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 Pirmais noteikums 

• Pirmais noteikums 

 

Svarīgs katram, tas ir pats 

galvenais!  
Vai esi laukā vai istabā par 

to atcerieties!  

Sērkociņus neaiztiec, tajos 

dzīvo uguns! 



Otrais noteikums. 
• Otrais noteikums, to 

ir viegli atcerēties : 

• Ar elektroierīcēm 

esiet uzmanīgi! Ar 

gludekli, tējkannu, 

datoru, plīti… 



Trešais noteikums 

• Trešais noteikums: 

• Neatstāj degošu 

gāzes degli, uguns ir 

jāuzmana. 



Ceturtais noteikums 
 

 

 

• Ceturtais 

noteikums: Gribam 

tevi brīdināt, nekurini 

krāsni bez pieaugušo 

palīdzības! 

     



Piektais noteikums 

• Piektais noteikums:  

• Mežā patīkami 

pasēdēt pie 

ugunskura, bet kad 

laiks ir mājup doties, 

• pirms projām ej, 

ugunskuru nežēlo,  

• ar zemi apber, ar 

ūdeni aplej.  



• Ja mēs, bērni, 

ievērosim šos 

noteikumus, tad 

pasargāsim sevi no 

negadījumiem.    



• Sveiki, bērni! 

•  Es esmu 
ugunsdzēsējs, man 
nepieciešama jūsu 
palīdzība.  

• Vai vēlaties kļūt par 
ugunsdzēsējiem, 
sniegt palīdzību, 
dzēšot ugunsgrēku?  

• Pirms tam 
pārbaudīsim jūsu 
zināšanas!   



• Pirmais jautājums: kāds 

numurs jāzina, ja izcēlies 

ugunsgrēks? 

• Otrais jautājums: Vai 

bērni drīkst aiztikt 

sērkociņus? 

•  Trešais jautājums: Vai 

bērni drīkst vieni ieslēgt 

elektroierīces?  

• Ceturtais jautājums: Ar ko 

var nodzēst ugunsgrēku?  



• Din-don.Din-don 

• Aizdedzies ir kaķu 
nams! 

• Kaķi ārā izskrēja, 
acis lielas iepleta. 

• Skrien vistiņa ar 
ūdens spaini! 

• Apliet kaķu namu 

• Bet nodzēst 
nespēja!   



 

 

• Bērni vai jūs zināt, ar 

ko var nodzēst uguni? 





 

• Visas pūles pielikām, 

uguns liesmas 

nodzēsām. 

• Bija grūti, ļoti smagi, 

• Bet zināšanas drosme, 

veiklums, spēks, 

• Paglāba no nelaimes! 



• Pēc pārbaudes 

jautājumiem jūs esat 

gatavi kļūt par 

ugunsdzēsējiem!   

• Bet vēlos dot padomu:  

ja neuzmanās ar uguni, 

tad var izcelties 

ugunsgrēks! 

• Bērni, atcerieties to! 

• Ar uguni nekad 

nejoko!   



 

 

• Izkrita uz grīdas oglīte,  

• Koka grīda aizdegās, 

• Neskaties, negaidi, nestāvi 

• Bet aplej to ar: 

 

 





• Ar uguni mums jācīnās-  

    Mēs drosmīgie strādnieki! 

 

• Ar ūdeni mēs draugi, 

Mēs cilvēkiem ļoti vajadzīgi! 

 

• Kas mēs esam?    





• Ja mazie brāļi, māsas 

mājās aiztiek 

sērkociņus, kas tev 

būtu jādara? 

• Uzreiz sērkociņi….   



• Sprakšķ un dusmojas, 

No ūdens baidās. 

• Ar mēli, bet nerej! 

• Bez zobiem, bet kož! 

• Kas pieskaras, to ātri  

 pārvērš pelnos, dūmos! 





 

 

 

 

• Bez rokām, bez kājām 

debesīs kāpj!   





• Visiem draugi 

pastāstiet, 

• Kā ugunsdzēsēji 

dzīvo! 

• Viņi katru nakti un 

dienu, 

• Jūsu dzīvības sargā!  



• Ja notiek nelaime 

 

• Ja esi nevesels-113 

 

• Zvaniet glābšanas 

dienestam-112! 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

• ESI UZMANĪGS 

UN ATBILDĪGS! 

 


