABC, 1998;
– Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošība 5. un 6. klasei. Metodisks līdzeklis. R. :

Zvaigzne ABC, 1998.
Metodiskajos līdzekļos ir sniegti dažādu nodarbību apraksti un materiāli to organizēšanai. Šajos meto-
diskajos ieteikumos ir sniegts vienas mācību stundas norises paraugs.

Nelaimes gadījums.
1. Darbs grupās. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās grupās, katra grupa saņem situācijas aprakstu. Skolotājs aicina skolēnus pārrunāt
jautājumus.
• Kas izraisīja nelaimes gadījumu?
• Kādi noteikumi bija jāievēro, lai nelaimes gadījums nenotiktu?

Situācijas aprakstu piemērs

a. Juris un Arnis nāk mājās no basketbola treniņa un sarunājas. Kāds draugs uzsauc viņiem no
mājas pagalma pretējā ielas pusē, tāpēc zēni nokāpj no ietves, lai šķērsotu ceļu. Riteņbraucējs,
kas tobrīd brauc pa ceļu, bremzē, sagriež stūri, tomēr uzbrauc Jurim. Abi nokrīt. Jurim ļoti
sāp un stipri asiņo elkonis, bet riteņbraucējam nobrāzts vaigs un deguns.

b. Krišs braukā ar riteni pa kluso Dārza ielu. Vecāmāte ir pieteikusi nebraukt uz galvenās ielas.
Bet cik ilgi var vizināties pa vienu un to pašu vietu! Krišs nolemj mainīt maršrutu. Pirms
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krustojuma ar galveno ielu ir ceļazīme, kuru Krišs neievēro, īstenībā viņš nemaz to nepazīst,
tāpēc neapstādamies šķērso krustojumu. Tā nu ir sagadījies, ka tieši tobrīd to dara arī kāds
motociklists. Sadursme starp abiem braucējiem ir neizbēgama, un galarezultātā abus nogādā
slimnīcā.

c. Aigai ir dzimšanas diena. Vecāki viņai ir uzdāvinājuši velosipēdu, taču tam vēl nav uzlikti
atstarotāji, nav pielikts skaņas signāls. Nav iegādāta arī aizsargķivere. Aigai ļoti gribas kādam
parādīt lielisko dāvanu. Tādēļ viņa dodas pie draudzenes, kas dzīvo vienu kvartālu tālāk.
Aiga brauc pa gājējiem paredzētu ietvi. Kādā brīdi viņa uzbrauc vecai sievietei, kura paklūp.
Arī pati Aiga, nespēdama novaldīt velosipēdu, krīt.

2. tēma
VELOSIPĒDA VADĪTĀJAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI,

TO IEGŪŠANAS KĀRTĪBA
(2 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes dalībniekam nepieciešamajiem dokumentiem un
velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas iespējām un nosacījumiem.

Uzdevumi:

1) iemācīties raksturot normatīvos dokumentus, kas nepieciešami dažādiem ceļu satiksmes
dalībniekiem: velosipēda vadītāja un mopēda vadītāja braukšanas apliecība;

2) noskaidrot, kurā vecumā drīkst apgūt dažādu transportlīdzekļu vadīšanas prasmi un iegūt apliecību;
3) noskaidrot, kurā vecumā un kā iegūstama velosipēda vadītāja apliecība.

Jēdzieni:

transportlīdzekļa vadītāja apliecība, velosipēda vadītāja apliecība, vadītāja apliecības iegūšanas
eksāmens.

Skolēnam jāprot:

1) noteikt, kurā vecumā var iegūt dažādu transportlīdzekļu vadīšanas apliecības, kad var mācīties braukt
ar dažādiem transportlīdzekļiem;

2) zināt, kā un kādā vecumā var apgūt velosipēda vadīšanas prasmi un iegūt tā vadīšanas apliecību.

Norise

Kā iegūt vadītāja apliecību?
1. Skolēni sadalās grupās, katra grupa saņem darbu lapu ar ceļu satiksmes noteikumu izvilkumu.

Skolēni iepazīstas ar darba lapas saturu. Katras grupas uzdevums ir atrast tekstā atbildes uz
uzdotajiem jautājumiem.
Dažas skolēnu grupas sagatavo atbildes saistībā ar velosipēda vadītāja apliecības iegūšanu, atbildot
uz jautājumiem.
• Kur var braukt ar velosipēdu bez velosipēda vadītāja apliecības?
• Kādā vecumā var iegūt velosipēda vadītāja apliecību?
• Kur var iegūt velosipēda vadītāja apliecību?
• Kas ir jāizdara, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību?
• Kādiem dokumentiem ir jābūt pie velosipēda vadītāja, braucot pa ceļiem vai citām vietām, kurās

iespējama transportlīdzekļu kustība?

Dažas skolēnu grupas sagatavo atbildes par mopēda vadītāja apliecības iegūšanu, atbildot uz
jautājumiem.
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• Kur var braukt ar mopēdu bez mopēda vadītāja apliecības?
• Kad var sākt mācīties vadīt mopēdu?
• Kādā vecumā var iegūt mopēda vadītāja apliecību?
• Kur var iegūt mopēda vadītāja apliecību?
• Kas ir jāizdara, lai iegūtu mopēda vadītāja apliecību?
• Kādiem dokumentiem ir jābūt pie mopēda vadītāja, braucot pa ceļiem vai citām vietām, kurās

iespējama transportlīdzekļu kustība?

Darba lapas piemērs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 571 Ceļu satiksmes noteikumi, kas pieņemti 2004. gada
29. jūlijā, nosaka, ka (saglabāta dokumentā lietotā numerācija):

3. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi

34. Transportlīdzekļa vadītājam, braucot pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transport-
līdzekļu braukšana, jāievēro šo noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības.
35. Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt šādiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc
policijas darbinieku vai robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) pieprasījuma:

35. 1. dokuments par tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli (1. pielikums);
35. 2. transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;
35. 3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz
transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes) par izdarīto apdrošināšanu;
35. 6. dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās
informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja
piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.

36. Mopēda vadītājam jābūt klāt šo noteikumu 35.1., 35.2. un 35.5. apakšpunktā minētajiem dokumentiem
un jāiedod tie pārbaudei.

21. Mācību braukšana

211. Personai, kura mācās braukt, jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai vai dokumentam par tiesībām
vadīt transportlīdzekļus (izņemot velosipēdus). Pēc policijas darbinieku pieprasījuma viens no šiem
dokumentiem jāiedod pārbaudei.
212. Individuāli mācīt vadīt atļauts tikai ar A1, A, B1 un B kategorijas transportlīdzekļiem.

213. Mācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

214. Sākotnējai mācību braukšanai jānotiek norobežotos laukumos (autodromos).

215. Mācību braucieni pa ceļiem drīkst notikt tikai instruktora (transportlīdzekļa vadītāja) klātbūtnē un
tikai tad, kad mācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi vadīšanas iemaņas. Mācāmajai personai jāzina
un jāievēro šo noteikumu prasības.

216. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus lieto mācību braukšanai, jābūt pazīšanās zīmei atbilstoši
šo noteikumu 260., 261. un 262. punktā minētajām prasībām.

22. Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

217. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem, ar
mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā pie velosipēda vadītāja jābūt
velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadītājam –
mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai), kas pēc šo noteikumu 35. punktā
minētās amatpersonas (policijas darbinieku vai robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā)) pieprasījuma
jāiedod pārbaudei.

218. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas
nav jaunāki par septiņiem gadiem. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem,
neatkarīgi no to vecuma, braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.

219. Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā.
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 428, kas pieņemti 2004. gada 27. aprīlī, nosaka transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjau-
nošanas kārtību (izvilkumā saglabāta dokumentā lietotā numerācija)

1. Vispārīgie jautājumi

3. Vadītāja apliecība (1. pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri
54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai,
pamatojoties uz iegūtajām tiesībām vadīt Ceļu satiksmes likumā noteiktas kategorijas transportlīdzekli.

4. Braukšanas mācību atļauja (turpmāk – atļauja; 2. pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots
kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem,
kuru izsniedz personai kā apliecinājumu tiesībām mācīties vadīt A1, A, B1, B vai C1 kategorijas
transportlīdzekļus.

5. Vadītāja apliecību un atļauju izsniedz, apmaina un atjauno Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk –
CSDD).

2. Atļaujas iegūšana, atjaunošana un apmaiņa

11. Atļauju var iegūt persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk
par sešiem mēnešiem, un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai (izņemot
gadījumus, ja noteiktā laikposmā ir liegta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana).

12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 14 gadu, lai iegūtu atļauju individuāli mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 16 gadu, lai iegūtu atļauju individuāli mācīties vadīt A, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus.

15. Lai iegūtu atļauju, persona CSDD uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neiesniedz, ja šāda informācija
ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā).

3. tēma
NELAIMES GADĪJUMI

(3 mācību stundas)

Mērķis:

veidot skolēnu izpratni, kā atbilstoši rīkoties negadījumu situācijās.

Uzdevumi:

1) iemācīties pareizi ziņot par negadījumu atbildīgajiem dienestiem un informēt dienestus par to;
2) apgūt, kā rīkoties, lai nodrošinātu negadījuma vietas norobežošanu;
3) analizēt, kā jārīkojas gadījumos, ja noticis sprādziens, izcēlies ugunsgrēks (termisks, ķīmisks);
4) analizēt svarīgākos negadījumu cēloņus, skaidrot, kā jārīkojas, lai izvairītos no tiem.

Jēdzieni:

negadījums, sprādziens, ceļu satiksmes negadījums, autoavārija, cietušais, ugunsgrēks, viegli uz-
liesmojoša viela, sprādzienbīstamas (eksplozīvas) vielas, termiska aizdegšanās, gāzes noplūde.

Skolēnam jāprot:

1) izprast un raksturot negadījumu rašanās iespējamos cēloņus;
2) pareizi rīkoties, ja noticis negadījums: norobežot to un izsaukt atbildīgos dienestus;
3) pareizi rīkoties, ja noticis sprādziens, izcēlies ugunsgrēks, ievērojot visus drošības nosacījumus.

Informācija

No nelaimes gadījumiem var censties izvairīties, ja vien iemācās saskatīt daudzās bīstamās situācijas,
iemācās izprast, kāpēc tās rodas un kas veicina šādu bīstamu situāciju rašanos.
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Taču ir gadījumi, kurus nav iespējams paredzēt un ietekmēt, piemēram, ja zibens iesper mājā un tā
aizdegas.

Ir arī tādi nelaimes gadījumi, kurus ir ļoti grūti paredzēt, jo tie ir atkarīgi no citu cilvēku neuzmanīgas
vai ļaunprātīgas rīcības. Piemēram, ja kāds autobraucējs neievēro ceļu satiksmes noteikumus un izraisa
autoavāriju vai kāds cits blakus dzīvoklī, rīkojoties neuzmanīgi ar gludekli, sērkociņiem, izraisa
ugunsgrēku.

«Pēc 2001. /2002. gada skolēnu veselības paradumu pētījuma 45,1% skolēnu gada laikā ir guvuši trau-
mas, kuru dēļ ir bijusi nepieciešamība pēc mediķu palīdzības. 24,7% skolēnu šādas traumas gada laikā
ir bijušas vienu reizi, 20,4% – divas un vairāk reizes. (..) Skolēniem visbiežākā traumu gūšanas vieta
ir māja vai tās pagalms, kur traumu guvuši 39,3% skolēnu. Otra biežākā traumu iegūšanas vieta ir sporta
laukums (16,0%), pēc tam skola 15,1%».

Citēts no avota: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums

2001/2002. R. : Veselības veicināšanas valsts aģentūra, 2004.

Norise

Nelaimes gadījumi
1. Skolotājs pēc izvēles piedāvā skolēniem kādu uzdevuma variantu.

A variants. Skolotājs uzaicina skolēnus uz nākamo stundu atrast rakstu presē vai internetā, kurā
būtu atspoguļoti nelaimes gadījumi, kuros iekļuvuši skolēni (sadzīves traumas,
ugunsgrēki, ceļu satiksmes negadījumi, gāzes noplūde u. tml.).

B variants. Skolotājs iepriekš sagatavo preses vai interneta aprakstus par nelaimes gadījumiem,
kuros iekļuvuši skolēni.

2. Grupu darbs. Skolēni grupās pārrunā preses publikācijas par nelaimes gadījumiem, pievēršot uzma-
nību jautājumiem.
• Kādas kļūdas ir pieļautas, kāpēc šāds nelaimes gadījums notika?
• Kas bija jādara, lai nelaimes gadījums nenotiktu?
• Kā jums šķiet, vai šis ir izplatīts nelaimes gadījums Latvijā?
• Kā jārīkojas nelaimes gadījumā nokļuvušam skolēnam un aculieciniekiem?

3. Grupu darbs. Skolēni izstrādā rīcības modeļus konkrētā nelaimes gadījumā.
4. Pārrunas klasē. Skolotāja un skolēni pārrunā iepriekš minētos jautājumus un skolēnu izstrādātos

rīcības modeļus. Skolotāja papildina skolēnu atbildes.

4. tēma
BĪSTAMIE ATRADUMI

(3 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu zināšanas par pareizu rīcību un uzvedību, atrodot bīstamus priekšmetus un vielas.

Uzdevumi:

1) iemācīties dažādu brīdinājuma zīmju nozīmi, kas novietotas telpās un dabā, kā arī uzlīmētas uz
dažādiem priekšmetiem, vielu tilpnēm, iepakojuma;

2) apgūt pareizu rīcību, atrodot bīstamus priekšmetus un vielas;
3) noskaidrot, kādi ir Latvijā visbiežāk atrastie ieroči;
4) analizēt ieroču drošības nosacījumus un iespējamos draudus dzīvībai vai veselībai, tos nepareizi

lietojot.
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Jēdzieni:

brīdinājuma zīme, ierocis, bīstams atradums, bīstama viela, saindēšanās, bunkurs, bīstama
būvkonstrukcija.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties, konstatējot bīstamos atradumus;
2) zināt un ievērot dažādu brīdinājuma zīmju nozīmi;
3) apzināties nepareizas rīcības sekas.

Informācija

Informācija par dažādām brīdinājuma zīmēm ir pieejama, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras sagatavotajā informatīvi skaidrojošajā materiālā par drošības zīmju lietošanu darba vietās,
kā arī, piemēram, interneta mājas lapā www.grif.lv. Prasības, kas regulē drošības zīmju lietošanu dažādās
darba vietās, ir noteiktas Ministru kabineta 1998. gada 25. augusta noteikumos Nr. 318 «Prasības
drošības zīmju lietošanai darba vietās».
Bīstamo atradumu gadījumā nepieciešams:

• nekavējoties par to informēt glābšanas dienestu pa tālruni 112;
• netuvoties, neaiztikt bīstamos atradumus;
• drošā attālumā sagaidīt ierodamies glābšanas dienesta speciālistus (ja nepieciešams, nodrošināt

pārējo cilvēku (garāmgājēju, bērnu, u. tml.) atrašanos pietiekami lielā attālumā no bīstamā
atraduma);

• sniegt dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju.

Norise

Bīstamie atradumi
1. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās, un katra grupa saņem situācijas aprakstu. Skolotājs uzaicina

skolēnus iepazīties ar situācijas aprakstu un izdomāt rīcības modeli konkrētajā situācijā. Skolēni
ar situācijas aprakstu un grupā izstrādāto rīcības modeli iepazīstina pārējo klasi.

2. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā situācijas, katru atsevišķu gadījumu komentējot. Jautājumi
pārrunām.
• Ar ko šī situācija ir bīstama?
• Kā jūs rīkotos šajā situācijā?
• Ko nedrīkst darīt šādā situācijā?

Situācijas aprakstu piemēri

Ceļā no skolas uz mājām, ceļa malā tu pamani zemē izlijušu baltu, līmei līdzīgu šķidrumu. Kā
tu rīkosies, redzot izlietus vairākus spaiņus nezināmas izcelsmes vielas?

Sēņojot bijušā poligona teritorijā, tu ieraugi zemē guļam lādiņu. Kā tu rīkosies?

Kādā neapdzīvotā mājā zem ielauztas grīdas jūs ieraudzījāt patronas, ieroci un granātas. Kā tu
rīkosies?

Tu ar draugiem esi nonācis bijušajā armijas teritorijā. Teritorijā ir pazemes bunkurs. Vai jūs
iesiet šai bunkurā?

Tu esi uzzinājis, ka kaimiņu mājas pagrabā ir artilērijas lādiņi, mīnmetēja mīnas un aviācijas
bumbas. Kā tu rīkosies?
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5. tēma
SADZĪVES ĶĪMIJA UN MEDIKAMENTI

(1 mācību stunda)

Mērķis:

sekmēt skolēnu zināšanas par bīstamajām vielām mājās un to pareizas lietošanas nosacījumiem.

Uzdevumi:

1) analizēt dažādu etiķešu informācijas nozīmi;
2) prast pareizi lietot sadzīves ķīmijas vielas;
3) analizēt dažādu nelaimes negadījumu rašanās cēloņus, nepareizi lietojot sadzīves ķīmijas vielas

un medikamentus;
4) apgūt pareizu rīcību saindēšanās gadījumos ar medikamentiem vai sadzīves ķīmijas vielām.

Jēdzieni:

medikamenti, sadzīves ķīmija, bīstama viela, etiķete, brīdinājuma zīme.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi izmantot dažādas sadzīves ķīmijas vielas;
2) prast analizēt uz etiķetēm norādīto informāciju;
3) apzināties nepareizas rīcības iespējamās sekas;
4) pareizi rīkoties, ja notikusi saindēšanās ar medikamentiem vai indīgām, veselībai kaitīgām,

kairinošām un kodīgām vielām.

