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Apstiprinu: 

Lielplatones pamatskolas – atbalsta centrs 

Direktors:  A. Urbāns 

Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs  

INSTRUKTĀŽU GRAFIKS 

Laiks Instruktāžas tēma Nr. Atbildīgais Dokumenti par veikto 

instruktāžu 

 

 

Septembris, 

janvāris vai 

1. diena, 

skolēnam 

uzsākot 

mācības 

skolā 

mācību 

gada laikā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembris 

vai 1. diena, 

skolēnam 

uzsākot 

mācības 

skolā 

mācību 

gada laikā 

Iekšējās kārtības 

noteikumi 

E-klase Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Drošība pastaigās, 

pārgājienos un 

ekskursijās 

Instrukcija 

Nr. 7 

 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Ceļu satiksmes drošība Instrukcija 

Nr. 7 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Ugunsdrošība, rīcība 

ugunsgrēka trauksmes 

gadījumā 

Instrukcija 

Nr.4 

 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Elektrodrošība Instrukcija 

Nr.5 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirmās palīdzības 

sniegšana 

Instrukcija 

Nr.6 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Par rīcību ekstremālās un 

nestandarta situācijās. 

Instrukcija 

Nr.10 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Noteikumi par rīcību 

ārkārtējos gadījumos un 

krīzes situācijās 

Instrukcija 

Nr. 13 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Par drošību mācību laikā 

un nodarbību starplaikos 

Instrukcija 

Nr. 14 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Par personas higiēnu un 

darba higiēnu 

Instrukcija 

Nr. 15 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Iepazīstināt ar 

evakuācijas plānu un 

informācijas par 

operatīvo dienestu 

izsaukšanu izvietojumu 

izglītības iestādē 

Evakuācijas 

plāns, 

informācijas 

par 

operatīvo 

dienestu 

izsaukšanu 

izvietojums 

izglītības 

iestādē 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Visu mācību 

gadu 

Pirms katra jauna 

darbības veida ar 

priekšmetiem, iekārtām, 

vielām, kas var apdraudēt 

skolēnu drošību un 

veselību 

Instrukcija 

Nr.3, 

Nr.11 

Mācību 

priekšmetu 

skolotāji, 

internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja vai 

mācību priekšmeta 

skolotāja 

Septembris 

un janvāris 

Drošība mācību 

kabinetos un telpās 

Instrukcija 

Nr.3 

Mācību 

priekšmetu 

Instruktāžu mape pie 

mācību priekšmeta 
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 1338 

 

Izglītojamais, atbilstoši spējām un prasmēm iepazīšanos ar drošības noteikumiem 

 

apliecina ar ierakstu ”iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolotāji skolotāja 

Pirms katra 

pasākuma 

Drošības noteikumi masu 

pasākumos, kuros 

piedalās 100 un vairāk 

dalībnieku 

Instrukcija 

Nr. 8 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

katras 

ekskursijas 

Drošība pārgājienos un 

ekskursijās 

Instrukcija 

Nr. 7 

Mācību 

ekskursijas 

vadītājs 

Lietvedībā 

Pirms 

sporta 

sacensībām 

skolā 

Drošība sporta 

sacensībās 

Instrukcija 

Nr.9 

Sporta 

skolotājs 

Instruktāžu mape pie 

mācību priekšmeta 

skolotāja 

Pirms 

sporta 

sacensībām 

ārpus skolas 

Drošība sporta 

sacensībās, satiksmes 

drošība 

Instrukcija 

Nr. 9 

Sporta 

skolotājs 

Lietvedībā  

Ledus 

veidošanās 

ūdenstilpnēs 

Drošība uz ledus Instrukcija 

Nr.7 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

rudens 

brīvlaika 

Satiksmes drošība 

diennakts tumšajā laikā 

Instrukcija 

Nr.16 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

Ziemassvētk

u brīvlaika 

Ugunsdrošība (sveču 

lietošana, rīcība svētku 

uguņošanas laikā) 

Instrukcija 

Nr.8 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

pavasara 

brīvlaika 

Drošība uz ledus un 

ūdenstilpņu tuvumā 

Instrukcija 

Nr.7 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

pavasara 

brīvlaika 

Elektrodrošība Instrukcija 

Nr.5 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 

Pirms 

vasaras 

brīvlaika 

Drošība uz ūdeņiem, 

dabā. 

