
 

 1 

 

APSTIPRINU: 

Valmieras Viestura vidusskolas  
direktora p.i. U.Jansons 
Rīkojums Nr. 33/1-8/14/16 
2014.g.19.02.    

 

 

Drošība skolas organizētajos pasākumos 

 

1. Saskaņā ar Valmieras Viestura vidusskolas direktora rīkojumu par drošību  

2. Skolas organizētajos pasākumos atbild attiecīgā posma direktora vietnieki.  

3. Par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem atbild ar direktora rīkojumu 
apstiprinātie pedagogi. Par instruktāžu pedagogs veic ierakstu e-klases žurnāla 
pielikumā, izglītojamie par iepazīšanos ar drošības noteikumiem veic ierakstu - 
”iepazinos”, datumu un parakstu.  

4. Pieteikumu par skolas organizēto pasākuma organizēšanu pedagogs iesniedz sava 
posma direktora vietniekam, vismaz vienu nedēļu pirms tā plānotās norises.  

5. Pieteikuma lapā norāda:  

o pasākuma mērķi,  
o telpu, kurā pasākums notiks,  
o laiku, 
o pārējos pedagogus, kas būs atbildīgi par pasākumu.  
o apstiprina, ka pasākuma laikā klase ievēros ugunsdrošības, elektrodrošības 

noteikumus, nelietos alkoholiskos dzērienus, narkotikās vielas, neuzaicinās uz 
pasākumu svešas personas, bet pēc pasākuma skolas telpas atstās pilnīgā kārtībā.  

6. Pasākuma laikā jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi.  

7. Pasākuma laikā izglītojamie ievēro ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.  

8. Pasākuma laikā izglītojamie atrodas pieteikumā norādītajā telpā, neklīst bez vajadzības 
pa skolu, neiziet ārpus skolas.  

9. Izglītojamie ciena sevi un cits citu, tādēļ pasākumus neizmanto personīgo rēķinu 
kārtošanai un attiecību noskaidrošanai.  

10. Izglītojamie, kuri neievēro iepriekš minētos noteikumus un atrodas alkohola vai 
narkotiku reibumā, raksta paskaidrojumu un sagaida pedagoga izsauktos vecākus. 

11. Pasākums tiek pārtraukts, ja iekšējās kārtības noteikumus neievēro kaut viens pasākuma 
dalībnieks.  

12. Par pasākuma pārtraukšanu vienpersoniski tiesīgs izlemt atbildīgais pedagogs.  

13.  Par pasākumu atbildīgo personu pienākumi: 

o Pirms pasākuma pārbaudīt telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību 
attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

o Pasākuma laikā atrasties telpā un sekot, lai tiktu ievēroti iekšējās kārtības 
noteikumi, kā arī citi drošības nosacījumi. 

o Sekot, lai netiktu lietoti gaismas efekti, kuros izmantotas veselībai kaitīgas vielas. 
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o Sekot, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ņemot vērā normatīvajos 
aktos noteikto platību uz vienu cilvēku. 

o Sekot, lai pasākuma apgaismošanai izmantotu tikai slēgtos elektrības vadus ar 
standarta savienojumiem. 

o Nodrošināt minimāli nepieciešamo pedagogu skaitu pasākumā. 
o Informēt pašvaldības policiju par masu pasākumu norises laiku un vietu. 
o Nepieciešamības gadījumā organizēt pasākuma dalībnieku evakuāciju, veikt 

operatīvā dienesta izsaukšanu, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī 
pildīt citus dežūrējošā administratora norādījumus. 

o Ja masu pasākums tiek rīkots ārpus skolas teritorijas, atbildīgā persona to saskaņo 
ar vietējo pašvaldību. 

  

 

 

 