Informācija

Informācija par dažādām brīdinājuma zīmēm ir pieejama, piemēram, Valsts Sociālās apdrošināšanas
aģentūras sagatavotajā informatīvi skaidrojošajā materiālā par drošības zīmju lietošanu darba vietās,
kā arī, piemēram, interneta mājas lapā www.grif.lv.

Vieglprātīga un bezatbildīga apiešanās ar medikamentiem ir biežs jebkura vecuma bērnu, dažreiz arī
pieaugušo saindēšanās cēlonis. Jāievēro:

• lai arī vairums medikamentu ir droši iepakoti, tie tomēr jāglabā bērniem nesasniedzamās un
slēgtās (slēgtos skapjos) vietās;

•  medikamenti jāuzglabā oriģinālā iepakojumā, t. i., tos nedrīkst pārlikt citos iepakojumos;
• jābūt labi salasāmiem medikamentu nosaukumiem;
• medikamenti, kuriem beidzies lietošanas termiņš, jāizmet.

Ja ir aizdomas par saindēšanos ar medikamentiem (par to var liecināt medikamentu iepakojums cietušā
tuvumā), obligāti jāizsauc neatliekamā palīdzība. Līdz brīdim, kad ierodas mediķi, cietušajam jādod
dzert 0. 5–1l ūdens un jāizraisa vemšana.

Arī stipras skābes (etiķa esence, sālsskābe, sērskābe), kuras dažkārt tiek lietotas sadzīvē, var izraisīt
apdegumus un organisma saindēšanos. Etiķa esenci lieto pārtikas produktu konservēšanai. Tā kā vizuāli
to grūti atšķirt no ūdens, tad iedzerot iespējams gūt smagus gļotādu apdegumus. Cietušajam ir stipras
sāpes, iespējams šoks.

Šoks ir dzīvībai bīstams stāvoklis, kas var attīstīties, ja nelaimes gadījumā cietušajam ir stipras sāpes,
asiņošana un tiek traucēta dzīvībai svarīgu orgānu (sirds, smadzeņu, plaušu) asinsapgāde, līdz ar to arī
apgāde ar skābekli.

Steidzīgi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.
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Kosmētika un citi ķermeņa un mutes dobuma kopšanas līdzekļi – smaržas, smaržūdeņi, matu un nagu
kopšanas, ādas kopšanas līdzekļi; dažādi personiskās higiēnas līdzekļi ir jāuzglabā tiem atbilstošās
vietās, slēgtos oriģinālos iepakojumos. Daži līdzekļi, nokļūstot uz ādas, var radīt alerģiskas reakcijas,
apdegumus. Ja tie iekļūst acīs, arī var rasties apdegums. Tādos gadījumos nekavējoties jāgriežas pie
ārsta.

Lai gan reti, tomēr arī dažādi ādas kosmētikas līdzekļi var izraisīt neparastas reakcijas uz ādas, gļotādās
un acīs. Tādēļ labāk iegādāties kvalitatīvus kosmētiskos līdzekļus, pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt
lietošanas noteikumus, bet, uzsākot lietot, reaģēt uz izmaiņām, kuras ir parādījušās lietošanas vietā.

Sadzīvē lietojamie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi jāuzglabā tiem atbilstošās vietās, slēgtos oriģinālos
iepakojumos. Tos lietojot, jāizmanto aizsarglīdzekļi (gumijas cimdi), pretējā gadījumā tie var izraisīt
ādas alerģiskas reakcijas vai apdegumus.

Indīgas sulas izdala, piemēram, tādi istabas augi kā efeja un eiforbija (Ziemassvētku zvaigzne). Nebūtu
vēlams tās aizskart ar rokām.

Sadzīvē plaši tiek lietotas dažādas līmes, kuras ir ne tikai viegli uzliesmojošas, bet arī bīstamas ieelpojot,
tādēļ pastāv toksikomānijas briesmas. Arī šie līdzekļi jāuzglabā īpašos saimniecības skapjos vai
atvilktnēs.

Skolēniem obligāti jāievēro!

• Visas kodīgās, indīgās, veselībai kaitīgās un kairinošās vielas jāuzglabā tām piemērotās vietās,
ieslēgtas skapjos.

• Ja ir aizdomas, ka kāds ir saindējies ar vielu vai radies apdegums, nekavējoties jāgriežas pēc
palīdzības pie ārsta.

Norise

Bīstamas vielas
1. Skolotāja stāstījums par sadzīvē lietotām bīstamām vielām, to uzglabāšanu un lietošanu.
2. Darbs grupās. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās grupās. Katra grupa saņem situācijas aprakstu. Jautājumi pārrunām:
• Kāds bija nelaimes gadījuma cēlonis?
• Kas bija jāievēro, lai izsargātos no negadījuma?
• Kā būtu jārīkojas, lai palīdzētu cietušajam?

Situāciju aprakstu piemēri

Līva mācās. Mazā četrgadīgā māsiņa Elīna blakus istabā rotaļājas. Kad Līva pēc ilgāka laika ieiet
blakusistabā, viņa redz, ka Elīnai blakus ir vairākas kārbiņas no zāļu skapīša. Viena no tām ir atvērta,
mazās zaļās ripiņas mētājas turpat uz grīdas, dažas no tām ir meitenītei mutē.

Ir vasaras nogale. Šogad dārzā daudz gurķu, tādēļ ģimenē tiek nolemts, ka tos konservēs. Gurķi tiek
nomazgāti un iepildīti burkās kopā ar garšvielām. Turpat stāv pudele ar etiķa esenci. Blakus ir krūzīte,
kurā ir caurspīdīgs šķidrums. Ivetai slāpst un viņa mazliet iedzer no krūzītes. Meitene tūlīt pat sajūt mutē
un kaklā asas, dedzinošas sāpes.

Ainārs kopā ar tēti garāžā remontē mašīnu. Tēvam jāizmanto lodāmurs, tādēļ viņš lūdz, lai Ainārs atnes
no skapīša 36 % sālsskābes šķīdumu. Zēns atrod pudelīti ar bezkrāsainu šķidrumu, uz kuras nekas nav
rakstīts. Vēlēdamies pārliecināties, vai tas ir prasītais, Ainārs nolemj to pasmaržot. Atverot aizbāzni,
Ainārs sajūt asu smaku, pudelīte sašķiebjas un nedaudz šķidruma uzlīst Aināram uz rokas.

Kārļa mazā māsa jau labu laiku ir vannas istabā pārtraukusi dungot savu iemīļoto dziesmu. Kad Kārlis
paver durvis, viņš redz, ka māsiņai pilna mute putu un blakus ir atvērta šampūna pudele.
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7. klase

7. klases skolēni apgūst 4 tēmas 12 audzinātāja stundās.

1. tēma
PIRMĀ PALĪDZĪBA NELAIMES GADĪJUMOS

(6 mācību stundas)

Mērķis:

nostiprināt skolēniem nepieciešamās zināšanas par rīcību nelaimes gadījumos, iemācīt pirmās
palīdzības sniegšanas pamatprasmes.

Uzdevumi:

1) analizēt dažādu nelaimes gadījumu rašanās cēloņus, noskaidrojot iespējamo rīcību, kā būtu
iespējams no tiem izvairīties;

2) analizēt dažādu nelaimes gadījumu riska iespējamību dažādos gadalaikos un dažādās situācijās;
3) mācīties pareizi rīkoties nelaimes gadījumu vietā;
4) apgūt, kādu palīdzību nepieciešams meklēt dažādu nelaimes gadījumu situācijās un kur to meklēt.

Jēdzieni:

nelaimes gadījums, risks, ātrā medicīniskā palīdzība, cietušais, dzīvības glābšana, šoks, brūce, dzīvnieku
kodumi, saules dūriens, lūzums, apdegums, ķīmisks apdegums, elektrotrauma, atdzišana, apsaldēšanās,
slīkšana, smakšana, saindēšanās, svešķermenis.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties dažādu nelaimes gadījumu situācijās, pasargājot sevi un citus no tiem;
2) zināt nepieciešamo palīdzību nelaimes gadījumos, izsaucot atbildīgos dienestus vai meklējot pie-

augušo palīdzību;
3) sniegt pirmo nepieciešamo palīdzību nelaimes gadījumos.

Informācija

Tā kā šajā tēmā ietilpstošie nelaimes gadījumi ir daudzveidīgi, tēmas sākumā ir sniegta vispārēja
informācija par nelaimes gadījumiem, pēc kuras ir atsevišķu nelaimes gadījumu palīdzības sniegša-
nas un nodarbības norises apraksts.

Apdegumi ir audu bojājumi, kas rodas augstas temperatūras (tvaiku, liesmas), starojuma (ultravioletā,
radioaktīvā starojuma), ķīmiskas vielas iedarbībā. Apdegumu gadījumā var tikt skarta āda, gļotāda un
dziļākie audi.

Virspusējam apdegumam ir raksturīgs ādas apsārtums, sāpīgums, pūšļi, bet tie var arī nebūt. Dziļiem
apdegumiem ir raksturīga sausa, pelēki bāla brūces virsma, tā ir nesāpīga, var būt pārogļojusies.
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Termiskos apdegumus var gūt, veicot mājas pienākumus virtuvē, kurinot malkas krāsni, ugunskuru,
dedzinot pērno kūlu, ugunsgrēka laikā. Apdeguma gadījumā tiek skarta āda, gļotāda un dziļākie audi.

Ķīmiski apdegumi rodas, kodīgām vielām nokļūstot uz ādas, acīs, elpceļos, gremošanas traktā. Tiem
raksturīgas stipras sāpes, redzamas izmaiņas uz ādas, acīs.

Ja apdegums rodas liesmas iedarbības rezultātā, jāapdzēš degošais apģērbs. To var izdarīt, liesmas
noslāpējot ar vilnas segas, mēteļa vai žaketes palīdzību. Jāņem vērā, ka dzēšanai nedrīkst izmantot
sintētiskus materiālus. Liesmas var nodzēst, cietušo vārtot pa zemi vai aplejot ar ūdeni.

Apdeguma vietu dzesē ar aukstu ūdeni, turot vismaz 10 minūtes tekošā ūdenī vai iegremdējot tajā (ūdens
temperatūra 16–18 ˚C). Lai labāk atvēsinātu, ūdens jāmaisa. Ja apdeguma laukums ir liels, to pārklāj
ar aukstā ūdenī samitrinātu dvieli vai palagu. Steidzīgi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ja ādas ķīmisko apdegumu izraisījusi sausa viela, tad to nopurina. Ja apģērbs ir samitrināts ar kodīgo
vielu, apģērbu novelk, cietušo vietu skalo tekošā ūdenī, tad uzliek sterilu pārsēju.

Ja uz ādas ir nokļuvušas baltā fosfora daļiņas, tās nedrīkst aiztikt, daļiņas jānoskalo tekošā ūdenī un
tad jāuzliek sterils pārsējs.

Ja kodīga vai kairinoša viela iekļuvusi acī, tad to skalo tekošā ūdenī 20 minūtes tā, lai ūdens netecētu
uz veselo aci. Aci nedrīkst berzēt. Sterils pārsējs jāuzliek abām acīm un noteikti jāizsauc ātrā palīdzība.

Ja veselībai kaitīga, kairinoša vai kodīga viela (piem., sadzīvē lietojamā etiķa esence) iekļuvusi
gremošanas traktā, cietušajam dod dzert ūdeni maziem malciņiem. Steidzīgi jāizsauc neatliekamā
medicīniskā palīdzība. Nedrīkst izraisīt vemšanu!

Ja apdegums ir elpceļos, steidzīgi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Nepieciešams, lai telpā
būtu svaigs gaiss, cietušo var izvest ārā.

Norise

1. Apdegumi. Kā rīkoties?
1. Skolotāja stāstījums par apdeguma veidiem un palīdzību apdegumu gadījumā.
2. Grupu darbs. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās pāros. Katrs pāris saņem situācijas aprakstu ar nelaimes gadījumu, kas varētu notikt
mācību stundā.
Skolotājs aicina pārspriest situācijas grupās un pieņemt lēmumu par palīdzības sniegšanu.

3. Pārrunas klasē.
Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.

Situāciju aprakstu piemēri

Aija, liekot cepeškrāsnī pannu ar cepumiem, ar brīvās rokas plaukstu nejauši pieskārās
cepeškrāsns sieniņai. Viņa apdedzināja plaukstu. Kā tu palīdzētu Aijai?

Ilze, gludinot veļu, nejauši pieskārās ar roku gludeklim un apdedzināja apakšdelmu. Apdedzinātā
vieta sāp, ir apsārtusi. Ko tu ieteiktu darīt Ilzei?

Anita, ienākot virtuvē, ieraudzīja, ka mātei, atverot pudeli, acīs iešļācas 9% etiķis. Kā šajā
gadījumā Anita varētu palīdzēt mātei?
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Evija gatavo ēdienu uz gāzes plīts. Mugurā viņai ir sintētiska auduma blūze ar platām
piedurknēm. Pārceļot pannu, piedurknes mala aizdegas un strauji uzliesmo. Kā tu palīdzētu
Evijai? Kā Evija varētu palīdzēt pati sev? Kādus drošības noteikumus meitene neievēroja,
strādājot virtuvē?

Atis cep kartupeļus. Pēkšņi pannā aizdegas tauki. Kā viņam vajadzētu rīkoties, lai sevi pasargātu?
Kādus drošības pasākumus Atis neievēroja?

Matīss vāra kartupeļus. Lai noteiktu, vai tie ir gatavi, viņš paceļ katla vāku, karstais tvaiks
applaucē viņa seju. Kā pareizi nocelt katla vāku šādā situācijā, lai neapplaucētos?

2. Kā palīdzēt?
1. Skolotāja stāstījums par apdeguma veidiem un palīdzību apdegumu gadījumā.
2. Darbs pāros. Skolēni sadalās pāros. Katrs pāris saņem darba lapu, kurā 7 – 10 minūšu laikā jāizvēlas

pareizā atbilde.
3. Pārrunas klasē. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā situācijas, katru atsevišķu gadījumu komentējot.

Darba lapas piemērs

1. Kā rīkoties, ja aizdedzies apģērbs?

� Mēģināt apģērbu noraut.

� Saukt kādu palīgā.

� Skriet laukā no telpas.

� Uzmest vilnas segu.

2. Kā rīkoties, ja uz rokas uzlijuši karsti tauki?

� Likt roku zem tekoša ūdens.

� Uzziest cietušai vietai virsū augu eļļu.

� Uzziest cietušai vietai virsū sviestu.

� Mazgāt to ar ūdeni un ziepēm.

3. Kā rīkoties, ja visa plauksta ir applaucēta un parādījušies pūšļi?

� Uzziest cietušai vietai virsū augu eļļu.

� Pārdurt pūšļus ar adatiņu.

� Izsaukt neatliekamo palīdzību.

� Nedarīt neko.
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Informācija

Elektrotraumas visbiežāk gūst, darbojoties ar bojātiem slēdžiem, elektroierīcēm, neievērojot
drošības noteikumus. Risku palielina darbošanās ar slapjām rokām vai stāvēšana uz slapjas grīdas.

Elektrotraumas rodas elektriskās strāvas iedarbības rezultātā. Vietās, kur elektriskā strāva ieiet
ķermenī un iznāk no tā, veidojas apdegumi. Taču tie ir mazāk bīstami nekā organisma vispārējā
stāvokļa pasliktināšanās, ko radījusi elektriskās strāvas iedarbība; cietušais zaudē samaņu,
iespējamas sirdsdarbības ritma izmaiņas, sirdsdarbības un elpošanas apstāšanās.

Sniedzot pirmo palīdzību, vispirms jāpārtrauc elektriskās strāvas iedarbība, izraujot kontaktdakšu
vai izslēdzot drošinātājus.

Kad cietušais atbrīvots no strāvas avota, pārbauda elpošanu un sirdsdarbību, konstatē, vai cietušais
ir pie samaņas. Ja nav, tad steidzīgi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Skolēniem obligāti jāiegaumē!

• Pirms jaunas elektroierīces lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju!
• Vadu no kontaktligzdas drīkst izraut, turot aiz kontaktdakšas.
• Nedrīkst lietot elektroierīces ar bojātu pievienojuma vada izolāciju, ar bojātu kontaktdakšu vai

pat bez tās, bojātus slēdžus un kontaktligzdas.
• Pirms labošanas elektroierīce jāatvieno no strāvas. Bojātas elektroierīces drīkst labot tikai

speciālists.
• Pirms miksera mazgāšanas tas jāatvieno no strāvas.
• Nelieciet trauku ar ūdeni uz elektroierīces. Tas var apgāzties, un ūdens nokļūt uz elektrības

vadītājiem.
• Neapklājiet elektrisko sildītāju! Ļaujiet ap to cirkulēt gaisam.
• Degoša elektroierīce vispirms jāatvieno no strāvas, pēc tam liesma jānoslāpē ar biezu audumu.
• Nedrīkst ziest apdegušo vietu ar eļļu vai ziedi!

Norise

Elektrotraumas. Kā rīkoties?
1. Skolotāja stāstījums par elektrotraumām un palīdzības sniegšanu.
2. Darbs grupās. Situāciju analīze.

A variants. Skolēni sadalās grupās. Katra grupa saņem situācijas aprakstu. Jautājumi pārrunām
grupās.

• Kādas bīstamas situācijas var veidoties?
• Kādi drošības noteikumi jāievēro?

Situācijas aprakstu piemēri

Katei ir dzimšanas diena. Viņas istabā ir daudz dāvinātu ziedu. Vienu no mazajām ziedu vāzītēm
Kate ir uzlikusi uz televizora.

Ilgas matu fēns atrodas vannas istabā. Viņa ievēro, ka kontaktdakša ir mitra.

Ineses istabā ir sildītājs. Viņa uz sildītāja ir uzlikusi žāvēties dvieli.

Ivara istabā ir bojāts sienas elektrības kontakts – krīt laukā. Tomēr Ivars kontaktu lieto.