Instrukcija 

Nr.7 

Internāta 

skolotāji 

Instruktāžu mape klasē 

pie internāta skolotāja 



4 

 

Saturs 

 

 

 

 

1. Kārtība jeb  rīcības plāns, ja Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā konstatē 

vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas 

vielas 

 

 

3 

2. Kārtība, kādā Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā uzturas nepiederošas 

personas 

 

6 

3. Noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, 

kas var apdraudēt izglītojamā drošību un veselību un darba drošību veicot 

praktiskos un laboratorijas darbus 
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4. Ugunsdrošības noteikumi 15 

5. Noteikumi par elektrodrošību izglītojamiem 18 

6. Drošības noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā 21 

7. Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 23 

8. Drošības noteikumi masu pasākumos – pasākumos, kuros piedalās 100 un 

vairāk dalībnieku 

 

28 

9. Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās 32 

10. Par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās 37 

11. Drošības tehnikas instrukcija izglītojamiem, strādājot izglītības iestādes  

praksi 

 

41 

12. Personas datu aizsardzības kārtība 43 

13. Noteikumi par rīcību ārkārtējos gadījumos un krīzes situācijās 51 

14. Noteikumi par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos 58 

15. Par personas higiēnu un darba higiēnu 61 

16. Satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā 66 
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Instrukcija Nr.1 

 

Kārtība jeb  rīcības plāns, ja Lielplatones pamatskolā-atbalsta 

centrā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai 

izplata atkarību izraisošas vielas 
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Izdots saskaņā ar Ministru kabineta  

noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo  

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

 pieejamība izglītības iestādēs”,  

Izglītības likuma 14.panta 21.punktu un Izglītības iestādes Nolikumu 

 

1.Skolas administrācija vai izglītības iestādes darbinieks: 

1.1. Ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir konstatēti draudi kādas personas, 

vai personu grupas drošībai vai saņemta informācija par alkohola, narkotisko, toksisko 

vai psihotropo vielu, nažu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, pirotehnikas un šaujamieroču 

neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot 

izglītības iestādē vai tās teritorijā. 

1.2.izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par 

saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, 

traumām, kas apdraud izglītojamā veselību un dzīvību,  

1.3.ziņo par to vecākiem. 

 

2. Rīcības plāna izpildi izglītības iestādē īsteno: 

2.1. nozīmētā atbildīgā persona- organizē un ir atbildīga par rīcības plāna izstrādi un 

izpildes kontroli, kā arī izglītojamā vecāku, pašvaldības bāriņtiesas, Valsts policijas un 

sociālo dienestu informēšanu; 

2.2. klašu audzinātāji - organizē izglītojamo izglītošanas darbu, sadarbojas ar izglītojamā 

vecākiem, lai novērstu turpmāku atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī novēro 

izglītojamo; 

2.3. ārstējošais ģimenes ārsts vai feldšeru-vecmāšu punkta ārsta palīdze, kuru  

kompetencē ir piedalīšanās rīcības plāna izstrādē un izpildes kontrolē, kā arī izglītojamā 

veselības stāvokļa novērtēšanā; 

2.4. citi izglītības iestādes  darbinieki ( vietnieki, atbalsta komanda, tehniskie darbinieki) 

atbilstoši sava amata pienākumiem. 

 

3. Izglītības iestādes direktors nosaka personu, kas ir atbildīga par rīcības plāna izpildes 

koordināciju un profilaktiskajiem pasākumiem, kā arī personas, kas ir atbildīgas par 

konkrētu gadījumu uzraudzību. 

 

4. Izglītības iestādes personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir 

konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamais lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību 

izraisošas vielas. 

 

5. Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības: 

5.1. izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana; 

5.2. direktora informēšana par notikušo (nekavējoties); 

5.3. pārrunas ar izglītojamo; 

5.4. ja nepieciešams - neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana; 

5.5. vecāku informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu; 

5.6. Valsts policijas izsaukšana, ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko 

un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un 

psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma. 

 

6. Izglītības iestādes darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskas 

darbības, lai mainītu izglītojamo attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un 
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izglītojamo uzvedību: 

6.1. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšana un to ievērošanas 

uzraudzība; 

6.2. darbs ar izglītojamiem, kuri ir potenciālajā riska grupā; 

6.3. regulārs vecāku izglītošanas darbs, sniedzot informāciju par atkarību izraisošu vielu 

lietošanas pazīmēm un kaitējumu veselībai; 

6.4. vismaz reizi gadā - darba novērtēšana un turpmāko uzdevumu plānošana. 

