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Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību lielos, vairāku dienu masu
pasākumos.
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.
novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” 7.,8.punktu.
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība lielos, vairāku
dienu masu pasākumos (Dziesmu un deju svētkos, deju festivāli u.c).
2. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona
veic ierakstu skolas izstrādātajā veidlapā (1.pielikums).
3. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu
„iepazinos”, norādot datumu un parakstu.
4. Pasākuma laikā izglītojamiem jāievēro satiksmes noteikumi:
4.1. gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet
ja to nav - pa ceļa nomali;
4.2. gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet
ja to nav - krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja
redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot

taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz
abām pusēm;
4.3. vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc luksofora
signāliem, bet ja tādu nav - pēc transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas
luksofora signāliem. Citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai
pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama.
4.4. gaidīt autobusu atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet ja to nav - uz
ietves vai ceļa nomales;
4.5. pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad
transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves vai ceļa nomales
puses;
4.6. brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, iekāpt un izkāpt no
transportlīdzekļa tā kustības laikā.
4.7. brauciena laikā pasažieri nedrīkst novērst transporta līdzekļa vadītāja
uzmanību skaļi uzvedoties, staigājot u.c.
4.8. izglītojamie nedrīkst iekāpt un uzturēties autobusā bez pieaugušo klātbūtnes.
5.

Īpaši uzmanīgi jālieto elektroierīces:
5.1. aizliegts lietot vai izmantot bojātas elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes,
ierīces, kurām bojāts korpuss, bojāta izolācija, redzami kaili vadi;
5.2. elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai nebojātus
savienojumus un tam paredzētās, pedagoga norādītās vietās vietas;
5.3. ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu
bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo pedagogam vai kādam pieaugušajam;
5.4. ja jūtama elektrovadu izolācijas deguma smaka, radies īssavienojums vai
pārrāvums elektropadeves sistēmā, nekavējoties jāinformē pedagogs.
6. Izglītojamiem pasākuma norises vietā jāievēro ugunsdrošības noteikumi:
6.1. ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos vai ugunsdrošības noteikumu
pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo
par to jebkuram skolas darbiniekam vai pieaugušajam;
6.2. ja ugunsgrēks izcēlies, tad izglītojamajiem stingri jāievēro pedagogu
norādījumus par evakuēšanos;
6.3. neaiztikt nepazīstamus priekšmetu, tos neizjaukt.
7. Neparedzētās situācijās jāievēro kārtība un jāpilda pedagogu norādījumi:
7.1. negaisa, lietusgāžu laikā nedrīkst atrasties zem lieliem, slapjiem kokiem,
atklātā laukā, zem elektropārvades līnijām, elektroierīču tuvumā;
7.2. būt piesardzīgiem, uzmanīgiem mežā (ērces)
7.3. dalībnieku plūsmas sastrēgumos negrūstīties, būt pieklājīgiem un doties uz
pedagoga norādīto satikšanās vietu;
7.4. apmaldīšanās gadījumā meklēt palīdzību pie pasākuma organizatoriem,
pieaugušajiem, zināt nosaukt sava kolektīva apmešanās vietu, pedagoga
kontakttālruni;
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7.5. veselības problēmu gadījumos, piem., pārkāršana un visu, arī nenozīmīgu
traumu gadījumos, par to nekavējoties informēt pedagogu;
7.6. nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību citiem izglītojamiem, par visiem
negadījumiem informēt pedagogu.
8. Visur ievērot tīrību, personīgo higiēnu, kārtību un klusumu (skolā – naktsmītnē,
estrādē, ēdamzālē, tualetēs u.c.), kabinetos neatvērt skapjus, vitrīnas. Apmešanās
vietā saudzēt inventāru.
9. Izglītojamiem aizliegts lietot alkoholu, narkotikas vai citas apreibinošas vielas,
tai skaitā ievērot smēķēšanas aizliegumu.
10. Ievērot pieklājības normas vienam pret otru.
11. Uz estrādes uzturēties tikai norādītajās vietās, dzirdēt un ievērot visus
norādījumus, paziņojumus
12. Izglītojamie aiziet no kolektīvam norādītās vietas drīkst tikai ar pedagoga
atļauju.
13. Izglītojamiem aizliegts bez pedagoga uzturēties upju un citu ūdens tilpņu
tuvumā. Peldēties drīkst ar pedagoga atļauju speciālās peldvietās, kas atbilst
higiēnas normām un drošības pasākumiem. Peldēšanas laiku nosaka pedagogs.
14. Neuzticēties svešiem cilvēkiem un neņemt no svešiem tabletes, pulverīšus un
citas nezināmas vielas.
15. Par savām personīgajām mantām (telefons, fotoaparāts u.c) atbildēt pašiem
izglītojamiem.
16. Ja izglītojamie klaji ignorē atbildīgās personas norādījumus, pārkāpj sabiedrībā
pieņemtās uzvedības normas, apdraud savu un citu skolēnu veselību un dzīvību
(t.sk. lieto alkoholu, smēķē u.c), atbildīgā persona par to informē atbildīgo
koordinatoru, direktoru un dalībnieku vecākus. Tiek pieņemts lēmums par
dalībnieka turpmāko dalību pasākumā.
17. Ja objektīvu apstākļu dēļ, pasākuma laikā vecākiem nepieciešams izglītojamo
aizvest no pasākuma vietas, viņš vienojas ar atbildīgo personu un aizpilda
veidlapu (2.pielikums).
Pielikumā:
1. Informācija par izglītojamo dalību lielos, vairāku dienu masu pasākumos 1lpp.
2. Vecāku informācija atbildīgajai personai uz 1lpp.

