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Izstrādāti pamatojoties uz MK 24.11.2009. noteikumu 1338 „Kārtība kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos” 7.6. apakšpunktu.

Drošības tehnikas noteikumi
Skolas organizētajos pasākumos

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolas organizētajos
pasākumos.
1.2. Par masu pasākumu skolā tiek uzskatīts tāds pasākums, kurā piedalās 100 un vairāk
dalībnieku, bet minētā instrukcija ir spēkā arī citos organizētajos pasākumos;
1.3. Par pasākuma drošību un organizāciju atbild skolas direktora rīkojumā noteikta
persona/personas.
2. Atbildīgās personas pienākumi
2.1. Pirms pasākuma pārbaudīt telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam
pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.2. Pasākuma laikā atrasties telpā/pasākuma rīkošanas vietā un sekot, lai tiktu ievēroti
ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi drošības nosacījumi;
2.3. Sekot, lai iekštelpās netiktu lietoti: atklātais uguns, ugunsbīstamības vielas un šķīdumi, kā
arī citas bīstamas vielas;
2.4. Sekot, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ņemot vērā normatīvajos aktos
noteikto platību uz vienu cilvēku;
2.5. Sekot, lai pasākuma apgaismošanai izmantotu tikai slēgtos elektrības vadus ar standarta
savienojumiem;
2.6. Nodrošināt minimāli nepieciešamo pedagogu skaitu pasākumā;
2.7. Informēt pašvaldības policiju par masu pasākumu norises laiku un vietu, ja
transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību un veselību;
2.8. Nepieciešamības gadījumā organizēt pasākuma dalībnieku evakuāciju, veikt operatīvā
dienesta izsaukšanu, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī pildīt citus
dežūrējošā administratora norādījumus;

2.9. Ja masu pasākums tiek rīkots ārpus skolas teritorijas, atbildīgā persona to saskaņo ar
vietējo pašvaldību.
3. Masu pasākumu organizēšana
3.1. Masu pasākumi notiek ar skolas direktora atļauju, atbildīgajai personai saskaņojot vietu,
laiku un aptuveno dalībnieku skaitu;
3.2. Masu pasākumu laikā audzēkņiem jāievēro vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības
normas;
3.3. Skolas telpās aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošās vielas.
Skolā nedrīkst uzturēties alkohola reibumā;
3.4. Masu pasākumu laikā, Skolas telpās un tās teritorijā, bez Skolas Direktora saskaņojuma,
aizliegts ienest un izmantot jebkuras klases (atbilstoši Pirotehnisko izstrādājumu aprites
likumam) pirotehniskos izstrādājumus;
3.5. Masu pasākumu laikā mācību kabinetos uzturēties atļauts ar klases audzinātāja vai
skolotāja atļauju;
3.6. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, u.c.) vai nestandarta situācijās pasākuma laikā
dalībnieki rīkojās pēc atbildīgās personas norādījumiem vai ievērojot skolas drošības
noteikumus.
4. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana
4.1. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot specifiskos sporta veidos apvidū) rīkojamas
sporta nodarbībām paredzētās vietās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
4.2. Pirms sporta sacensībām skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgās personas;
4.3. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē dalībnieku
vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, atbildīgo pedagogu un
saziņas iespējām.
4.4. Sporta sacensības rīko direktora norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās
personas klātbūtnē;
4.5. Atbildīgās personas atbild par izglītojamo drošību un veselību sporta sacensībās un
nodarbībās. Par negadījumiem nekavējoties ziņo skolas direktoram;
4.6. Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās skolotājs iesniedz
direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, pārvietošanās
iespējas, dalībnieku saraksts, personas dati un datums, kad dalībnieks iepazīstināts ar
drošības instrukciju;
4.7. Klases audzinātājs, informē sporta skolotāju par audzēkņa veselības stāvokli katru reizi
pēc slimības, traumas vai gadījumos, ja audzēknim piemērojamas īpašas prasības. Sporta
skolotājs ievēro ģimenes ārsta norādījumus;
4.8. Audzēkņiem jāievēro:
4.8.1. Pirmais sporta zālē ierodas sporta skolotājs. Bez sporta skolotāja izglītojamie sporta
zālē nedrīkst uzturēties un darboties;
4.8.2. Ierodoties sporta zālē uz stundām, treniņiem un citām sporta nodarbībām, noteikti
jābūt tīriem sporta apaviem;
4.8.3. Jebkurā sporta nodarbībā stingri jāievēro disciplīna; vienmēr jāvalkā atbilstošs
sporta tērps; nodarbības laikā nedrīkst nēsāt gredzenus, ķēdītes, auskarus,
saspraudes, rokassprādzes vai pulksteni;
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4.8.4. Ja nodarbību laikā pasliktinās pašsajūta, jebkura nodarbība tūlīt jāpārtrauc un jāziņo
skolotājam.
4.8.5. Jāievēro noteikumus, kas paredzēti katrā sporta veidā (instruē skolotājs);
4.8.6. Komandu sporta spēlēs neko nedrīkst darīt ar noliektu galvu, vienmēr jāpārredz
laukums un jāseko bumbas lidojumam;
4.8.7. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst izmantot sporta inventāru.
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