Karīnas galda lampai izdegusi spuldzīte. Neatvienojot no kontakta, Karīna spuldzīti izskrūvē
un grib izslaucīt no iekšpuses kupolu ar mitru drānu.
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B variants. Skolēni sadalās grupās. Katra grupa saņem situācijas aprakstu. Jautājumi pārrunām
grupās.

• Kāds ir cēlonis šādai bīstamai situācijai?
• Kāda būs tava rīcība?
• Kā tu sevi pasargāsi?

Situācijas aprakstu piemēri

Kaimiņš laista dārzu ar ūdenssūkni. Pēkšņi tu ievēro, ka viņš ir pakritis, tur rokā ūdenssūkņa
elektrisko vadu un dīvaini raustās.

Blakus garāžā kāds vīrietis, pieskaroties elektrības slēdzim, zaudē samaņu.

Bērns ir iebāzis adāmadatu elektriskajā kontaktā. Viņš ir zaudējis samaņu, un uz rokas tam ir
sārts plankums.

Informācija

Bērni bieži gūst traumas, kas saistītas ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Piemēram, nepareizā
vietā šķērsojot ielu, nezinot vai neievērojot velosipēdistu noteikumus, braucot automašīnā bez drošības
jostas lietošanas, braucot automašīnā, kuras vadītājs ir reibuma stāvoklī u. tml. Traumas ir ļoti
daudzveidīgas – var būt sasitumi, nobrāzumi, brūces, lūzumi. Dažos gadījumos iznākums var būt
traģisks.

Brūce ir ādas, gļotādas vai dziļāk esošo audu bojājums. Biežāk sastopamas nobrāztas brūces, kuras
rodas, piemēram, nokrītot. Brūces mēdz būt arī durtas (piemēram, saduroties ar adatu, naglu, piespraudi),
grieztas (sagriežoties ar nazi, stikla lausku vai citu asu priekšmetu). Ikvienu brūci raksturo ādas bojājums,
sāpes, asiņošana. Ja brūce asiņo, svarīgi laikus apturēt asiņošanu, apstrādāt brūci, pasargājot to no
netīrumu iekļūšanas un inficēšanās.

Asiņošana ir asins izplūšana no asinsrites sistēmas. Tā var būt ārēja, kad asinis izplūst uz āru, un iekšēja,
kad asinis izplūst ķermeņa dobumos. Atkarībā no tā, kādi asinsvadi ir bojāti, ir kapilāra, venoza un
arteriāla asiņošana.

Traumas gadījumā var būt arī lūzumi, kas ir kaulu biežākie bojājumi. Tie var rasties sitiena, kritiena
rezultātā. Kaulu lūzumiem raksturīgas stipras sāpes traumas apvidū, it īpaši kustību gadījumā,
asinsizplūdums, kustību funkciju traucējumu, nedabisks locekļu stāvoklis. Vaļēja lūzuma gadījumā
brūcē var būt redzamas kaulu daļas.

Ja nelaimes gadījumā cietušajam ir stipra asiņošana, sāpes un tiek traucēta dzīvībai svarīgu orgānu
asins apgāde (sirds, plaušu, smadzeņu), var attīstīties šoks, kas ir dzīvībai bīstams stāvoklis.

Tā izpausmes ir:
• bāla, auksta āda, kas klāta lipīgiem sviedriem,
• tikko sataustāms pulss, ātra elpošana,
• neskaidra apziņa, cietušais nereaģē uz apkārt notiekošo.

Ja brūce nav dziļa un liela, stipri neasiņo, to apkopj, apmazgājot ar ūdeni, apstrādājot ar 3% ūdeņraža
pārskābes šķīdumu, uzliekot sterilu pārsēju vai plāksteri. Brūces apstrādei nelieto joda šķīdumu, jo tas
var apdedzināt audus.

Ja ir stipra asiņošana, sāpes, var attīstīties šoks, kas ir dzīvībai bīstams stāvoklis. Tādā gadījumā jāveic
šoka profilakses pasākumi.
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• Jāaptur asiņošana, jāsamazina sāpes. To var panākt, cietušo lieki nekustinot, nepārvietojot, ja
tas nesaistās ar turpmāko briesmu novēršanu.

• Cietušais jānovieto guļus, kājas jāpaceļ augstāk par ķermeni, viegli jāsaliec ceļos un zem tiem
jāpaliek polsteri.

• Jāizsauc neatliekamā palīdzība.
• Cietušais jāapsedz, lai ķermenis neatdzistu.
• Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu, cietušo nevajag pārvietot, lai neradītu vēl lielākas sāpes.

Nekavējoties ir jāizsauc neatliekamā palīdzība.

Neatliekamās palīdzības izsaukšana ir nepieciešama arī tādos gadījumos, ja brūce asiņo, ir netīra, ja
brūcē ir svešķermeņi.

Norise

1. Traumu biežums uz ceļiem
1. Skolotāja stāstījums par traumatismu saistībā ar ceļu negadījumiem.
2. Darbs grupās. Darbs ar statistikas datu lapām. Skolēni sadalās pāros vai grupās pa trim. Katrs pāris,

izmantojot dažādus pieejamos informācijas avotus apkopo datus par nelaimes gadījumu biežumu
dažādās vecuma grupās, piemēram, līdz 7 gadu vecumam, 7–9 un 10–12 gadu vecumā. Datus var
attēlot tabulas veidā, ar kura struktūru skolotājs iepazīstina skolēnus. Kā izpildīt ailes, parādīts
tabulas piemērā. Pēdējo vertikālo aili skolēni izpilda, paši secinot, kāds bija nelaimes gadījuma
celonis (ko neievēroja vai nezināja, vai bija cits iemesls) piemēram, 10 gadus vecs velobraucējs.

3. Skolotājs aicina skolēnus noteikt, kādi ir biežākie negadījumu veidi saistībā ar drošību uz ceļiem
(piemēram, traumas gūtas, braucot ar velosipēdu, mopēdu, ar automašīnu, kājāmgājējs guvis traumu
u. tml.).

Tabulas piemērs

Vecums Nelaimes gadījuma veids Nelaimes gadījuma biežums Nelaimes gadījuma cēloņi

Fiksē to Apraksta nelaimes gadījuma Atzīmē, cik daudz cietušo ir bijis Atzīmē, kādi varētu būt

vecumu, par veidu noteiktā laika posmā, iespējamie cēloņi

ko tiek vākta piemēram, mācību gada laikā

informācija

10–12 g. Velosipēdists guvis traumas 5 bērni mēneša laikā N rajonā Neuzmanība, steiga,

satiksmes noteikumu

neievērošana utt.

4. Pāri vai grupas izstāsta par savu pētījumu, akcentējot, kādi, viņuprāt, ir biežāk sastopamie traumu
cēloņi noteiktā vecuma grupā.

5. Skolotājs apkopo grupu veikto pētījumu.

2. Palīdzība traumu gadījumā
1. Skolotāja stāstījums par palīdzības sniegšanu ceļu satiksmes negadījumā.
2. Darbs grupās. Situāciju analīze.

A. variants.Skolēni sadalās grupās pa 3–4. Katrai grupai jāizdomā kāda situācija par nelaimes
gadījumu uz ceļa. Jāpieņem lēmums, kāda palīdzība jāsniedz.

B variants. Skolēni sadalās grupās pa 3–4. Katra grupa saņem darba lapu ar patiesiem situāciju
aprakstiem (laikraksta, interneta materiāliem). Jautājumi pārrunām grupās.
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• Kādai vajadzēja būt transporta līdzekļa vadītāja rīcībai negadījuma vietā?
• Kā jūs domājat, kāpēc transporta līdzekļa vadītājs aizbēga?
• Kā jūs rīkotos?

3. Pārrunas klasē. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā situācijas, katru atsevišķu gadījumu komentējot.

Situāciju piemēri

Vakar Ventspils rajona Vārves pagastā pagaidām nenoskaidrots automobiļa vadītājs uzbrauca
1987. gadā dzimušai velosipēdistei. Automašīnas vadītājs no notikuma vietas aizbrauca,
neziņojot par notikušo ceļu satiksmes negadījumu policijai. Cietusī nogādāta Ventspils slimnīcā
ar vaļēju labā augšstilba kaula lūzumu (LETA, 2004. gada 5. maijs).

Pagaidām nenoskaidrots kravas automobilis vakar pēcpusdienā Rīgā notriecis 69 gadus vecu
sievieti, kas atrasta notikuma vietā, bet autovadītājs negadījuma notikuma vietu pametis.
1934. gadā dzimusī sieviete pie tramvaja pieturas bija izgājusi uz ceļa braucamās daļas, lai ie-
kāptu sabiedriskajā transportā (LETA, 2004. gada 26. janvāris).

Informācija

Saindēšanās
Ēdot pārtikas produktus, kuros savairojušies dažādi mikroorganismi, var saindēties. Parasti tie ir siltumā
stāvējuši piena produkti un gaļa. Pirmās saindēšanās pazīmes var rasties jau stundu pēc ēšanas: slikta
dūša, sāpes vēderā, vemšana, var būt arī caureja. Ķermeņa temperatūra parasti nav paaugstināta.
Slimnieks jūtas slikti. Ja ir aizdomas par saindēšanos, noteikti jāgriežas pie ārsta.

Saindēties var arī, ja kādas vielas (indes) tiek norītas, ieelpotas, uzsūktas caur ādu, piemēram, dzīvnieku
vai kukaiņu kodienu vai dzēlienu. Saindēšanās pazīmes ir atkarīgas no indīgās vielas veida un iekļūšanas
ceļa organismā.

Čūskas (odzes) koduma vieta izskatās kā divas paralēlas divpunktu rindas. Ja kodums ir kājā vai rokā,
to imobilizē (cenšas nekustināt), neļauj cietušajam pašam pārvietoties. Steidzīgi jāizsauc neatliekamā
palīdzība.

Kukaiņu dzēlieni (bišu, lapseņu, iršu) ir īpaši bīstami, ja kukainis iedzēlis mutē, jo var rasties tūska un
cietušais var nosmakt. Tādēļ steidzīgi jāizsauc neatliekamā palīdzība, jādod dzert auksts ūdens, sūkāt
ledus gabaliņi, kaklam no ārpuses jāapliek auksti apliekamie.

Norise

Saindēšanās
1. Skolotāja stāstījums par saindēšanos ar pārtikas produktiem, dažādām vielām, kas tiek izmantotas

sadzīvē, indēm.
2. Grupu darbs. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās grupās.
Katra grupa saņem situācijas aprakstu (sk. piemēru 99. lpp.).
Pārrunā situāciju, pieņem lēmumu, kāda palīdzība jāsniedz.

3. Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.
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Situāciju aprakstu piemēri

Inga dzer ķiršu ķīseli un pēkšņi iesaucas : «Man iekoda lapsene!»

Brāļi sēņo. Vienam iekož čūska.

Lāsma no rīta apēda vakar cepto kūku. Viņa jūtas slikti, sāp galva, ir caureja.

Juris brauc ekskursijā ar autobusu. Viņš ir izsalcis, tāpēc apēd vakardienas sviestmaizi ar vārīto
desu. Pēc pāris stundām viņam sākas vemšana. Viņš ļoti slikti jūtas.

Informācija

Slīkšana
Pārdroša rīcība uz ūdens, ledus un neprasme peldēt vai peldēšanās nepazīstamās vietās var izraisīt
slīkšanu. Slīkstot elpceļos nonāk ūdens un cilvēks var noslāpt. Ūdenī slīcēju var glābt tikai cilvēks,
kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt to krastā.

Jau ūdenī būtu jāuzsāk augšējo elpošanas ceļu pārbaude, mutes dobuma iztīrīšana, bieži arī elpināšana.
Krastā vai laivā cietušo jāsasedz, jo, tā kā ūdens temperatūra ir zemāka par cilvēka ķermeņa temperatūru,
ir sākusies ķermeņa atdzišana, kas var kļūt par nāves cēloni.

Steidzīgi ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ja negadījums noticis uz ledus, nedrīkst tuvoties ūdens malai. Cietušajam jāpastumj kāds dēlis vai
jāpamet aukla, josta u. c. priekšmets un, to izmantojot, jāpalīdz tikt laukā no ūdens.

Arī šajā gadījumā steidzīgi jāsauc kāds palīgā un jāizsauc palīdzība (neatliekamā medicīniskā palīdzība,
ugunsdzēsības dienests).

Skolēniem obligāti jāatceras!

Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ pirms glābšanas uz ūdens jānovērtē situācija un savas
iespējas.

Norise

Palīdzība slīkšanas gadījumā
1. Skolotāja stāstījums par negadījumiem uz ūdens un palīdzības sniegšanu.
2. Darbs grupās.

Skolēni sadalās grupās. Katra grupa saņem situāciju aprakstu. Pārrunā situāciju un pieņem lēmumu,
vai ir jāsniedz un kāda palīdzība jāsniedz. Šajā gadījumā ieteicams runāt par riska situāciju cēloņiem.

3. Pārrunas klasē. Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.

Situāciju aprakstu piemēri

Valdis ar draugiem ir ezermalā. Kāds vīrietis peld netālu no krasta. Pēkšņi viņš sāk dīvaini mētāties ar
rokām, kaut ko sauc.

Velga iet gar upmalu. Kāda sieviete, ejot pa ledu, gandrīz pie paša krasta ielūst ledū.

Ir marts. Zēni spēlē hokeju uz ledus. Ripa lido uz krasta pusi, kur ir vaļēja ūdens strēle. Kāds no zēniem
metas pakaļ ripai un ielūst ledū.

Draugi sameistarojuši plostu un vizinās pa ezeru. Pēkšņi plosts sāk grimt. Viens zēns neprot peldēt.
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2. tēma
SADZĪVES TEHNIKAS LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

(3 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par drošu uzvedību, lietojot dažādus sadzīves priekšmetus, veidot izpratni par
sadzīves tehnikas daudzveidību un drošību.

Uzdevumi:

1) raksturot, kā tiek uzlabota cilvēku sadzīve gan pilsētās, gan laukos;
2) mācīties izprast dažādu apgādes sistēmu drošības nosacījumus: elektroapgāde (kontakti, elektro-

sadales skapis), apsildīšanas sistēma (ar gāzi vai ūdeni: radiatori, siltuma regulēšana) un gāzapgādes
sistēma (gāzes balons vai gāzesvads);

3) analizēt, kā pareizi lietot, neradot draudus savai veselībai un dzīvībai, dažādas sadzīves ierīces:
gāzes plīti, ūdens sildīšanas ierīces, matu fēnu, gludekli, televizoru, radio, video aparatūru, elektrisko
sildītāju u. tml.;

4) apgūt, kā droši lietot dažādus bīstamus sadzīves priekšmetus: asus priekšmetus, sērkociņus, šķiltavas
u. tml.

Jēdzieni:

gāze, elektroprece, ūdensapgāde, elektroapgāde, gāzapgādes sistēma, gāzes balons, gāzes plīts, kontakts,
strāva, dabasgāze, sašķidrinātā gāze, gāzesvads, gāzes skaitītājs.

Skolēnam jāprot:

1) raksturot, kā tiek labiekārtota cilvēku ikdienas sadzīve;
2) raksturot dažādas apgādes sistēmas, analizējot to drošības nosacījumus;
3) pareizi lietot dažādus sadzīves priekšmetus un ierīces, neapdraudot savu vai citu veselību un dzīvību.

Informācija

Mūsdienu dzīvokļos un mājās sastopamas dažādas ierīces, kas palīdz ikdienas dzīvē. Piemēram, veļas
mašīnas, ledusskapji, sulu spiedes u. tml., bez kurām mūsu dzīve nav iedomājama. Katrai ierīcei ir
noteikta lietošanas instrukcija, kas jāņem vērā, tās izmantojot.

Ļoti daudzi cilvēki izmanto gāzi gan mājas apsildīšanai, gan ēdiena pagatavošanai. Gāzveida kurinā-
mais, kas veidojies zemes dzīlēs, un tiek piegādāts lietotājiem siltuma un enerģijas iegūšanai, ir
dabasgāze. Visvairāk dabasgāze tiek patērēta siltuma un elektroenerģijas ražošanā un rūpnieciskajā
ražošanā, kas ir attiecīgi 60 % un 23 % no Latvijā patērētā dabasgāzes daudzuma. Bieži tiek izmantota
gāze, kas iepildīta sarkanos metāla balonos – sašķidrinātā gāze. To iegūst naftas pārstrādes rūpnīcās,
izmanto tajos gadījumos un kad nav iespējama dabasgāzes piegāde. Apgūstot jautājumus par gāzes
lietošanu, skolēniem jāizprot gāzapgādes sistēmas galveno elementu nozīme.

Norise

1. Sadzīves ierīces un tehnika. Kā rīkoties?
1. Skolotāja skolēnus sadala grupās un lūdz skolēniem stāstīt situācijas turpinājumu – skolēnu rīcību,

pamatojot savu viedokli
2. Visi kopā pārrunā katras situācijas radītos riskus veselībai un drošībai.
3. Atkarībā no skolēnu informētības skolotājs var lūgt skolēnu grupām izveidot «zelta likumu»

sarakstu, ko vēlams zināt katram iedzīvotājam. Sarakstus izvieto klases telpā.
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Situācijas aprakstu piemēri

Atgriežoties mājās, jūs ieraugāt, ka koridors pludo. Kad dodaties tālāk, redzat, ka veļas mašīnas
ūdens izvada caurule nav ielikta vannā, bet palikusi uz grīdas. Veļas mašīna turpina sūknēt ūdeni,
kas izlīst uz grīdas.

Daudzdzīvokļu mājā pludo kāpņu telpa. Ienākot dzīvoklī un pagriežot krānu, jūs secināt, ka
mājās nav ūdens.