 

7. Izglītības iestādē veic šādas darbības, lai novērstu atkarību izraisošu vielu 

lietošanu: 

7.1. izglītojamo sekmju līmeņa pārraudzība; 

7.2. sadarbība ar vecākiem; 

7.3. regulāra preventīvo pasākumu organizēšana izglītības iestādē sadarbībā ar citu 

institūciju darbiniekiem; 

7.4. regulāra sadarbība ar citu institūciju pārstāvjiem, risinot konkrētu gadījumu, kad 

lietotas atkarību izraisošas vielas. 

 

8. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas 

dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas. 

 

9. Atbildīgās personas ievēro principu, ka pārkāpēju (izglītojamo) nepieciešams ne tikai 

sodīt, bet arī veicināt pārmaiņas izglītojamā uzvedībā, piemēram, nodrošinot iespēju 

saņemt psihologa palīdzību. 

 

10. Sarežģītu situāciju risināšanā (piemēram, ja izglītojamā vecāki informēti par 

nepieciešamību nodrošināt izglītojamam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav 

pildījuši, ja izglītības iestādes darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē 

izglītojamam netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe) direktore informē 

pašvaldības sociālo dienestu. 
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Instrukcija Nr.2 

 

Kārtība, kādā Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā 

uzturas nepiederošas personas 
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Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

   14.panta 21.punktu  

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nepiederošas personas skolā un tās teritorijā aicināt un ievest drīkst, ievērojot kārtību, 

kādā Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā uzturas nepiederošas personas . Ziņot par 

nepiederošu personu atrašanos skolā vai tās teritorijā  ikvienam skolas darbiniekam. 

 Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra 

nepiederošu personu uzturēšanās. 

2. Par šajos noteikumos paredzētās kārtības ievērošanu ir atbildīgs izglītības iestādes 

dežurants. DEŽŪRADMINISTRATORA PIENĀKUMI 

1. Veikt administrācijas dežūras atbilstoši direktora apstiprinātajam grafikam. 

2. Nepieciešamības gadījumā, savas kompetences ietvaros, risināt skolas direktora 

vai viņa vietnieku jautājumus, ja tie atrodas arpusskolas. 

3. Kontrolēt skolas un internāta iekšējās kārtības noteikumu un dienas režīma 

ievērošanu. 

4. Uzņemt skolēnu vecākus, viesus, dažādas pārbaudes komisijas, noskaidrot un 

risināt nepiederošu personu uzturēšanās vajadzības skolā. 

5. Krīzes un neparedzētos gadījumos nekavējoties pieņemt lēmumus un rīkoties 

atbilstoši apstākļiem, par radušos situāciju ziņot skolas direktoram pa mobilo telefonu. 

28710735. 

6. Savas dežūras laikā skolu drīkst atstāt, tikai par to paziņojot direktoram vai 

savstarpēji vienojoties par izmaiņām, dežūru grafikam pievienojot rakstisku informāciju 

skolotāju istabā. 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ LIELPLATONES  PAMATSKOLĀ-ATBALSTA CENTRĀ 

UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS 

 

1. PASTĀVĪGI PIEDEROŠAS PERSONAS IR:  

1.1. Lielplatones pamatskolā-atbalsta centra skolēni,  

1.2. Lielplatones pamatskolā-atbalsta centra darbinieki, 

1.3. Lielplatones pamatskolā-atbalsta centra tehniskie darbinieki, mediķi un 

apkalpojošais personāls. 

