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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

R ī g ā 

 

27.08.2014.                                                                                         Nr.VS72-14- 6-nts 

 

 

Izglītojamo drošības noteikumi  

 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu  

un 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punktu 
 

 

 

1. Noteikumi nosaka Rīgas 72. vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) mācību 

nosrises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem, izglītības iestādes 

personālam un apmeklētājiem, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos: 

1.1. evakuācijas plāns; 

1.2. iekšējās kārtības noteikumi; 

1.3. drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās 

(Pielikums): 

1.3.1. ugunsdrošības noteikumi, 

1.3.2. elektrodrošības noteikumi, 

1.3.3. pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi, 

1.3.4. par drošību pastaigās, ekskursijās un pārgājienos; 

1.3.5. ceļu satiksmes noteikumi; 

1.3.6. drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās;  

1.3.7. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību šādos mācību kabinetos: 

1.3.7.1. mājturības un tehnoloģiju kabinets (zēniem); 

1.3.7.2. mājturības un tehnoloģiju kabinets (meitenēm); 

1.3.7.3. informātikas kabinets; 

1.3.7.4. bioloģijas un ķīmijas kabinets; 

1.3.7.5. fizikas kabinets. 
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2. Saskaņā ar darba aizsardzība normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz izglītības 

iestādes darbinieku drošu nodarbināšanu, papildus šo noteikumu 2.punktā minētajiem 

dokumentiem izglītības iestādes nodrošina, lai darbinieki tiktu instruēti un apmācīti 

darba aizsardzības jomā, kas attiecas uz darbinieka darba vietu vai mācību vidi un 

darba veikšanu vai mācību procesu. Darbinieku instruktāžu un apmācību pielāgo darba 

(mācību) vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.  

3. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi izglītojamos iepazīstina ar 

evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un 

instrukcijām darba aizsardzībā šādā kārtībā: 

3.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās 

palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu - katra mācību gada septembra mēnesī; 

3.2. ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās - ne retāk kā divas reizes 

mācību gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību; 

3.3. ar drošības noteikumiem pastaigās, ekskursijās un pārgājienos, ceļu satiksmes 

noteikumiem - pirms katras pastaigas, ekskursijas un pārgājiena; 

3.4. ar drošības noteikumiem sporta sacensībās un nodarbībās - pirms katras 

nodarbības un sporta sacensībām. 

3.5.  instruktāžu un apmācību, kas tieši attiecas uz darba (mācību) vietu un izpildi, 

veic, uzsākot darbu (mācības), mainoties tā raksturam vai apstākļiem, ieviešot jaunu 

vai mainot iepriekšējo darba (mācību) aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. 

4. Izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem 

un drošības noteikumiem reģistrē e-žurnāla izdrukā. Izglītojamais atbilstoši spējām un 

prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 

5. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram 

iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, 

maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, 

saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. 

6. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai 

pārgājienā informē vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus (turpmāk - Vecāki) par 

pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas 

vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. 

7. Pirms katra pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu un tehniskā 

nodrošinājuma piemērotību, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī 

saskaņo ar direktoru pasākuma plānu. Plānā norāda pasākuma norises laiku, vietu, 

aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus. 

8. Skolas direktors pasākuma rīkošanu, ja nepieciešams, saskaņo ar vietējo 

pašvaldību un informē pašvaldības vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un 

vietu. 
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9. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīko sporta zālē 

vai sporta nodarbībām pielāgotās vietās (piemēram, stadions), kas atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

10. Sporta sacensības un nodarbības rīko tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

izglītojamā veselību un drošību. 

11. Sporta sacensībās ir klāt sertificēta ārstniecības persona vai ar direktora 

rīkojumu nozīmēta persona pirmās palīdzības sniegšanai. 

12. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām informē 

dalībnieku Vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām un 

saziņas iespējām.  

13. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz direktoram 

rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās 

iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad 

izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem. 

14. Detalizētas drošības un aizsardzības prasības noteiktas šo noteikumu 

pielikumos. 

 

 

 

 

   

Direktors          A. Anzuļevičs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