Ieejot daudzdzīvokļu mājas trepju telpā, jūs sajūtat gāzes smaku. Dzīvoklī smaka nav jūtama.

Jau pāris dienas jums ir aizdomas, ka gāzes plīts rada savādu smaku.

Atgriežoties mājās pēc pāris dienu ilgām Ziemassvētku svinībām, jūs secināt, ka dzīvoklī valda
pilnīgs aukstums, radiatori ir ledaini. Jūsu mājā ir gāzes apkures sistēma.

Jūs mazgājaties dušā, un, kad esat kārtīgi saziepējis galvu, beidzas ūdens. Jūsu mājās ūdens
tiek sildīts ar gāzes katla palīdzību.

2. Sadzīves iekārtu un tehnikas lietošanas instrukcijas
1. Skolotājs sadala skolēnus grupās pa 5 un lūdz uz lapām uzskaitīt visas elektriskās sadzīves iekārtas,

kas atrodas mājās.
2. Skolēni veido kopēju sarakstu, katrai grupai virzienā pa apli saucot vienu iekārtu, neatkārtojot jau

nosaukto.
3. Skolotājs aicina skolēnus grupās izveidot sadzīves priekšmetu lietošanas instrukcijas (tās var arī

zīmēt, piemēram, karikatūru veidā) un pārdomāt, kad konkrētā priekšmeta lietošana var būt bīstama.
Ieteicamie sadzīves priekšmeti: ūdens vārāmā tējkanna, salātu smalcināmais, veļas mašīna,
gludeklis, elektriskais sildītājs.

4. Skolēnu grupas iepazīstina pārējos ar lietošanas instrukcijām. Diskusija, kādos apstākļos konkrētais
sadzīves priekšmets var būt bīstams.

5. Skolotājs papildina skolēnu teikto. Īpaši svarīgi uzsvērt, ka sadzīvē drīkst izmantot tikai oficiāli
iegūtas elektropreces.

3. Uzmanīgi – gāze!
1. Skolotāja stāstījums par gāzes izmantošanas iespējām un drošības noteikumiem, izmantojot gāzi.
2. Diskusija. Skolēni iepazīstas ar informāciju par nelaimes gadījumiem.

• Kā novērst šādus nelaimes gadījumus?
• Kādi drošības noteikumi netika ievēroti minētājās situācijās?

«Pirms diviem gadiem liela eksplozija un ugunsgrēks notika kādā gāzes uzpildes stacijā
Daugavpils nomalē. Eksplodējuši 100 gāzes baloni, 800 bojāti, viens cilvēks gājis bojā.
Eksploziju izraisījis kāds vīrietis, kas naktī brīvi iekļuvis uzpildes cehā, atskrūvējis balonu
ventiļus un aizdedzinājis gāzi. Vēl pēc trim mēnešiem sprāga gāze kādā dzīvoklī Rīgā. Dzīvokļa
saimniece sprādzienā tika izmesta pa trešā stāva logu. Sprādzienu izraisījis mēģinājums gāzi
pieslēgt pašu spēkiem. Pērn jūlijā notika gāzes avārija firmas «Birgita» gāzes balonu apmaiņas
punktā pie Centrāltirgus, kur zemnieki uzpircējiem tirgoja izaudzētos dārzeņus. Pieci cilvēki
gāja bojā, divpadsmit ievainoti. Avāriju izraisīja drošības noteikumu neievērošana – tika
konstatēts, ka gāzes balonu apmaiņas punktā baloni tika uzpildīti arī neatļauti.»

(www.ltv-panorama.lv materiāls.)

3. Pārrunas. Skolotājs un skolēni pārrunā tos drošības noteikumus, kuri jāievēro, izmantojot gāzi mājās:
gāzes plīts droša izmantošana, gāzes katla funkcijas, gāzes balona lietošanas drošības noteikumu
u. c.
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3. tēma
UGUNSDROŠĪBA MĀJĀS UN SKOLĀ

(2 mācību stundas)

Mērķis:

veidot zināšanas par ugunsdrošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību.

Uzdevumi:

1) analizēt situācijas un apstākļus, kuros jāievēro ugunsdrošības nosacījumi;
2) analizēt ugunsdrošības ievērošanas likumības mājās ikdienā un svētku laikā;
3) mācīties pareizi lietot ugunsbīstamus priekšmetus;
4) apgūt, kā jārīkojas, ja izcēlies ugunsgrēks, aizdedzies apģērbs vai sadzīves priekšmeti;
5) apgūt, kā jārīkojas, ja aizdegušās viegli uzliesmojošas vielas;
6) analizēt, kādi ugunsdrošības nosacījumi jāievēro mežā un pļavās;
7) noskaidrot, kādas apkures ierīces tiek izmantotas, kā tās droši apkopt un lietot.

Jēdzieni:

ugunsdrošība, evakuācija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi rīkoties, ja notikusi ugunsnelaime;
2) pareizi izmantot ugunsbīstamus priekšmetus;
3) noteikt ugunsnedrošas vietas un situācijas (piem. degvielas uzpildes stacija, kūlas dedzināšana

u. tml.);
4) izsaukt atbildīgos dienestus uguns nelaimes gadījumos;
5) pareizi uzvesties evakuācijas gadījumos.

Informācija

Informācija par ugunsdrošību pieejama Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā
www.112.lv sadaļā «preses centrs».

Informāciju par elektrotehnikas drošu lietošanu varat atrast Latvenergo mājas lapā www.latvenergo.lv
sadaļā «jūsu māja» apakšsadaļā «elektroierīču aizsardzība». Tāpat mājas lapā ir pieejama izglītojoša
spēle jauniešiem. Spēlē skarti elektrodrošības jautājumi, rīcība nelaimes gadījumā, citi jautājumi, kas
saistīti ar elektrību.

Norise

1. Ugunsnedrošas situācijas
1. Grupu darbs. Skolēni tiek sadalīti grupās, un starp grupām tiek rīkotas sacensības. Grupām tiek

dots uzdevums 5 minūšu laikā uzrakstīt pēc iespējas vairāk ugunsnedrošas situācijas un vietas
(piemēram, kūlas dedzināšana, iedegtas sveces atstāšana bez uzraudzības, benzīna uzpildes stacija
u. tml.).

2. Kad darbs pabeigts, grupas pēc kārtas (neatkārtojot!) nosauc ugunsnedrošas situācijas tik ilgi, kamēr
nosauktas visas pierakstītās situācijas un vietas.

3. Pārrunas klasē. Jautājumi pārrunām.
• Kas padara vietu vai situāciju ugunsnedrošu?
• Vai visas ugunsnedrošas situācijas var novērst?
• Kuras situācijas var un kuras nevar novērst?
• Kas jāievēro, lietojot ugunsbīstamus priekšmetus?

4. Grupu darbs. Aiciniet grupu izvēlēties vienu no viņu sarakstos minētajām ugunsnedrošām vietām
un savā grupā pārrunāt jautājumus.
• Kas jādara, lai novērstu ugunsgrēkus ugunsnedrošās vietās?
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• Kādi drošības pasākumi šajā vietā jāveic iepriekš?
• Kādi priekšmeti, lietas, norādes ļaus operatīvi rīkoties šajā ugunsnedrošajā vietā tad, ja tur

izcelsies ugunsgrēks?

2. Ugunsnelaime un palīdzības izsaukšana
1. Skolotājs pēc izvēles piedāvā skolēniem kādu uzdevuma variantu.

A variants. Skolotājs uzaicina skolēnus uz nākamo stundu atrast rakstu presē vai internetā, kurā
būtu atspoguļota ugunsnelaime.

B variants. Skolotājs sagatavo darba lapu ar situāciju aprakstiem.
2. Grupu darbs. Skolēni grupās pārrunā situācijas, kas saistītas ar ugunsnelaimēm.

• Kādi ir (vai var būt) ugunsgrēka izcelšanās iemesli jūsu situācijā?
• Ko cilvēki ir darījuši nepareizi?
• Kā ugunsgrēku varēja novērst?
• Kā rīkoties, ja ugunsnelaime ir izcēlusies?
• Kā izsaukt palīdzību?

3. Pārrunas klasē. Skolotājs un skolēni apspriež situācijas un pārrunā iepriekš minētos jautājumus.
Skolotājs papildina skolēnu atbildes.

Darba lapas piemērs

Darba lapas situācijas apraksti veidoti, izmantojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
sniegto informāciju, kas publiski pieejama dienesta mājas lapas www.112.lv sadaļā «preses
centrs».

Tirdzniecības vietas

Veicot pārbaudi tirdzniecības vietās, valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori atklāja šādus
raksturīgākos ugunsdrošības prasību pārkāpumus:
• 7 objektos elektroinstalācija ir nolietota un var rasties īssavienojums;
• 4 objektos personāls nav instruēts par ugunsdrošību;
• evakuācijas ceļi neatbilst normatīvu prasībām (piemēram, evakuācijas izejā ierīkots kiosks);
• evakuācijas ceļu un izeju uzturēšana 28 objektos neatbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām

(evakuācijas ceļos novietotas preces un dažādi priekšmeti, kas samazina evakuācijas ceļu platu-
mu);

• evakuācijas ceļi nav norādīti ar attiecīgām drošības zīmēm, nav ierīkots avārijas un evakuācijas
apgaismojums;

• četros objektos trūkst ugunsdzēšamo aparātu.

Ugunsgrēks mājās

Kādā pagastā Kuldīgas rajonā 27. janvāra vakarā nodega lauku mājas (107m˛ platībā). Degšana
sākusies guļamistabā no bērna rotaļām ar uguni pie iekurtas krāsns. Dūmos nosmacis un apdedzis
trīsgadīgais Andris D., kurš bija atstāts bez pieaugušo uzraudzības un no liesmām bija mēģinājis
paslēpties mātes gultā.

Krāsnis un kamīni

Kādās lauku mājās Bauskas rajonā 14. aprīlī ap plkst. 5 izcēlās ugunsgrēks no paštaisītas un
bez uzraudzības atstātas krāsns, kas atradās mājai klāt piebūvētajā siltumnīcā. Liesmām
izplatoties uz saimniecības ēkas otro stāvu, kur nakšņoja pie vecvecākiem atbraukusī septiņ-
gadīgā Aleksandra, meitene nespēja izkļūt ārā un gāja bojā. Ugunsgrēkā cieta arī 52 gadus veca
sieviete.
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Smēķēšana

Apkopojot informāciju par ugunsnelaimēm un to upuriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests šādi raksturo vistipiskāko ugunsnelaimes izcelšanos: «Traģēdijas «vidējo» upuri varētu
raksturot kā iereibušu vīrieti vecumā ap 40 gadiem, kurš dzīvo vienstāvu koka dzīvojamā mājā
ar krāsns apkuri, bieži mājā ir atslēgta elektrības padeve, degšana sākas vēlā vakarā vai naktī
no neuzmanīgas smēķēšanas gultā. Cietušie parasti ir tajā pašā dzīvoklī pulcējušies «pudeles brāļi»
vai arī pilnīgi nevainīgi cilvēki no kaimiņu dzīvokļiem, kurus naktī pārsteiguši dūmi un uguns.»

Lūk, viens ugunsnelaimes piemērs. Kāda pagasta dzīvojamā ēkā Krāslavas rajonā 7. jūnijā pēc
pusnakts izcēlās ugunsgrēks (80m˛ platībā), visticamāk – no smēķēšanas alkohola reibumā.
Ugunsgrēkā gāja bojā 1973. gadā dzimusī Ilga Z. un viņas 2 gadus vecā meitiņa Ērika. Pamanot
degšanu, Ilga kopā ar Mihailu bija izglābusi divus bērnus – Lauri un Aleksandru, bet, dodoties
pakaļ Ērikai, gāja bojā.

Kūlas dedzināšana

2004. gada pavasarī no maija līdz jūnijam kūlas ugunsgrēki dzēsti 2837 reizes. Degšana notikusi
8092,1 ha platībā. Dedzinot kūlu, ir degušas 153 ēkas. Dažreiz kūlas dedzināšanai ir cilvēku
upuri. Piemēram, Rīgā Valsts apdegumu centrā 11. aprīlī mira 64 gadus vecs vīrietis, kurš
3. aprīlī, dedzinot kūlu Cēsu rajona Mārsnēnu pagastā, guva 45% ķermeņa apdegumus.

Lūk, neliels ieskats kūlas dedzināšanas statistikā 2004. gada pavasarī:
14. aprīlī –111 kūlas ugunsgrēki, 266 ha platībā, degušas 5 ēkas.
15. aprīlī – 84 kūlas ugunsgrēki, 311 ha platībā, degušas 2 ēkas.
16. aprīlī – 144 kūlas ugunsgrēki, 282 ha platībā, degušas 6 ēkas.
18. aprīlī – 157 kūlas ugunsgrēki, 463 ha platība, degušas 10 ēkas.
19. aprīlī – 132 kūlas ugunsgrēki, 464 ha platībā, degušas 10 ēkas.
20. aprīlī – 69 kūlas ugunsgrēki, 155 ha platībā, degušas 6 ēkas.

Informācija iegūta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapas www.112.lv sadaļas
«preses centrs».

Ziemassvētku ugunsnelaime

Ziemassvētkos un sagaidot Jauno gadu tiek dedzinātas svecītes un brīnumsvecītes, tiek šautas
pirotehnikas raķetes. Sveces, brīnumsvecītes un pirotehnika, neuzmanīgi lietojot, var būt
ugunsnelaimju cēlonis. Tā, piemēram, kādas organizācijas rīkotajā bērnu karnevālā 8 gadus vecā
Jana guva 25% ķermeņa apdegumu, kad no eglē iekārtas sveces aizdegās meitenes kuplais, no
sintētiska, gaisīga auduma gatavotais karnevāla tērps.

4. tēma
PIROTEHNIKA

(1 mācību stunda)

Mērķis:

sekmēt skolēnu izpratni par pirotehnikas drošas lietošanas nosacījumiem.

Uzdevumi:

1) raksturot dažādas pirotehniskas ierīces, nosakot, kur tās izmanto;
2) prast pareizi lietot dažādus pirotehnikas izstrādājumus, neapdraudot savu vai citu cilvēku veselību

vai dzīvību;
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3) analizēt dažādus pirotehnikas izmantošanas gadījumus;
4) raksturot pirotehnikas ierīču radīto postījumu sekas.

Jēdzieni:

pirotehnika, petarde, uguņošana.

Skolēnam jāprot:

1) raksturot, kā drīkst pareizi un droši lietot pirotehnikas priekšmetus;
2) noteikt situācijas un apstākļus, kad lietojami pirotehnikas priekšmeti.

Informācija

Lietojot pirotehniku, ir jābūt piesardzīgam.
• Nepieciešams ievērot lietošanas instrukcijā noteiktos drošības pasākumus.
• Pirotehniku nedrīkst iegādāties nelicencētās tirdzniecības vietās vai no privātpersonām.
• Pirotehniku nedrīkst glabāt bērniem pieejamajā vietā, uguns un sildierīču tuvumā.
• Ļaujot bērniem lietot mazāk bīstamus pirotehnikas līdzekļus, jāseko līdzi viņu rīcībai.
• Jāuzmanās, lai, lietojot pirotehniku, tā netrāpītu māju logos, cilvēkiem, automobiļiem u. c.

Norise

Drošība, lietojot pirotehniku
1. Individuāls darbs. Katrs skolēns izdomā 5 noteikumus, kas jāievēro, lietojot pirotehniku.
2. Darbs grupās. Skolēni grupās pārrunā noteikumus un izveido kopīgus grupas noteikumus, lietojot

pirotehniku. Skolēni izstāsta pārējai klasei savus noteikumus.
3. Pārrunas klasē. Jautājumi pārrunām.

• Kas jāievēro, lietojot pirotehniku?
• Ko nekādā gadījumā nedrīkst darīt, lietojot pirotehniku?

4. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās, un katra grupa saņem situācijas aprakstu. Skolotājs uzaicina
skolēnus iepazīties ar situācijas aprakstu un grupā pārrunāt situācijā aprakstītās kļūdas, ko cilvēki
ir pieļāvuši, lietojot pirotehniku. Skolēni ar situācijas aprakstu un savu viedokli iepazīstina pārējo
klasi.

5. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā situācijas, katru atsevišķu gadījumu komentējot. Jautājumi
pārrunām.
• Kādas kļūdas cilvēki pieļāva šajā situācijā?
• Ar ko šī situācija ir bīstama?
• Kā jūs rīkotos šajā situācijā?

Situācijas aprakstu piemēri

Slimnīcā īsi pirms pulksten 2 atvests kāds 54 gadus vecs vīrietis, kurš Jelgavā guvis traumu, nemākulīgi
palaižot raķeti. Vīrietim sprādziena brīdī norauti divi kreisās rokas pirksti, trešo nācās amputēt slimnīcā
(Delfi materiāls).

Aculiecinieki slavē skaisto salūtu, bet vienlaikus neaizmirst izbīli brīdī, kad ugunsbumba nākusi gandrīz
virsū. Pirotehnikas dzirksteles temperatūra ir no 800 līdz 3000 grādu pēc Celsija. Uguņošana notikusi
no baržas Ventā, un esot bijis izrēķināts, ka horizontāli lidojošie lādiņi cilvēkus neskars. Tomēr tie sprāga
pārāk tuvu. Slimnīcā cietušajiem apkoptas brūces un viņi palaisti mājās (www.ltv-panorama.lv materiāls).

Ceturtdien aptuveni plkst. 23 vakarā smagā metāla grupas «Grat White» uzstāšanās laikā ugunsgrēks
izcēlās pirotehnikas priekšnesuma brīdī, kad aizdegās skatuve. Aculiecinieki stāsta, ka liesmas izplatījušās
ārkārtīgi strauji. Sākumā aizdegusies skatuves aizmugure, tad sākuši degt arī skatuves griesti. Skatītāji
uzskatīja, ka tā ir priekšnesuma daļa, un pūlis uzgavilēja. Taču pēc brīža izcēlusies panika, visiem metoties
uz izeju (Delfi materiāls).

