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Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  Preiļu 1.pamatskolā 

un tās organizētajos pasākumos 
 

2021.gada 27.augustā 

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr 1338  

 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”   

I. Vispārīgie noteikumi. 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

Preiļu 1.pamatskolā (turpmāk – Skola) Daugavpils iela-34 , Preiļi , LV -5301 un 

tās organizētajos pasākumos. 

2. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu darba drošības 

jautājumos, kurš plāno un organizē izglītojošus pasākumus izglītojamo un 

darbinieku drošības jautājumos, nodrošina un kontrolē šīs kārtības ievērošanu. 

3. Katra mācību gada sākumā izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji 

tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

 

II. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti izglītības iestādē. 

4. Iekšējās kārtības noteikumi. 

5. Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas 

izplatību izglītības iestādē. 

6. Sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi. 

7. Kārtība, kādā Preiļu 1. pamatskolā uzturas vecāki un citas personas. 

8. Evakuācijas plāns. 

9. Rīcības plāns situācijās, kad skolēns ar savu uzvedību traucē mācību procesu 

vai apdraud savu vai citu personu drošību. 

10. Drošības noteikumi: 

10.1. par ugunsdrošību; 

10.2. par elektrodrošību; 

10.3. par pirmās palīdzības sniegšanu; 

10.4. par drošību ekskursijās un pārgājienos; 
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10.5. par drošību citos skolas organizētajos pasākumos; 

10.6. par drošību sporta sacensībās un nodarbībās; 

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

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību /tas attiecas uz mājturība un 

tehnoloģijas, informātika, bioloģija, fizika, ķīmija, sports / 

11. Drošības noteikumos tiek iekļauta šāda informācija: 

11.1. par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās 

jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija); 

11.2.par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem 

priekšmetiem un vielām); 

11.3. par ceļu satiksmes drošību; 

11.4. par drošību uz ūdens un ledus; 

11.5. par personas higiēnu un darba higiēnu; par darba drošību, veicot praktiskos 

un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestādes); 

11.6. par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos 

11.7. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus. 

 

III. Izglītojamo iepazīstināšana ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

evakuācijas plānu un  drošības noteikumiem. 

12. Izglītojamo iepazīstināšana ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, 

evakuācijas plānu un  drošības noteikumiem notiek šādā kārtībā: 

Instruktāžas tematika. Norises laiks. Atbildīgais par 

instruktāžas norisi 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 2x  m.g. sept./ 

janv. 

klases audzinātājs 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, 

ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības 

iestādē. 

1x  m.g. sept. klases audzinātājs 

Iepazīšanās ar Skolas evakuācijas plānu. 1x m.g. sept. klases audzinātājs 

Par ugunsdrošību. 1x  m.g. sept. klases audzinātājs 

Par elektrodrošibu. 1x m.g. sept. klases audzinātājs 

Par drošību ekskursijās un  pārgājienos. pirms katras 

ekskursijas vai 

pārgājiena  

klases audzinātājs 

vai cita atbildīgā 

persona. 

Par drošību citos Skolas organizētajos pasākumos. pirms katra 

pasākuma 

klases audzinātājs  

vai cita atbildīga 

persona 

Par drošību sporta stundās un sacensībās. 2x m.g. sept./janv. 

un pirms katrām 

sacensībām 

sporta skolotāji 

Sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi. 1x m.g. sept. sporta skolotāji 



Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir 

iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo 

drošību. 

2x m.g. sept./janv. attiecīgās mācību 

jomas  skolotājs 

 

13. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

noteikumiem un evakuācijas plānu veic un reģistrē atbildīgais pedagogs e-klases 

veidlapā. Izglītojamais to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu, un 

parakstu. 

14. Instrukciju reģistrēšanas  lapas tiek uzglabātas mapē “Skolēnu drošība”.  

15. Skolotājiem ir tiesības veikt atkārtotas vai papildus drošības instruktāžas 

atbilstoši aktualitātēm, esošajai situācijai un nepieciešamībai. 

 

IV. Ekskursiju un pārgājienu  organizēšana. 

16.  Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam 

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. 

17. Atbildīgā pedagoga pienākumi: 

17.1. nodrošināt šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minēto drošības noteikumu 

ievērošanu; 

17.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu 

notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē; 

17.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Skolas direktoru un cietušā 

vecākus; 

17.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt Skolas direktoru; 

17.5. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt 

vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās 

veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas 

iespējām. 

18. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem 

vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas 

iespējām ar vecākiem, norādot kontakttālruni. 

 

V. Citu skolas  pasākumu organizēšana. 

19. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā 

nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas 

un drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda 

attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos 

drošības pasākumus. 

20. Atbildīgais pedagogs nodrošina šo noteikumu 10.5 apakšpunktā minēto 

drošības noteikumu ievērošanu. 

21. Skolas direktors informē pašvaldības policiju vai Valsts policiju par 

pasākuma norises laiku un vietu. 

22. Ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus Skolas direktors 

saskaņo ar vietējo pašvaldību. 



23. Skolas direktors informē Valsts policiju par pasākuma norisi, ja 

transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību. 

 

VI. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana. 

24. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas 

sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

25. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas 

neapdraud izglītojamo veselību un drošību. 

26. Sporta sacensībās ir klāt Skolas ārstniecības persona vai cita sertificēta 

ārstniecības persona, vai vadītāja norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu 

atbildīgā persona. 

27. Atbildīgais pedagogs nodrošina šo noteikumu 10.6. apakšpunktā minēto 

drošības noteikumu ievērošanu un ir klāt sporta sacensību un nodarbību laikā. 

28. 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. 

29. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājam 

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

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

izglītojamie iepazīstināti ar šo noteikumu 10.6. apakšpunktā minētajiem drošības 

noteikumiem. 

30. Izglītojamam vai vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes 

ārstniecības personu vai klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt 

izmaiņas fiziskajās nodarbībās. 

31. Izglītības iestādes ārstniecības persona vai klases audzinātājs informē sporta 

skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai 

gadījumā, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības. 

 

VII. Noslēguma jautājumi. 

 

32. Atzīt par spēku zaudējušiem 2012.gada 11.decembra noteikumus   " Darba 

drošības un aizsardzības noteikumi" Skolā. 

33. Noteikumi  stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri. 

 

 

 

 

 

Skolas direktore:        Nora Šņepste 

 

 

 
 