Skatīts: Pedagoģiskās padomes 2020.gada 28.augustā sēdē
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1.pielikums
Lejasstrazdu sākumskolas 2020.gada 28.augustā
„Drošības noteikumiem izglītojamiem
par drošību lielos, vairāku dienu masu pasākumos.”
IZGLĪTOJAMO DALĪBA LIELOS, VAIRĀKU DIENU MASU PASĀKUMOS.
Informācija
Pasākuma dalībnieki:
Pasākuma norises laiks:
izbrauc: 201…gada…………..…..no............................................................................................................
(Iziet)

(datums)

(no kurienes)

atgriežas
201…gada……………….kur……………………………….cikos................................
(datums)

Pasākuma nosaukums:
....................................................................................................................................................................
Maršruts:......................................................................................................................................................
Pārvietošanās veids ...............................................Nakšņošana ...................................................................
Vecāki informēti par pasākuma mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas
vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām ar informācijas lapiņām.
Atbildīgā persona par pasākumu .............................................................
Palīgi ....................................................................................................................................
P.S. Līdzi jābūt aptieciņai pirmās palīdzības sniegšanai
Neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt:03, 112 (mobilie tālruņi),

Dalībnieku saraksts:
N.p.k.
Klase
Vārds, uzvārds

(vecums)

Apliecinājums par iepazīšanos ar
Jēkabpils pamatskolas drošības not.
izglītojamiem Nr.

Sazināšanās
iespējas ar
vecākiem

(iepazinos, datums, paraksts)

1.
2.
3.
Ar Lejassstrazdu sākumskolas 2020.gada 28.augusta„Kārtību izglītojamo
drošības nodrošināšanai izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos” esmu
iepazinies:
……………………….
(datums)

Atbildīgā persona…………………………................
(paraksts) (atšifrējums)

SASKAŅOTS
Lejassstrazdu sākumskolas direktore
……………………A.E. Ivaškeviča
20.…...gada ………………
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2.pielikums
Lejassstrazdu sākumskolas 2020.gada 28.augusta
„Drošības noteikumiem izglītojamiem
par drošību lielos, vairāku dienu masu pasākumos.”

LEJASSTARZDU SĀKUMSKOLAS
......................................................................KOLEKTĪVA VADĪTĀJAM

..........................................................
(vecāka vārds, uzvārds)
INFORMĀCIJA

Informēju, ka mans dēls/ meita..................................................................
laiku no.............................plkst..........................līdz..........................plkst.....................
(datums)

(laiks)

(datums)

( laiks)

atradīsies kopā ar mani. Uzņemos atbildību par sava bērna drošību.

...............................
(datums)

...............................................
(paraksts)
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