Jaungada naktī kāda pirotehnikas raķete tika iešauta dzīvoklī. Raķete dzīvoklī iekļuva pa atvērtu logu.
Vīrietis guva plaukstas apdegumus, kad raķeti centās izmest.
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8. klase

8. klases skolēni apgūst 3 tēmas 12 audzinātāja stundās.

1. tēma
MOTORIZĒTIE TRANSPORTLĪDZEKĻI.

MOPĒDA VADĪTĀJA TIESĪBU IEGŪŠANAS KĀRTĪBA
(2 mācību stundas)

Mērķis:

pilnīgot skolēnu izpratni par transportlīdzekļu izmantošanas iespējām pusaudžu vecumā un sniegt
skolēniem zināšanas par mopēda vadītāja apliecības iegūšanas nosacījumiem.

Uzdevumi:

1) atkārtot un nostiprināt zināšanas par transportlīdzekļu daudzveidību;
2) analizēt motorizēto transportlīdzekļu lietošanas iespējas dažādos vecumposmos;
3) analizēt, kāpēc mopēda vadītājam nepieciešama apliecība;
4) iegūt zināšanas, kur un kā var iegūt mopēda vadītāja apliecību;
5) noskaidrot, kādi dokumenti nepieciešami, lai vadītu motorolleru.

Jēdzieni:

mopēda vadītāja apliecība, eksāmens, motorollers.

Informācija

Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem,
ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem.
Braukšanas laikā pie velosipēda vai mopēda vadītāja jābūt velosipēda (mopēda) vai jebkura
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai.

Skolēnam jāprot:

1) raksturot dažādus transportlīdzekļus un to lietošanas iespējas;
2) noteikt, kurus transportlīdzekļus un ar kādiem nosacījumiem var vadīt pusaudžu vecumā;
3) zināt, kā un kur iegūstama mopēda vadītāja apliecība;
4) izprast, kāpēc nepieciešama apliecība, lai vadītu mopēdu;
5) ievērot dokumentos noteiktās prasības, lai vadītu mopēdu vai motorolleru;
6) pateikt, kādā vecumā drīkst vadīt motorolleru, kādi dokumenti nepieciešami, lai to darītu.

Norise

Transportlīdzekļa vadīšana
1. Individuāls darbs. Katrs skolēns saņem skolotāja sagatavotu darba lapu (107. un 108. lpp.), kur

izteikti apgalvojumi un piedāvāti dažādi atbilžu varianti.
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Darba lapas piemērs

Tests
Izlasi apgalvojumu un izvēlies pareizos atbilžu variantus, tam pretī ievelkot krustiņu �. Starp
piedāvātajiem atbilžu variantiem iespējamas vairākas pareizās atbildes!

1. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts

� visiem, kas ir iemācījušies braukt ar velosipēdu

� personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem un kam ir velosipēda vadītāja apliecība

� visiem, kas sasnieguši 12 gadu vecumu

� personām, kas nav jaunākas par 10 gadiem

� visiem, kas nav jaunāki par 10 gadiem un kam ir velosipēda vadītāja apliecība

� bērniem, kas nav jaunāki par 7 gadiem, pilngadīgas personas pavadībā

2. Braukt ar mopēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts

� visiem, kas ir iemācījušies braukt ar mopēdu

� personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem un kam ir mopēda vadītāja apliecība

� personām, kam ir citu transporta līdzekļu vadītāja tiesības (piemēram, B kategorijas
autovadītāja apliecība)

� personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem un kam ir velosipēda vadītāja apliecība

� personām, kas nav jaunākas par 13 gadiem un kam ir rakstveida vecāku atļauja vadīt
mopēdu

� visiem, kas nav jaunāki par 12 gadiem un kas māk braukt ar mopēdu

� mopēda īpašniekiem (ja mopēds ir īpašums, tiesības nav nepieciešamas)

3. Vieglo automobili atļauts vadīt

� personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu

� personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja mācās braukt un to dara tādas personas
klātbūtnē, kam ir atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja kategorija (tiesības) un stāžs
vismaz 3 gadi

� personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, ja mācās braukt un to dara tādas personas
klātbūtnē, kam ir atbilstošā transportlīdzekļa vadītāja kategorija (tiesības) un stāžs
vismaz 3 gadi

� personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, ar atbilstoša transportlīdzekļa vadītāja
kategoriju (tiesībām)

4. Pie mopēda vadītāja jābūt šādiem dokumentiem, kas jāuzrāda pēc ceļu policijas vai
robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) pieprasījuma:

� dokumentam, kas dod tiesības vadīt mopēdu (vadītāja apliecība)

� pasei vai skolēna apliecībai

� transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem

� transportlīdzekļa lietošanas pilnvarai (izbraucot no Latvijas bez transportlīdzekļa
saimnieka)

� transportlīdzekļa lietošanas pilnvarai (braucot ar ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli)

� vecāku atļaujai (ja mopēda vadītājs nav pilngadīgs)
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5. Transporta līdzekļa vadītājam ir atļauts vadīt transportlīdzekli

� ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles –
transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir
mazāks par diviem gadiem

� ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles –
transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir
lielāks par diviem gadiem

� ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1 promili –
mopēdu un velosipēdu vadītājiem

� narkotiku iespaidā

� ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību

6. Velosipēdu vai mopēdu vadītājam aizliegts

� braukt, neturot stūri

� braukt, turoties pie cita transportlīdzekļa

� vilkt velosipēdus vai mopēdus, kā arī citu transporta līdzekļus

� braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres

� braukt ar neaizsprādzētu aizsargķiveri

� braukt tumšā diennakts laikā (naktī)

� braukt ziemā

� braukt ar mopēdu, ja priekšpusē nav iedegts balts gaismas lukturis un aizmugurē
sarkans gaismas lukturis (šis punkts jāievēro gan dienā, gan naktī)

� braukt ar mopēdu, ja priekšpusē nav iedegts balts gaismas lukturis un aizmugurē
sarkans gaismas lukturis (jāievēro tikai diennakts tumšajās stundās (naktī))

7. Transporta līdzekļu vadītāju kvalifikāciju (kvalifikāciju apliecina vadītāja apliecība)
var iegūt

� Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļās

� vietā, kur esi mācījis vadīt automobili (kursos)

� savas pilsētas pasu daļā

8. Lai iegūtu transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju un tiktu pielaists pie eksāmena
kārtošanas, ir jāiesniedz šādi dokumenti

� automācības iestādes beigšanas apliecība

� pases kopija

� pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecība

� medicīniskā uzziņa

� dzīvības apdrošināšanas polises kopija

� divu pilngadīgu personu parakstītu garantijas vēstule, kurā apliecināta tava transporta
līdzekļa vadīšanas prasme
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Skolēni izvēlas pareizos atbilžu variantus, atzīmējot tos ar krustiņu (�). Vienam apgalvojumam
iespējami vairāki pareizi atbilžu varianti.

Pareizās atbildes
1. apgalvojums – 2. un 6. atbilde 5. apgalvojums – 2. un 3. atbilde
2. apgalvojums – 2. un 3. atbilde 6. apgalvojums – 1., 2., 3., 4., 5. un 8. atbilde
3. apgalvojums – 2. un 4. atbilde 7. apgalvojums – 1. atbilde
4. apgalvojums – 1., 3., 4. un 5. atbilde 8. apgalvojums – 1., 3., un 4. atbilde

2. Pārrunas klasē. Skolēni izsakās par katru apgalvojumu, nosaucot, viņuprāt, pareizos atbilžu varian-
tus. Klasē tiek pārrunāti piedāvātie apgalvojumi un pareizie atbilžu varianti. Skolotājs papildina
skolēnu atbildes vai labo, ja skolēni izvēlušies kādu kļūdainu atbildi.

2. tēma
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI MOPĒDA VADĪTĀJIEM

(5 mācību stundas)

Mērķis:

sekmēt skolēnu zināšanas par mopēdu vadītāju pienākumiem un satiksmes drošību, vadot mopēdu vai
motorolleru.

Uzdevumi:

1) apgūt zināšanas, kas nepieciešamas mopēda vadītājam, lai iesaistītos ceļu satiksmē: krustojumu
šķērsošana, ceļu satiksmes regulēšana ar žestiem, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, gājēju pārejas
un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas;

2) analizēt mopēda vadītāja pienākumus un pienākumus īpašos gadījumos;
3) analizēt, kā nodrošināma mopēda tehniskā gatavība braukšanai;
4) apgūt, kā pārvadājama krava un pasažieri ar mopēdu;
5) apgūt, kā un kad jālieto mopēda ārējās apgaismes ierīces;
6) analizēt, kā nodrošināt mopēdu pret nozagšanu.

Jēdzieni:

mopēds, motocikls, ceļu satiksmes regulēšana, krustojums, luksofors, apgaismes ierīce,
pretaizdzīšanas sistēma.

Skolēnam jāprot:

1) zināt un lietot praksē mopēda vadītājam nepieciešamās zināšanas, iesaistoties ceļu satiksmē ar
mopēdu;

2) nodrošināt mopēda tehnisko stāvokli, lai varētu braukt ar to;
3) pareizi pārvadāt kravu un pasažierus ar mopēdu;
4) nodrošināt mopēdu pret tā aizdzīšanu;
5) pareizi izmantot mopēda apgaismošanu dažādos apstākļos, nodrošinot tā pamanāmību.

Informācija

Skolotājs noskaidro, kuri skolēni vēlas iegūt mopēda un motorollera vadītāja tiesības. Vienojieties ar
informātikas skolotāju par iespēju izmantot datoru un internetu satiksmes noteikumu apgūšanai.

Skolēni Ceļu satiksmes drošības direkcijas interneta mājas lapā www.csdd.lv var atrast satiksmes
noteikumus, kā arī pārbaudīt savas zināšanas, izpildot ceļu satiksmes noteikumu testu.
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Norise

Projekta darbs
1. Skolotājs iepazīstina skolēnus ar informāciju, kur var iepazīties ar ceļu satiksmes noteikumiem

mopēda vadītājiem.
2. Skolēni patstāvīgi veido projekta darbu «Mopēda vadītājs – ceļu satiksmes dalībnieks». Projekta

rezultātā ir jāizveido rokasgrāmata mopēda vadītājam.
3. Skolēnu uzdevums ir apkopot pieejamo informāciju un projekta izpildes gaitā sagatavot

rokasgrāmatu, kurā ir vairākas daļas:
• to ceļu satiksmes noteikumu apkopojums, kas jāievēro mopēda vadītājam;
• interneta un preses materiālu apkopojums par tiem negadījumiem, kuros iesaistīti mopēda

vadītāji, sniedzot analīzi, kā būtu iespējams novērst šādus negadījumus. Skolēni var sagatavot
ieteikumus policijai un citām atbildīgajām institūcijām, kā uzlabot satiksmes drošību skolu un
apdzīvotu vietu tuvumā.

4. Projekta darbu – rokasgrāmatu izstāde. Diskusija klasē.
5. Saruna un diskusija ar policijas pārstāvi.

3. tēma
PERSONISKĀ DROŠĪBA

(5 mācību stundas)

Mērķis:

pilnīgot skolēnu zināšanas par personisko drošību mājās un ārpus tās.

Uzdevumi:

1) iegūt informāciju par pašaizsardzības līdzekļu daudzveidību un izmantošanas iespējām;
2) analizēt mājas drošības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu un pareizu tā izmantojumu;
3) analizēt, kādi drošības nosacījumi jāievēro, izmantojot tālruni;
4) diskutēt, kādi drošības noteikumi jāievēro atrodoties ārpus mājas;
5) apgūt iemaņas, kā pareizi rīkoties situācijās, kad tiek apdraudēta personiskā drošība;
6) analizēt drošību liftā un kāpņu telpā, mājas pagalmā.

Jēdzieni:

drošība, lifts, kāpņu telpa, uzbrukums, vardarbība, pašaizsardzības līdzeklis, signalizācija, durvju
slēdzene, tālruņa drošības sistēma, lauku ceļš.

Skolēnam jāprot:

1) noteikt, kā izmantojami dažādi drošības līdzekļi mājās un uz ielas;
2) pareizi izmantot tālruni, nepieļaujot informācijas noplūdi;
3) atbilstoši rīkoties situācijās, kad apdraudēta personiskā drošība;
4) izvēlēties drošāko ceļu, pārvietojoties kājām vai braucot ar velosipēdu (mopēdu, motorolleru);
5) atbilstoši rīkoties, ja konstatēta personisko mantu zādzība.

Informācija

Skolēniem obligāti jāatceras!
• Drīkst pārkāpt pieklājības robežas sevi aizstāvot, piemēram, melot uzbrucējam.
• Katra ķermenis pieder tikai viņam, bez atļaujas nedrīkst aplūkot vai pieskarties ķermeņa intīmajām

daļām.
• Neviens nedrīkst piespiest klusēt par pāridarījumiem.
• Ir nevēlami uz ielas uzturēt sarunas ar svešu pusaudžu kompānijām, svešiem pieaugušiem cilvēkiem,

nedrīkst doties viņiem līdzi.
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• Par visiem pāri nodarījumiem (vārdisku aizskaršanu, sišanu un piekaušanu, izvarošanu vai
mēģinājumu to darīt, ķermeņa intīmo daļu aplūkošanu vai aizskaršanu), kā arī aicinājumiem
doties svešiem cilvēkiem līdzi jāpastāsta vecākiem vai kādam, kuram var uzticēties, piemē-
ram, policijai vai dažādiem krīzes centriem.

Norise

Kā rīkoties apdraudētās situācijās?
1. Skolotāja stāstījums par dažādām bīstamām situācijām un vardarbību.
2. Individuāls darbs vai darbs grupās (pēc skolotāja ieskatiem).

Skolotājs izdala lapas ar uzdevumu, aicina skolēnus izvēlēties atbildi un pamatot savu izvēli.
3. Pārrunas klasē.

Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā uzdevumus, katru atsevišķu gadījumu komentējot.

Darba lapas piemērs

Izvēlies atbildi, to apvelkot! Pamato savu izvēli!

1. Kā tu rīkotos, ja tevi uz ielas uzrunātu svešs pieaudzis cilvēks un aicinātu doties līdzi?

Neatbildētu, ietu savu ceļu.

Apstātos, uzklausītu, bet neietu līdzi.

Pieņemtu uzaicinājumu un dotos līdzi.

2. Kā tu rīkotos, ja nepazīstams cilvēks, vienaudži vai vecāki skolēni tevi mēģinātu ievilkt
kāpņu telpā, mašīnā?

Skaļi kliegtu, sauktu palīgā, aktīvi pretotos.

Pretotos klusējot (censtos atbrīvoties no uzbrucēja).

Dotos līdzi bez pretošanās.

3. Kā tu rīkotos, ja kāds vēlētos aplūkot vai pieskarties tava ķermeņa intīmajām daļām?

Mēģinātu tam pretoties.

Noteikti izstāstītu cilvēkam, kuram uzticos.

Pakļautos un nepretotos.

4. Kā tu rīkotos, ja nepazīstama sieviete ar mazu bērnu lūgtu, lai tu ielaid viņu savā
dzīvoklī un iedod bērnam padzerties?

Aicinātu nākt iekšā.

Teiktu, lai pagaida, kamēr atnesīšu ūdeni.

Neatbildētu.

Teiktu, ka nevaru palīdzēt, lai lūdz palīdzību aptiekā.
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9. klase

9. klases skolēni apgūst 2 tēmas 5 audzinātāja stundās.

1. tēma
DOKUMENTU DAUDZVEIDĪBA, TO GLABĀŠANAS

UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
(3 mācību stundas)

Mērķis:

iepazīstināt skolēnus ar dokumentu lomu cilvēka dzīvē, pareizi tos glabājot un lietojot.

Uzdevumi:

1) analizēt dokumentu daudzveidību, nosakot to nozīmi dzīvē;
2) izskatīt pases un dzimšanas apliecības izmantošanas un iegūšanas nosacījumus;
3) noskaidrot, kā un kāpēc jāiegūst dažādu transportlīdzekļu vadītāja apliecības;
4) analizēt veselību apliecinošo dokumentu informāciju un šo dokumentu nepieciešamību;
5) salīdzināt Latvijas iedzīvotājiem izsniegtos dokumentus ar tiem, kurus iegūst citu Eiropas Savienības

valstu iedzīvotāji.

Jēdzieni:

dokuments, apliecība, pase, dzimšanas apliecība, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, potēšanās pase,
identifikācijas karte.

Skolēnam jāprot:

1) pareizi izmantot un glabāt personu apliecinošos dokumentus;
2) noteikt kad, kā un kāpēc jāiegūst dažādu transportlīdzekļu vadītāja apliecības;
3) pareizi rūpēties par sava veselības stāvokļa uzraudzību.

Informācija

Informāciju par dažādu transportlīdzekļu vadītāja apliecību iegūšanu var noskaidrot Ministru kabi-
neta noteikumos Nr. 571 Ceļu satiksmes noteikumi.

Potēšanas pase ir dokuments, kurā tiek fiksētas visas potes, kas ir saņemtas dzīves laikā. Šobrīd potēšanas
pasi izsniedz, jaundzimušo izrakstot no dzemdību nodaļas (nama). Ja tas tā nav noticis, potēšanas pasi
izsniedz mediķis, veicot vakcināciju. Potēšanas pase jāglabā mājās pie citiem dokumentiem, tādiem
kā pase, dzimšanas apliecība.

Norise

Veselības stāvokli apliecinoši dokumenti
1. Skolotājs lūdz skolēnus ar prāta vētras metodes palīdzību iegūt pēc iespējas vairāk informācijas

par potēšanas pasi, uzdodot jautājumu: ko jūs zināt par potēšanas pasi?
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Visas skolēnu sauktās atbildes tiek pierakstītas uz tāfeles. Var uzdot papildu jautājumus, piemēram,
kas šajā dokumentā tiek atspoguļots, kas to izsniedz, kāpēc utt.

2. Kāda informācija par šo dokumentu nav zināma, taču ir būtiska.
Svarīgi, ka tiek uzdoti tādi jautājumi kā:
• ko darīt, ja dokuments nozaudēts;
• kā rīkoties, ja potēšanas pase vēl nav saņemta;
• kādēļ šāds dokuments ir nepieciešams (ja tas darba pirmajā daļā nav jautāts).

3. Mājas uzdevums: sadarbojoties ar skolas medicīnas māsu vai ģimenes ārstu, noskaidrot jautājumus
par tiem veselības stāvokli apliecinošajiem dokumentiem, kas svarīgi jebkuram cilvēkam, pamatojot
to, kāpēc tie ir tik svarīgi.

4. Pārrunas klasē par iegūto informāciju.

2. tēma
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS UN CITUS

DROŠĪBAS NOTEIKUMUS REGULĒJOŠĀ LIKUMDOŠANA
(2 mācību stundas)

Mērķis:

veidot skolēnu zināšanas par normatīvo dokumentu daudzveidību un to ievērošanas
nepieciešamību.

Uzdevumi:

1) analizēt dokumentu daudzveidību;
2) noskaidrot, kādi normatīvie dokumenti reglamentē dažādus drošības jautājumus, īpaši ceļu satiksmes

drošību;
3) pētīt, kur un kā pieejami dokumenti, kas nosaka dažādus drošības jautājumus.

Jēdzieni:

starptautiska konvencija, likums, Ministru kabineta noteikumi, standarts, programma.

Skolēnam jāprot:

1) atrast nepieciešamo informāciju normatīvajos dokumentos par drošības jautājumiem;
2) izprast dokumentos noteikto prasību ievērošanas nepieciešamību.

Informācija

Informācija par valsts likumiem un normatīviem aktiem ir pieejama Normatīvo aktu informācijas
sistēmas interneta mājas lapā www.nais.lv (Normatīvo aktu informācijas sistēmas lietošana ir maksas
pakalpojums).

Normatīvie akti, kas saistīti ar drošību uz ceļiem, ir pieejami visiem interesentiem Ceļu satiksmes
drošības direkcijas mājas lapā www.csdd.lv sadaļā «Normatīvie dokumenti». Tur jūs atradīsiet gan
starptautiskos dokumentus, likumus, kas attiecas ceļu satiksmes noteikumiem, transporta līdzekļiem,
to vadīšanu un drošību, Ministru kabineta noteikumus, nacionālo programmu un standartus.

Virkni normatīvo aktu, kas saistīti ar ugunsdrošību var atrast Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
mājas lapā www.112.lv sadaļā «normatīvie akti».

Norise

1. Normatīvie akti
1. Skolotājs sadala skolēnus grupās un lūdz iepazīties ar starptautiskas konvencijas, likuma, Ministru

kabineta noteikumu, standarta un programmas definīcijām.
Skolēni grupās pārrunā šo normatīvo aktu kopīgo un atšķirīgo.
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2. Grupām tiek izdalīts dažādu normatīvo aktu lapiņu komplekts, kas regulē drošības jomu. Skolēnu
uzdevums ir sadalīt lapiņas 5 grupās:

Starptautiskās Likumi Ministru Standarti Programmas
konvencijas kabineta noteikumi

3. Pārrunas klasē. Katra skolēnu grupa sauc vienu normatīvo aktu, sākot ar starptautiskām konvencijām.
Kad nosauktas visas lapiņas minētās konvencijas, tad grupas turpina saukt likumus, pēc tam Ministru
kabineta noteikumus, tad standartus un likumus. Pārrunu nobeigumā tiek apspriesti jautājumi.
• Ar ko atšķiras starptautiskā konvencija no likuma?
• Ar ko atšķiras likums no Ministru kabineta noteikumiem?
• Ar ko atšķiras standarti no iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem?
• Ar ko atšķiras programmas no visa iepriekš minētā?
• Kur jūs meklēsiet informāciju par normatīvajiem aktiem?

4. Skolotājs papildina skolēnu atbildes.

2. Definīcijas
1. Pārrunājiet grupā, kas šiem normatīviem aktiem ir kopīgs, kas atšķirīgs.

• Starptautiska konvencija – starptautisks līgums kādā speciālā jautājumā.
• Likums – augstākās valsts varas orgāna normatīvs akts (Latvijā augstākās varas orgāns ir Latvijas

Republikas Saeima), kas pieņemts noteiktā kārtībā.
• Ministru kabineta noteikumi – normatīvs akts, ko izdevis Ministru kabinets atbilstoši likumā

noteiktajam pilnvarojumam.
• Standarts – oficiāli apstiprināts un sabiedrībā izplatīts dokuments, kas nosaka procesa norises

un sasniedzamā rezultāta prasību optimālo līmeni.
• Programma – dokuments, kurā atspoguļota kāda organizēta pasākuma, procesa, darbības vai

rīcības gaita, dots plānveidīgs norises apraksts, satura un struktūras elementi, ziņas par apstākļiem
u. c. Programmā mēdz ietvert attiecīgā pasākuma mērķu un uzdevumu izklāstu.

2. Skolēni saņem darba lapu, kurā norādīti dažādi dokumenti. Skolēni diskutē, ko nosaka katrs minētais
dokuments.

Darba lapas piemērs

1. Konvencija par ceļu satiksmi.
2. Konvencija par ceļu zīmēm un signāliem.
3. Konvencija par ceļu satiksmes

negadījumiem piemērojamo likumu.
4. Ceļu satiksmes likums.
5. Likums «Par autoceļiem».
6. Autopārvadājumu likums.
7. Latvijas Administratīvo pārkāpumu

kodekss.
8. Krimināllikums.
9. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likums.

10. Ceļu satiksmes drošības nacionālā
programma 2000.–2006. gadam.

11. Ceļu satiksmes noteikumi.
12. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas

piemērošanas noteikumi.
13. Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi.
14. Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko

apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem.

15. Noteikumi par veselības pārbaudēm
transportlīdzekļu vadītājiem un personām,
kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja
kvalifikāciju.

16. Noteikumi par operatīvajiem
transportlīdzekļiem.

17. LVS-77:2002 Ceļa zīmes.
18. LVS-85-1997 Ceļa apzīmējumi.
19. LVS-87-1997 Transportlīdzekļu tipi un to

definīcijas.
20. LVS 20:2003 Transportlīdzekļu valsts

reģistrācijas numura zīmes.
21. Ugunsdzesībai un civilajai aizsardzībai

lietojamās drošības zīmes un signāl-
krāsojumi.

22. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.
23. Civilās aizsardzības likums.
24. Ugunsdrošības noteikumi.
25. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo

drošība izglītības iestādēs un to organizē-
tajos pasākumos.
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Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu

mācīšanai mācību priekšmetos 5.–9. klasē
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Metodiskais materiāls paredzēts mācību priekšmetu skolotājiem 5.–9. klasē. Materiālā ir apkopota
informācija, kas nepieciešama, lai iepazīstinātu skolēnus ar dažādiem drošības jautājumiem, īpašu
uzmanību pievēršot zināšanām, kā paredzēt un izvairīties no nelaimes gadījumiem un sniegt pirmo
palīdzību, ja noticis nelaimes gadījums.

Metodiskais materiāls ir sakārtots 10 tēmās; par katru tēmu tiek piedāvātas aktivitātes darbam klasē.
Tēmas var pielāgot atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām. Metodiskā materiāla autori ir apkopojuši
būtiskāko informāciju, kas var palīdzēt skolotājam organizēt darbu klasē, apgūstot kādu drošības
jautājumu.

Materiālā apkopoti ieteikumi. Skolotājiem ieteicams izvēlēties tos aktivitāšu aprakstus, kas ir
vispiemērotākie un atbilstošākie mācību priekšmetam un apgūstamajai tēmai. Skolotāji, plānojot savu
darbu klasē, var veidot savas aktivitātes.

Tēma Mācību priekšmets

1. tēma. Drošība un nelaimes gadījumu riski Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika,

mācību stundās dabaszinības

2. tēma. Pirmā palīdzība. Negadījuma vietā veicamie Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika,

pasākumi dabaszinības

3. tēma. Brūces Mājturība, ķīmija, bioloģija, dabaszinības

4. tēma. Apdegumi (termiski, ķīmiski) Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija

5. tēma. Elektrotraumas Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika,

dabaszinības

6. tēma. Svešķermeņu iekļūšana organismā Mājturība

7. tēma. Saindēšanās ar pārtikas produktiem Mājturība

8. tēma. Ugunsnelaimes. Kā rīkoties ugunsgrēka Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika,

gadījumā? dabaszinības

9. tēma. Darba drošība Mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika,

dabaszinības

10. tēma. Uzvedība dabā un rīcība ekstremālās Bioloģija, dabaszinības

situācijās
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1. tēma
DROŠĪBA UN NELAIMES GADĪJUMU RISKI

MĀCĪBU STUNDĀS

Mērķis:

veicināt skolēnu izpratni par bīstamu situāciju rašanās varbūtību mācību stundās, rīcību nelaimes
gadījumu situācijās.

Informācija

Mācību stundu laikā, piemēram, strādājot laboratorijas darbus ķīmijas vai fizikas stundās, adot,
šujot vai gatavojot ēdienu mājturības stundās, apstrādājot koku vai metālu, ir iespējams gūt dažādas
traumas. To rašanās iespējamība ir saistīta gan ar drošības noteikumu nezināšanu un riska situāciju
nenovērtēšanu, gan ar paša darītāja vai dažreiz ar klasesbiedra neuzmanīgu rīcību darba laikā, pār-
vērtējot savas spējas.
Skolēni ir jāiepazīstina ar paaugstināta riska apstākļiem, kas var izraisīt nelaimes gadījumu. Ir jā-
apzinās, ka bieži nelaimes gadījumu var paredzēt un novērst, tāpēc ir iespējams izvairīties no situā-
cijām, kas veicina to rašanos. Apzinoties risku, skolēni paši var domāt un izvērtēt savu un citu
drošību.

Norise

1. Risks un tā novēršana
1. Skolotāja stāstījums par iespējamajām riska situācijām mājturības, fizikas vai citās mācību priekš-

metu stundās.
2. Darbs grupās. Skolēni sadalās grupās pa trīs. Skolotājs pēc izvēles piedāvā skolēniem kādu uzdevu-

ma variantu.

A variants. Skolotājs uzaicina skolēnus apskatīt mācību telpā darba vietas, piemēram, mājturības
kabinetā elektrisko vai gāzes plīti, šujmašīnu; fizikas kabinetā – fizikas laboratorijas
darba galdu u. c.

B variants. Katra grupa saņem skolotāja sagatavotu attēlu, kurā attiecīgajā mācību kabinetā ir
norādītas darba vietas, kurās ir iespējams risks.

Skolotājs aicina skolēnus uzrakstīt uz lielām lapām:
• kādas riska situācijas var veidoties katrā darba vietā;
• kā nepieļaut riska situāciju veidošanos.
Grupas stāsta par sava darba rezultātiem.

3. Pārrunas klasē. Jautājums pārrunām: kas būtu jāievēro katram, lai nepieļautu riska situāciju veidoša-
nos mācību stundas laikā (mājturības vai fizikas u. c.)?

2. Drošības plāna izstrāde
1. Skolotāja stāstījums par drošības noteikumiem un to ievērošanas nepieciešamību.
2. Katrs skolēns individuāli izstrādā savu drošības plānu (pēc skolotāja ieskatiem vai skolēnu vēlmēm

šo darbu var veikt, strādājot pāros).
Piemērs: skolēna drošības plāns mājturības kabinetā.
• Kādi darbi tiek veikti mājturības kabinetā?
• Kādas riska situācijas var veidoties?
• Kā varētu izvairīties no riska situācijām? Kā jārīkojas, lai riska situācijas nerastos?
• Kā jārīkojas, ja ir noticis nelaimes gadījums? Kur jāmeklē palīdzība? Kā jārīkojas, lai pasargātu

savu veselību?
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2. tēma
PIRMĀ PALĪDZĪBA. NEGADĪJUMA VIETĀ VEICAMIE PASĀKUMI

Mērķis:

sniegt skolēniem zināšanas par nelaimes gadījumiem un rīcību nelaimes gadījumos, veidot skolēnu
prasmes sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos.

Informācija

Nelaimes gadījums – stāvoklis vai pēkšņs traģisks notikums, ko raksturo sāpes, ciešanas, pārdzīvojumi.
Nelaimes gadījumi var notikt dažādos apstākļos, tie var būt visai daudzveidīgi un tos var piedzīvot
ikviens – pat vispiesardzīgākais un tālredzīgākais cilvēks.
Nelaimes gadījumā iesaistītie vai cietušie var apjukt, zaudēt pārliecību par savām zināšanām, cilvēkus
parasti pārņem dažādas izjūtas, visbiežāk bailes, iestājas panika un vajadzīgā palīdzība netiek sniegta.
Nereti ātrai un saprātīgai rīcībai šādos gadījumos ir izšķirošā loma, lai novērstu nelaimes gadījuma
radītās sekas un pasargātu savu un citu cilvēku veselību un dzīvību.
Skolēniem ir jāmācās novērtēt nelaimes gadījuma nopietnību un jāprot pareizi sniegt ātru palīdzību ne
tikai citiem, bet arī sev.

Pirmā palīdzība ir palīdzība cietušajam vai slimajam, ko sniedz kāda persona veselībai un dzīvībai
kritiskos stāvokļos savu iespēju robežās.
Papildu informācija par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos, pareizas glābšanas nosacījumiem, pirmās
palīdzības aptieciņu un palīdzības izsaukšanu ir sniegta metodiskajā materiālā drošības jautājumu
mācīšanai audzināšanas stundās 5. klasē (4. tēma).

Norise

Kādos gadījumos jāsniedz pirmā palīdzība?
1. Skolotāja stāstījums, kas ir pirmā palīdzība un kādos gadījumos tā jāsniedz.
2. Individuāls darbs. Skolotājs nosauc septiņus negadījumu veidus, kad jāsniedz pirmā palīdzība:

apdegums, elektrotrauma, griezta brūce, asiņošana, saindēšanās, applaucēšanās, ugunsnelaime. Katrs
skolēns izvēlas vienu un pārdomā, kā var palīdzēt cietušajam šādā nelaimes gadījumā.

3. Pārrunas klasē. Skolēni pastāsta klasesbiedriem, kādu rīcības modeli viņi ir izvēlējušies. Papildu
jautājumi pārrunām.
• Kādos nelaimes gadījumos var palīdzēt cietušajam?
• Kādos nelaimes gadījumos noteikti ir jāizsauc ātrā palīdzība?

3. tēma
BRŪCES

Mērķis:

iemācīt skolēniem prasmes pareizi rīkoties, ja gūti savainojumi un brūces.

Informācija

Mājturības stundās, strādājot ar asiem priekšmetiem vai darba rīkiem virtuvē, sporta stundās sportojot,
kā arī citās situācijās var iegūt dažādus savainojumus. Bioloģijas stundā, ja tā notiek brīvā dabā, var
iegūt kukaiņu vai dzīvnieku kostas brūces.

Visbiežāk rodas asiņojošas brūces. Tādos gadījumos svarīgi laikus apturēt asiņošanu, apstrādāt brūci,
pasargājot to no netīrumu iekļūšanas un inficēšanās.

Brūce ir ādas, gļotādas vai dziļāk esošo audu bojājums. Biežāk sastopamas nobrāztas (rodas, piemēram,
nokrītot), durtas (rodas, piemēram, saduroties ar adatu, naglu, piespraudi) vai grieztas (rodas, piemēram,
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sagriežoties ar nazi, stikla lausku vai citu asu priekšmetu). Ikvienu brūci raksturo ādas bojājums, sāpes,
asiņošana.

Asiņošana ir asins izplūšana no asinsrites sistēmas. Tā var būt ārēja, kad asinis izplūst uz āru, un iekšēja,
kad asinis izplūst ķermeņa dobumos. Atkarībā no tā, kādi asinsvadi ir bojāti, ir kapilāra, venoza un
arteriāla asiņošana.

Pirmā palīdzība: ja brūce nav dziļa un liela, stipri neasiņo, tad to apkopj, apmazgājot ar ūdeni, apstrādājot
ar 3% ūdeņraža pārskābes šķīdumu, un uzliek sterilu pārsēju vai plāksteri. Brūces apstrādei nelieto
joda šķīdumu, jo tas var apdedzināt audus.

Neatliekamās palīdzības izsaukšana ir nepieciešama gadījumos, ja asiņošana ir stipra, brūce ir netīra,
brūcē ir svešķermeņi.

Ja brūcē ir svešķermeņi, piemēram, stikla gabali, koka vai metāla skaidas un citi priekšmeti, tos izņemt
nedrīkst, jo šāda rīcība var pastiprināt asiņošanu un paplašināt brūci. Brūce jāapsien kopā ar svešķermeni
un apkārt brūcei ir jāuzliek polsteris. Biežāk šādas traumas var gūt mājturības stundās.

Norise

1. Kā palīdzēt, ja ir brūce
1. Skolotāja stāstījums, kā mācību stundās var gūt savainojumus un kā palīdzēt savainojumu gadījumā.
2. Grupu darbs. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās grupās pa 3–4. Katra grupa saņem darba lapu ar situācijas aprakstu, kurā noticis
nelaimes gadījums mācību stundā.
Skolotājs aicina pārrunāt grupās jautājumus.
• Kas izraisīja nelaimes gadījumu?
• Kas bija jāievēro, lai nelaimes gadījums nenotiktu?
• Vai dotajā situācijā var palīdzēt cietušajam vai jāaizsauc ātrā palīdzība?
• Kas var sniegt pirmo palīdzību? Kā skolēni var palīdzēt?
• Kāda ir pirmā palīdzība?

3. Pārrunas klasē.
Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā situācijas, katru atsevišķu gadījumu komentējot.

Situāciju aprakstu piemēri

Intars un Kate mājturības stundā griež dārzeņus, lai pagatavotu salātus. Pēkšņi skan izsauciens:
«Ai!» Kate ir iegriezusi pirkstā, un tas nedaudz asiņo.

Aivis, rīvējot dārzeņus ar dārzeņu rīvi, nejauši savaino īkšķi. Tas stipri sāp un asiņo.

Krista saplēš stikla burku. Gribēdama savākt stiklus, sagriež delmu, un neliels stikla gabals ir
iekļuvis brūcē.

Aivars, sporta stundā skrienot, nokrīt un savaino celi. Ir ādas nobrāzums, un brūce mazliet asiņo.

Katrīna sporta stundā lec tālumā. Izdarot trešo lēcienu, viņa krītot savaino kāju – tajā ir brūce,
kas stipri asiņo.

Bioloģijas stunda notiek pļavā, kas ir netālu no skolas. Pēkšņi Inga iesaucas: «Man iekoda
lapsene!»

Bioloģijas stunda notiek skolas parkā. Tur dzīvo vāveres, kas droši bērniem nāk klāt un ēd no
plaukstas sasmalcinātas sēkliņas. Kāda vāvere iekož Kristapam pirkstā.

Mājturības stundā skolēni strādā ar koka dēlīšiem, naglām un āmuru. Edgars, sitot naglu dēlī,
uzsit no visa spēka pa pirkstu. Pirksts ļoti sāp, zem naga parādās asinsizplūdums.
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2. Kā palīdzēt cietušajam?
1. Skolotāja stāstījums par palīdzības sniegšanas secību un morāla atbalsta nepieciešamību cietušajam.
2. Individuāls darbs. Situāciju analīze.

Skolotājs iedod skolēniem darba lapu ar situācijas aprakstu un aicina izteikt savu attieksmi (piekrītu,
nepiekrītu).

3. Pārrunas klasē. Jautājumi pārrunām.
• Kas izraisīja nelaimes gadījumu?
• Kas bija jāievēro, lai nelaimes gadījums nenotiktu?
• Kā tu rīkotos?
• Kāpēc tu tā rīkotos?
• Varbūt tu rīkotos citādi?

Situāciju aprakstu piemēri

Gatis mājturības stundā, strādādams ar zāģi, savainoja pirkstu. Pirksts stipri asiņo.
Kā tu rīkotos, ja būtu blakus Gatim? Iespējamie atbilžu varianti:

a) nobītos, ja redzētu asiņošanu;
b) kliegtu un sauktu palīgā;
c) novērstos un dotos prom no negadījuma vietas;
d) mierinātu Gati;
e) sauktu skolotāju;
f) uzliktu spiedošu pārsēju un paceltu viņa roku uz augšu.

Sporta stundā, skrienot krosu, Iveta krīt. Viņai ir nobrāzta pieres un plaukstu āda. Ivetai stipri
sāp potīte, un viņa nevar paiet.
Kā tu rīkotos, ja būtu blakus Ivetai? Iespējamie atbilžu varianti:

a) neievērotu notikušo un skrietu tālāk;
b) aicinātu kādu citu skrējēju palīdzēt;
c) uzsauktu, lai kāds aizskrien un pasauc skolotāju;
d) pasmietos;
e) palīdzētu piecelties;
f) dusmotos, ka viņas dēļ ir jāpārtrauc skrējiens un jāpalīdz;
g) apskatītu savainojumu.

Oskaram starpbrīdī starp mājturības stundām netīšām izkrīt glāze, saplīstot daudzos dažāda
lieluma gabaliņos. Viņš steidzas savākt stiklus un nopietni savaino plaukstu. Viņš izskatās bāls,
pa roku tek asinis. Skolotājs no telpas ir izgājis.
Kā tu rīkotos, ja būtu blakus Oskaram? Iespējamie atbilžu varianti:

a) turpinātu savu darbu;
b) jautātu, kā viņš jūtas;
c) teiktu, lai kāds aizskrien un pasauc skolotāju;
d) izietu no klases, jo tur jau tā ir daudz cilvēku;
e) palīdzētu piecelties;
f) meklētu aptieciņu;
g) sauktu māsiņu vai ārstu.
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Kārlim mājturības stundā, strādājot ar koku, kaut kas iebiris acī. Acs asaro, izskatās, ka Kārlis
neko īsti vairs neredz. Skolotājs tikmēr palīdz tiem zēniem, kas atrodas telpas otrā galā.
Kā tu rīkotos, ja būtu blakus Kārlim? Iespējamie atbilžu varianti:

a) turpinātu savu darbu;
b) pasauktu skolotāju;
c) teiktu Kārlim, lai neuztraucas, ka viņam tūliņ palīdzēs;
d) lūgtu, lai Kālis apsēžas;
e) meklētu aptieciņu;
f) sauktu māsiņu vai ārstu;
g) teiktu, ka pats vainīgs, ka tik neuzmanīgi rīkojies;
h) palīdzētu nokļūt pie izlietnes.

4. tēma
APDEGUMI (TERMISKI, ĶĪMISKI)

Mērķis:

sniegt skolēniem zināšanas par apdegumiem, to rašanās cēloņiem, attīstīt skolēnu prasmes sniegt pirmo
palīdzību, ja gūti apdegumi.

Informācija

Papildu informācija par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos, pareizas glābšanas nosacījumiem,
pirmās palīdzības aptieciņu un palīdzības izsaukšanu ir sniegta metodiskajā materiālā drošības
jautājumu mācīšanai audzināšanas stundās 7. klasē (1. tēma).

Norise

Kā palīdzēt?
1. Skolotāja stāstījums par apdeguma veidiem un palīdzību apdegumu gadījumā.
2. Grupu darbs. Situāciju analīze.

• Skolēni sadalās pāros. Katrs pāris saņem darba lapu ar situācijas aprakstu par nelaimes gadījumu,
kas varētu notikt mācību stundā.

• Skolotājs aicina pārspriest grupās situācijas un pieņemt lēmumu par palīdzības sniegšanu.
3. Pārrunas klasē.

Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.

Situāciju aprakstu piemēri

Artis, liekot cepeškrāsnī pannu ar cepumiem, ar brīvās rokas plaukstu nejauši pieskaras cepeškrāsns
sieniņai. Viņš ir apdedzinājis plaukstu. Kā tu palīdzētu Artim?

Mājturības stundā, gludinot logu aizkarus, Ilze pieskārās ar roku gludeklim un apdedzināja apakšdelmu.
Apdedzinātā vieta sāp, ir apsārtusi. Ko tu ieteiktu darīt Ilzei?

Mājturības stundā tiek pasterizēti dārzeņi. Uz galda stāv krūzīte ar caurspīdīgu šķidrumu. Gatis,
domādams, ka tas ir ūdens, iedzer nedaudz no krūzītes. Zēns sajūt mutē un kaklā asas, dedzinošas sāpes.
Krūzītē bija 9% etiķis. Ko šajā gadījumā vajadzētu darīt klātesošajiem? Kādus drošības noteikumus Gatis
neievēroja, strādājot virtuvē?

Evija gatavo ēdienu uz gāzes plīts. Mugurā viņai ir sintētiska auduma blūze ar platām piedurknēm.
Pārceļot pannu, piedurknes mala aizdegas un strauji uzliesmo. Kā tu palīdzētu Evijai? Kā Evija varētu
palīdzēt pati sev? Kādus drošības noteikumus Evija neievēroja, strādājot virtuvē?
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5. tēma
ELEKTROTRAUMAS

Mērķis:

pilnīgot skolēnu izpratni par elektrotraumām un rīcību šo traumu gadījumā.

Informācija

Papildu informācija par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos, pareizas glābšanas nosacījumiem, pirmās
palīdzības aptieciņu un palīdzības izsaukšanu ir sniegta metodiskajā materiālā drošības jautājumu
mācīšanai audzināšanas stundās 7. klasē (1. tēma).

Norise

Elektrotrauma
1. Skolotājas stāstījums par elektrotraumām (jaunākajās klasēs).
2. Darbs grupās.

Skolēniem ir jāaplūko klase un jāatrod no elektrotraumu viedokļa bīstamākās vietas klasē.
Skolēniem jāpiedāvā savs rīcības modelis elektrotraumu gadījumā.

3. Skolēnu grupu uzstāšanās.
4. Skolotājs papildina skolēnu stāstījumu.

Skolēni grupās var gatavot pētījumu par elektrību un iespējamajām traumām.

6. tēma
SVEŠĶERMEŅU IEKĻŪŠANA ORGANISMĀ

Mērķis:

veicināt skolēnu izpratni par rīcību tādu traumu gadījumā, kas saistītas ar svešķermeņu nokļūšanu acīs,
ausīs, degunā un elpceļos; attīstīt skolēnu prasmes sniegt pirmo palīdzību šo traumu gadījumā.

Informācija

Svešķermeņi var iekļūt acīs, ausīs, degunā, elpceļos. Tas notiek neuzmanīgas rīcības vai drošības
noteikumu neievērošanas dēļ.

Ja ausī iekļuvuši sīki priekšmeti, piemēram, mazas podziņas, krellītes, zirņi, jāgriežas pēc palīdzības
pie ārsta. Mēģinot izņemt svešķermeni no auss, iespējama tā tālāka iebīdīšana un auss bojājums.

Ja ausī iekļuvuši dzīvi svešķermeņi, piemēram, kukainis, cietušais jālūdz nogulties uz «veselās» auss,
tad auss ejā jāiepilina silts ūdens. Pēc dažām minūtēm, mainot stāvokli, līdz ar ūdeni no auss izkļūs arī
kukainis. Ja tas nenotiek, tad jānodrošina ārsta palīdzība. Ja ir aizdomas, ka auss ejā ir iekodusies ērce,
nepieciešama ārsta palīdzība.

Acīs var iekļūt smilšu graudiņi, koka vai metāla skaidiņas u. c. Tie rada asu, dedzinošu sajūtu, asarošanu.
Intensīvi mirkšķinot plakstiņus, parasti tie kopā ar asarām izkļūst no acs. Ja nepatīkamā sajūta nepāriet,
jāgriežas pēc palīdzības pie ārsta. Ja svešķermenis ir iedūries, to nedrīkst izņemt, jo tā var traumēt aci
vēl vairāk. Abām acīm jāuzliek pārsējs un jāizsauc ātrā palīdzība vai jāgriežas pēc palīdzības pie ārsta.

Jāatceras, ka nedrīkst berzēt acis, censties izņemt svešķermeni ar pirkstiem vai ar kādiem priekšmetiem.

Ja ir iespēja, ka svešķermenis var iekļūt acī, piemēram, mājturības stundās, sitot ar āmuru pa metālu
vai kādu citu virsmu, īpaši, ja instrumenti ir nolietoti, ieteicams lietot aizsargbrilles.
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Ja svešķermenis iekļuvis degunā, jāmēģina to dabūt ārā, spēcīgi šņaucot degunu. Ja tas neizdodas, tad
pēc palīdzības jāgriežas pie ārsta.

Elpceļos var iekļūt barības kumoss, poga, citi sīki priekšmeti. Tas ir ļoti bīstami, jo var pilnīgi nosprostot
elpceļus. Aizrīšanās gadījumā vienmēr nepieciešama steidzama palīdzība.

Ja cietušais nevar parunāt vai ievilkt gaisu:
1) steidzīgi jāizsauc neatliekamā palīdzība, piezvanot pa tālruni 03 vai 112;
2) jānostājas aiz cietušā un jāapņem ar savām rokām viņa viduklis tā, lai delna būtu pret cietušā vēderu,

bet īkšķi zemāk par krūšu kaula apakšējo izaugumu;
3) jāaptver vienas rokas apakšdelms ar otras rokas plaukstu un spēcīgi jāspiež virzienā uz iekšpusi un

augšup (t. s. Heimliha manevrs). Ja nepieciešams, šo darbību atkārto vairākas reizes.

Norise

Traumas, kas saistītas ar svešķermeņiem
acīs, ausīs, degunā un elpceļos

1. Skolotāja stāstījums par svešķermeņiem acīs, ausīs, degunā un elpceļos un par palīdzības sniegšanu.
2. Grupu darbs. Situāciju analīze.

Skolēni sadalās grupās pa trīs. Katra grupa saņem situācijas aprakstu ar nelaimes gadījumu, kas
varētu notikt mācību stundā.
Skolotājs aicina pārspriest situācijas grupās un pieņemt lēmumu par palīdzības sniegšanu.

3. Pārrunas klasē.
Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.

Situāciju aprakstu piemēri

Mājturības stundā Arnis ar āmuru no visa spēka sit pa koka kluci. Uz visām pusēm lec skaidiņas. Kāda
trāpa acī. Kā tu palīdzētu Arnim? Kādus drošības noteikumus Arnis neievēroja, strādājot ar āmuru un
koku?

Krists un Gatis mājturības stundā, griežot burkānus, ik pa brīdim nokož no burkāna. Vienlaikus viņi
stāsta viens otram anekdotes un skaļi smejas. Pēkšņi Krists redz, ka Gatis cenšas, bet nevar ievilkt elpu.
Kas noticis ar Gati? Kā Kristam būtu jārīkojas?

Egilam piemīt slikts ieradums – veicot rakstu darbus, ik pa brīdim bāzt mutē pildspalvas uzgali. Arī šajā
stundā tā notiek, tikai pildspalvas vietā šoreiz ir zīmulis ar mazu dzēšamgumiju uzgaļa vietā. Pēkšņi
Egila sola biedrs Alnis redz, ka Egils nevar ievilkt elpu, nevar pateikt ne vārda. Kas noticis ar Egilu? Kā
būtu jārīkojas Alnim? Kā būtu jārīkojas pārējiem klasē?

7. tēma
SAINDĒŠANĀS AR PĀRTIKAS PRODUKTIEM

Mērķis:

pilnīgot skolēnu izpratni par saindēšanās riskiem un rīcību saindēšanās gadījumā.

Informācija

Saindēties var, ēdot pārtikas produktus, kuros savairojušies dažādi mikroorganismi. Parasti tie ir siltumā
stāvējuši piena produkti, gaļa u. c. Pirmās saindēšanās pazīmes var rasties jau stundu pēc ēšanas: slikta
dūša, sāpes vēderā, vemšana, var parādīties arī caureja. Ķermeņa temperatūra parasti nav paaugstināta.
Ja ir aizdomas par saindēšanos, noteikti jāgriežas pie ārsta.

Nepieciešams rūpīgi iepazīties ar informāciju par derīguma termiņu uz preču marķējuma, nedrīkst lietot
produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš.
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Norise

Saindēties skolā?
1. Prāta vētra.

Kādas situācijas skolā ir iespējamas, kurās skolēni var saindēties ar pārtiku?
2. Grupu darbs. Katrai grupai ir jāanalizē kāda prāta vētrā minētā situācija un jāatbild uz jautājumiem.

• Kā varēja novērst saindēšanos?
• Kā tu rīkotos, nonākot līdzīgā situācijā?

3. Pārrunas klasē.
Skolēni pārrunā visas situācijas, skolotājs komentē katru gadījumu atsevišķi.

8. tēma
UGUNSNELAIMES.

KĀ RĪKOTIES UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ?

Mērķis:

pilnīgot skolēnu zināšanas un izpratni par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Informācija

Efektīva rīcība ugunsgrēka gadījumā paredz šādu rīcību:

1. Izkļūšana no degošas ēkas (evakuācija).

Lai izkļūtu no ēkas, jāizvēlas drošākais ceļš, kur nav uguns un dūmu.

Atrodoties telpā, kurā ir dūmi, vēlams turēties tuvāk grīdai – dūmi ceļas augšup, tāpēc vieglāk
elpot un redzēt var, atrodoties tuvu grīdai.

Ja jūsu ceļā ir aizvērtas durvis, svarīgi ir noskaidrot, vai aiz tām nav ugunsgrēks. Tad labāk
durvis vaļā nevērt! Tāpēc, ja, pārbaudot durvis, tās ir siltas, labāk meklēt citu, drošāku ceļu, kā
pamest ēku.

Pametot telpu, aizveriet pēc sevis durvis. Tā ugunsgrēks lēnāk izplatīsies un glābšanai būs vairāk
laika.

Izkļūšanai var tikt izmantoti ēku pirmā stāva logi.

Ja uguns dēļ nav iespējas izkļūt no ēkas, nepieciešams doties pie loga, atvērt to un saukt palīdzību.

2. Palīdzības izsaukšana (tālrunis 112 vai 01).
Skolēnu uzdevums ugunsnelaimes gadījumā ir informēt pieaugušos un skolas personālu. Kādam
ir jāizsauc palīdzība, zvanot pa tālruni 112 vai 01.

3. Grupas sapulcēšanās.
Ugunsgrēka gadījumā skolēniem ir jāzina, kur pulcējas viņa klase. Tā pieaugušie var uzzināt,
vai visi skolēni ir veiksmīgi izkļuvuši no skolas.

Dažādas ar ugunsnelaimi saistītas situācijas prasa atšķirīgu rīcību.

Ir aizdedzies apģērbs. Ja deg paša apģērbs, nogulieties zemē, veļoties mēģiniet apslāpēt liesmas.
Citiem var palīdzēt, liesmu apslāpējot ar vilnas segu vai uzklājot lielāku vilnas apģērba gabalu.

Ja pannā ir aizdegusies eļļa vai tauki, pannai ir jāuzliek vāks un tā jānoņem no plīts.

Deg elektroierīce, piemēram, dators. Elektroierīci nedrīkst dzēst ar ūdeni vai ugunsdzēšamo
aparātu, pirms tas nav atvienots no strāvas. Tāpēc pirms dzēšanas tā ir jāatvieno no strāvas.

Telpā, kura ir pilna ar dūmiem, vēlams turēties tuvāk grīdai – dūmi ceļas augšup, tāpēc vieglāk
elpot un redzēt var, atrodoties tuvu grīdai.
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Ugunsgrēka gadījumā, tuvojoties aizvērtām durvīm, pirms to atvēršanas svarīgi ir pārliecināties,
vai aiz tām nav uguns. Pirms atvērt durvis, pārbaudiet, vai tās ir siltas, tādā gadījumā labāk
meklējiet citu drošāku ceļu, kā pamest ēku.

Ja skolēni zinās, kā rīkoties ugunsnelaimes gadījumā, iepriekš būs pārrunājuši, kā pamest degošu
ēku, kur ir rezerves izejas un kur sapulcēties pēc evakuācijas, tad ugunsnelaimes gadījumam
viņi būs labāk sagatavoti.

Zīmes un priekšmeti, kas ir svarīgi ugunsgrēka gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā orientēties var
palīdzēt izeju un evakuācijas ceļu norādes. Tāpat skolēniem ir svarīgi zināt, kur atrodas
ugunsdzēšamie aparāti. Ja skolā ir ugunsgrēka signalizācija, jāzina, kur tā atrodas un kā tā tiek
iedarbināta.

Norise

1. Ja sāk degt?
1. Skolēni tiek sadalīti grupās, un katrai grupai tiek iedots viens atbilžu komplekts ar iespējamo rīcību

ugunsgrēka gadījumā.
2. Skolēnu grupai tiek dots uzdevums – sašķirot atbildes divās grupās. Vienā grupā kārto tās atbildes,

kas raksturo vēlamo rīcību ugunsgrēka gadījumā. Otrajā grupā – tās atbildes, kas raksturo nepareizu
rīcību ugunsgrēka gadījumā.

3. Kad skolēni ir sašķirojuši atbildes divās grupās, atbildes, kas raksturo pareizo rīcību ugunsgrēkā,
ir jāsašķiro pēc nozīmīguma atbilstošā secībā.

4. Skolotāja un skolēni pārrunā vēlamo rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Atbilžu varianti rīcībai ugunsgrēku gadījumā
– Pamest telpas pa tuvākajām durvīm, pirmā stāva logiem.
– Ja nevar izkļūt no telpas, doties pie loga, atvērt to un saukt palīdzību.
– Lēkt ārā pa logu.
– Pamest telpas pa galvenās izejas durvīm, jo tās noteikti būs atvērtas.
– Glābt cilvēkus.
– Saukt palīdzību, griežoties pie pieaugušā vai zvanot 112.
– Glābt mantas.
– Sapulcēties norunātā vietā.
– Zvanīt mātei un tēvam un izstāstīt, kas noticis.
– Doties pēc iespējas ātrāk uz mājām.
– Paslēpties (zem galda, skapī) un gaidīt, līdz ierodas palīdzība.
– Nesakot nevienam par notikušo, pēc iespējas ātrāk pamest telpas.
– Paņemt somu un doties uz garderobi pēc apaviem un virsdrēbēm.
– Sameklēt ugunsdzēšamo aparātu un mēģināt uguni nodzēst.

2. Kā rīkoties?
1. Klase tiek sadalīta 7 grupās.
2. Katra grupa saņem vienas situācijas aprakstu. Grupas uzdevums ir iepazīties ar situācijas aprakstu

un izdomāt rīcības modeli konkrētai situācijai:
• Ir aizdedzies apģērbs. Kā rīkoties?
• Mājturības stunda. Pannā ir aizdegušies tauki. Kā rīkoties?
• Deg dators. No datora monitora lec dzirksteles, parādās dūmi, klasē jūtama degošas plastmasas

smaka. Ko darīt?
• Telpā ir dūmi. Kā rīkoties?
• Sācies ugunsgrēks. Tu tuvojies durvīm, bet tās ir aizvērtas. Tu nezini, vai aiz šīm durvīm ir

uguns. Kā rīkoties?
• Ko var darīt iepriekš, lai ugunsgrēka gadījumā varētu veiksmīgāk rīkoties?
• Kādas zīmes un priekšmeti skolā ir svarīgi ugunsgrēka gadījumā?
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Ieteikumi
Uz nākamo stundu skolēniem var uzdot sameklēt un aplūkot ugunsdrošības zīmes un priekšmetus, kas
ir skolā. Nākamajā stundā pārrunā ar skolēniem, ko viņi ir redzējuši: vai ir ievērotas zīmes «izeja», vai
zina evakuācijas plānu, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts un kā to lieto.

9. tēma
DARBA DROŠĪBA

Mērķis:

iepazīstināt skolēnus ar darba drošības noteikumiem skolā dažādu mācību priekšmetu kabinetos.

Informācija

Darba drošība, strādājot mācību virtuvē
– Sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts.
– Gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure.
– Rotaslietas jānoņem.
– Pirms darba jāmazgā rokas ar ziepēm un jāslauka tīrā dvielī.
– Ar dakšiņām, nažiem un citiem asiem priekšmetiem jārīkojas uzmanīgi.
– Ja saplīst trauks, lauskas ir jāsaslauka.
– Vāks no karsta katla, pannas jāņem ar cimdu vai lupatiņu tā, lai tvaiks plūstu prom no sejas.
– Ja uz grīdas kaut kas izlijis, tas uzreiz jāsaslauka.
– Nedrīkst lietot bojātas elektroierīces.
– Pievienojot un atslēdzot elektroierīces tīklam, nedrīkst atvienot elektroierīces, raujot aiz vada,

kā arī ar slapjām vai mitrām rokām aizskart elektriskos vadus.
– Ūdeni elektriskā tējkannā var liet tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla.
– Elektrisko plīti drīkst tīrīt tikai tad, kad tā ir atdzisusi un atvienota no tīkla.
– Gatavojot drīkst izmantot tikai svaigus produktus, tos pirms gatavošanas rūpīgi nomazgājot un

notīrot.
– Beidzot darbu, virtuve ir jāuzkopj; trauki jānomazgā, jānoslauka un jānoliek vietā.

Darba drošība, strādājot tekstildarbus
– Uzmanīgi jārīkojas ar tamboradatu, adāmadatu, citiem asiem darba rīkiem.
– Nedrīkst ar darbarīkiem dauzīties, cīnīties.
– Visiem darbarīkiem jābūt ievietotiem speciālās kārbiņās, adatu spilventiņos, utml.
– Uz darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti.
– Strādājot ar gludekli, pirms gludināšanas jāpārbauda, vai elektriskais vads un kontakts nav bojāti;

gludeklis darba laikā jāliek uz speciāla paliktņa; gludināšanas laikā jāuzmanās, lai gludekļa
gludvirsma neskartu elektrisko vadu; darbu beidzot, gludeklis jāatvieno no elektriskā tīkla.

Darba drošība, strādājot ar rokas darbarīkiem (apstrādājot metālu, koksni)
– Pirms darba uzsākšanas jāuzģērbj spectērps (priekšauts ar uzročiem vai halāts, berete; cērtot

metālu, jāliek aizsargbrilles; griežot ar šķērēm metāla plates sagatavi, jāvelk cimdi); jāsagatavo
vajadzīgais inventārs; jāpārbauda instrumentu stāvoklis (nedrīkst lietot instrumentus, kas ir bojāti
vai neasi).

– Strādājot ar rokas darbarīkiem, jāstrādā ar nebojātiem instrumentiem (bojātu instrumentu
nekavējoties nomainiet); strādājot lietojiet pareizus darba paņēmienus – pareizi turot
instrumentus, izpildiet darbus noteiktā secībā un ar tādiem darbarīkiem, kā to norādījis skolotājs;
nepārbaudiet ar pirkstiem apvīlējamās virsmas kvalitāti; lietojiet instrumentus tikai atbilstoši
to tiešajai nozīmei.
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– Pēc darba beigšanas materiāla pārpalikumus nododiet dežurantam vai skolotājam; sakārtojiet
darbarīkus un darba vietu (ar birsti notīriet darba virsmu, skaidas nenopūtiet un netīriet ar rokām);
sakārtojieties pats (darbnīcu atstājiet ar skolotāja atļauju).

Darba drošība bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetā (laboratorijā)
– Skolēniem uz galdiem atrodas tikai tie mācību līdzekļi, instrumenti, trauki, piederumi un vielas,

kas nepieciešami uzdevuma veikšanai.
– Jebkuru darbību, veicot eksperimentus, drīkst uzsākt tikai pēc skolotāja norādījumu saņemšanas

vai saskaņā ar doto darba aprakstu (dažreiz uzdevuma nākamo soli varēsi veikt tikai tad, kad
skolotājs ir pārbaudījis jau paveikto un devis atļauju turpināt).

– Darba laikā sargāt matus un apģērbu no aizdegšanās, iekļūšanas iekārtu rotējošajās daļās.
– Lietojot skalpeli, žileti, preparējamo adatu, nevērst aso vai durošo instrumenta daļu pret sevi

vai citiem.
– Karsējot vielu mēģenē, lietot mēģenes turētāju vai iestiprināt to laboratorijas statīvā, neatstāt

bez uzraudzības, nevērst mēģenes vaļējo galu pret sevi un citiem.
– Šķīdinot skābes ūdenī, skābe lēnām un uzmanīgi jālej ūdenī, šķīdumu nepārtraukti maisot. Ūdeni

nedrīkst liet skābēs.
– Izmantojot cietas vielas, ņemt tās tikai ar speciālu karotīti, lāpstiņu vai pinceti, nepieskaroties

tām ar rokām.
– Vielas nedrīkst garšot. Vielas smaržu drīkst noteikt, izdarot ar plaukstu kustību virs trauka atveres

pret sevi.
– Elektriskai ķēdei sprieguma avotu jāpieslēdz pēdējo pēc skolotāja pārbaudes un atļaujas.

Nepieskarties neizolētiem ķēdes elementiem, kas atrodas zem sprieguma.
– Par visiem negadījumiem skolēniem jāziņo skolotājam.
– Vienmēr jālieto tikai tīri laboratorijas trauki, jārūpējas par darba vietas tīrību un kārtību.
– Vielu pārpalikumus nedrīkst liet vai bērt atpakaļ vielu pudelītēs.
– Pēc laboratorijas darba beigām nomazgāt rokas ar ziepēm.
– Skolēni drīkst strādāt ar spriegumu, kurš nav lielāks par 24 V.
– Kabinetos drīkst lietot tikai vadus ar izolāciju.
– Ierīces mērījumiem drīkst izvēlēties atbilstoši katram mērījumam pēc skolotāja norādes.
– Skolēniem ir aizliegts ieslēgt jebkādus galvenās pults slēdžus.

Norise

Drošības instrukcijas
1. Skolotājs katrai grupai izdala vienu darba drošības instrukciju, grupa apspriež un atrod katra

instrukcijas punkta pamatojumu.
2. Skolēni pastāsta pārējām grupām darba drošības noteikumu aprakstu un katru instrukcijas punktu

skaidro.
3. Nepieciešamības gadījumā skolotājs sniedz papildu informāciju.

10. tēma
UZVEDĪBA DABĀ UN RĪCĪBA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS

Mērķis

veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par drošību, ejot pārgājienos un atrodoties brīvā dabā.

Informācija

Dodoties dabā, ir svarīgi:
– sagatavoties konkrētam pasākumam;
– ievērot drošības pasākumus un noteikumus;
– būt sagatavotam rīcībai ekstremālās situācijās un pirmās palīdzības sniegšanai.
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Gatavojoties pasākumam:
– izvēlieties pasākumam piemērotus apavus un apģērbu, informējiet par nepieciešamo apģērbu

un apaviem visus pasākuma dalībniekus;
– veiciet pirms pārgājiena maršruta pārbaudi (pārliecinieties, ka maršrutu var veikt noteiktā laikā

un ceļā nav drošību apdraudoši šķēršļi; ja jūsu maršruts šķērso privātīpašumu, vēlams to saskaņot
ar zemes īpašnieku un iegūt viņa atļauju; maršrutam ir jābūt saplānotam tā, lai pārgājiena laikā
dalībnieki atrastos drošā attālumā no mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem)

– pirms pārgājiena dalībniekiem būtu jāpazīst vietējie indīgie augi (velnābols, driģene, latvānis),
dzīvnieki (odze) un slimību izplatītāji (ērces, citi kukaiņi);

– pirms pārgājiena tā dalībniekiem vēlams pārzināt pirmās palīdzības sniegšanu, katrai pārgājiena
grupai ir jābūt līdzi savai pirmās palīdzības aptieciņai,;

– nodrošinieties, lai dalībniekiem būtu līdzi dzeramais ūdens (pirms pārgājiena vienojieties par
nepieciešamo ūdens daudzumu, ūdeni iepildiet neplīstošā traukā);

– ja pārgājienā plānota ēšana, vienojieties par līdzi ņemamo pārtiku un tās daudzumu;
– nodrošiniet, lai grupā vismaz vienam būtu mobilais tālrunis un grupas dalībnieki ir informēti,

kā izsaukt palīdzību (tālrunis 112);
– instruējiet grupas dalībniekus par dabas aizsardzības prasībām, uzvedību pie ūdens (ziemā uz

ledus), kā rīkoties dzīvnieka uzbrukuma draudu, apdegumu, saindēšanās, slīkšanas un ielūšanas
gadījumā;

– sadaliet pārgājienā nepieciešamās lietas, pārtiku, ūdeni, atsakieties no nevajadzīgām lietām (ņemt
līdzi pašu nepieciešamāko);

– iegūstiet no bērnu vecākiem informāciju par bērnu veselības traucējumiem vai specifiskām
īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība pārgājiena laikā (piemēram, bērnam ir spēcīga
alerģija un ir iespēja, ka bērns pārgājiena laikā nonāks kontaktā ar alerģijas izraisītāju), kā arī
par iespējām sazināties ar vecākiem;

– nodrošiniet bērnu vecākus ar informāciju par ekskursijas/pasākuma maršrutu, ilgumu,
pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas
iespējām.

Drošības pasākumi un noteikumi pārgājiena laikā:
– visai grupai ir jāturas kopā, izvēlēties tādu pārgājiena tempu, kas pieņemams visiem;
– ja pārgājiena laikā tiek veidotas mazākas grupas, tad katrā grupā ir jābūt vismaz vienam cilvēkam,

kas pārzina maršrutu, kas prot sniegt pirmo palīdzību, grupai līdzi jānes pirmās palīdzības aptieci-
ņa, mobilais tālrunis, dzeramais ūdens;

– kurinot ugunskuru, jāievēro, ka ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē, tam paredzē-
tās vietās; ja ugunskura vieta nav ierādīta, tā ir jāiekārto, apliekot ugunskura vietu ar akmeņiem
un apberot apkārt smiltis; iekurinot ugunskuru, nedrīkst lietot viegli uzliesmojošas vielas un
materiālus; beidzot kurināt ugunskuru, ugunskura vieta ir jāaplej ar ūdeni vai jāaizber ar smiltīm,
lai ugunskurs būtu pilnībā nodzēsts;

– atrodoties pie ūdens, ievērot, ka nedrīkst dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm; drīkst peldēties
tikai ar pieaugušā atļauju viņa klātbūtnē, vietā, kas atbilst peldvietas prasībām un ievērojot peldē-
šanas noteikumus.

– atrodoties uz ūdenskrātuvju ledus vai to tuvumā, ievērot, ka nedrīkst iet uz ledus, ja nav izvei-
dojusies droša ledus sega, t. i., ledus ir plānāks nekā 12 cm; vietās, kur ietek notekūdeņi; vietās,
kur ietek strauti, upes, gruntsūdeņi; meldrāju un ūdensaugu vietās; vietās, kur ledus pārklāts ar
biezu sniega kārtu; vietās, kur iegūst ledu; āliņģu vietās.

– neēst un nemēģināt nogaršot nepazīstamus un pārgājiena laikā savāktus augus.
– neņemt ar rokām latvāņus, citus nepazīstamus, indīgus augus.
– nelaimes gadījumā izsaukt palīdzību;
– par nelaimes gadījumiem nekavējoši informēt pasākuma vadītāju un cietušā vecākus;
– bīstamās situācijās pārtraukt ekskursiju/pārgājienu.
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Norise

Dodamies pārgājienā
1. Skolēni tiek sadalīti grupās.
2. Grupas uzdevums ir izveidot drošās uzvedības modeli, atrodoties brīvā dabā. Grupai jāatbild uz

jautājumiem.
• Kā sagatavoties pasākumam brīvā dabā vai pārgājienam?
• Kādi drošības pasākumi jāievēro?
• Kā jūs rīkotos, ja .. (iespējamās situācijas).

– Jūs plānojat iekurt ugunskuru, bet pārgājiena maršrutā nav norādītas speciālas ugunskura
vietas.

– Kas jāievēro pārgājiena laikā, grupai ejot kopīgu maršrutu? Kādi drošības pasākumi jāievēro,
lai izvairītos no dzīvnieku uzbrukuma?

– Kas jāievēro, atrodoties pie ūdens? Kad un kur drīkst peldēties?
– Kas jāievēro, atrodoties uz ledus? Kā var novērtēt ledus biezumu? Kurās vietās ledus pat

ziemā nebūs pietiekami biezs, lai pa to pārvietotos? Kā tu rīkotos, ja kāds ir ielūzis?
– Ko nedrīkst darīt, atrodoties brīvā dabā, arī pārgājiena laikā?

3. Skolotājs papildina atbildes.
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Informācija
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Informācijas sadaļā ir apkopoti visi tie metodiskie un informatīvie materiāli, kurus metodiskā materiāla
autori iesaka izmantot, apgūstot dažādas tēmas.
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