2. LAICĪGI PIEDEROŠAS PERSONAS: 

2.1. personas, kuras ierodas Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā, lai risinātu 

jautājumus, kuri skar tās darbu – Jelgavas novada domes, Izglītības pārvaldes, 

Lielplatones pagasta pārstāvji, remontstrādnieki un apkalpojošo firmu darbinieki (par 

viņu rīcību atbild firmas atbildīgā amatpersona vai persona, kura uzaicinājusi), 

kontrolējošo organizāciju pārstāvji u.tml.; 

2.2. personas, kuras ierodas Lielplatones pamatskolā-atbalsta centrā, lai risinātu 

jautājumus, kuri skar skolēnus – skolēnu ģimenes locekļi, aizbildņi, zviedru krustvecāki, 

pašvaldību darbinieki, bērnu tiesību aizsardzības, policijas u.tml. speciālisti (par viņu 

rīcību atbild direktora vietniece audzināšanas darbā), praktikanti (par viņu rīcību atbild 

prakses vadītājs); 

2.3. personas, kuras Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra administrācija vai 

darbinieki uzaicinājuši uz dažādiem skolas organizētajiem pasākumiem – kursu 

apmeklēšana un vadīšana, pasākumu vadīšana un organizēšana (par viņu rīcību atbild 

persona, kura uzaicinājusi); 
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2.4. Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra pedagoģisko darbinieku un tehnisko 

darbinieku ģimenes locekļi (par viņu rīcību atbild attiecīgais darbinieks); 

2.5. Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra absolventi (piesakās pie administrācijas vai 

dežūrējošā audzinātāja). 

3. CITAS PERSONAS TIEK UZSKATĪTAS PAR NEPIEDEROŠĀM. 

Nepiederošām personām ir aizliegts uzturēties skolas telpās bez administrācijas vai 

dežurējošās audzinātājas atļaujas (dažādu preču tirgotājiem saņemt atļauju skolas 

grāmatvedībā). 

4. MĀCĪBU DARBNĪCĀS UN KLASĒS laicīgi piederošas un nepiederošas personas, 

drīkst uzturēties tikai ar attiecīgā skolotāja atļauju. Pēc skolotāja vai skolas 

administrācijas pārstāvja pieprasījuma attiecīgās telpas ir jāatstāj. 

5. UZTURĒŠANOS INTERNĀTĀ reglamentē šie un internāta iekšējās kārtības 

noteikumi.  

6. SARĪKOJUMOS piedalošos personu loku ikreiz nosaka Lielplatones pamatskolas-

atbalsta centra administrācija. 

7. Laicīgi piederošām un nepiederošām personām ir saistoši visi Lielplatones 

pamatskolas-atbalsta centra iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem var iepazīties skolas 

kancelejā. 
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Instrukcija Nr.3 
 

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir 

iekārtas un materiāli, kas var apdraudēt izglītojamā drošību 

un veselību un darba drošību veicot praktiskos  darbus 
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Iekšējās kārtības noteikumi sociālozinību kabinetā 

1. Katram izglītojamam kabinetā ir noteikta vieta, kuru bez pedagoga atļaujas nedrīkst 

mainīt. 

2. Izglītojamie pēc vietu ieņemšanas pārbauda kārtību, un, ja kas nav kārtībā, ziņo 

pedagogam. 

3. Aizliegts bez pedagoga atļaujas rīkoties ar materiāliem, ierīcēm, piederumiem. 

4. Strādājot praktiskus  darbus, sākt strādāt tikai tad, kad ir skaidrs, kas jādara, jānovēro, 

jānosaka. 

5. Strādājot lieto tikai tos materiālu daudzumus, kādus norādījis pedagogs vai 

instruktors.  

6. Darba laikā nedrīkst sarunāties balsī un traucēt citus strādāt. Ja pedagogs dod 

norādījumus visai klasei, darbs jāpārtrauc un jāklausās. 

7. Pēc katra praktiskā darba saved kārtībā darba vietu un tikai tad veic pierakstus.  

8.  Bez atļaujas neko negaršot un nepiedāvāt citiem. 

9. Neko nemest izlietnēs. 

10. Izglītojamie materiāli atbild par ļaunprātīgi viņu rīcībā esošo mēbeļu, kabinetā esošo 

mācību tehnisko līdzekļu, aparātu, uz galdiem novietoto priekšmetu un grāmatu 

sabojāšanu. 

11. Stundai beidzoties, izglītojamie sakārto savu darba vietu. Dežurants pārbauda darba 

vietu kārtību un pārbaudes rezultātus ziņo pedagogam. 

12. Stundai beidzoties, izglītojamie atstāj kabinetu. 

 

Drošības tehnikas noteikumi izpildot  praktiskos darbus vizuālās mākslas   

kabinetā 

1. Katram izglītojamam kabinetā ir noteikta vieta, kuru bez pedagoga atļaujas nedrīkst 

mainīt. 

2. Izglītojamie pēc vietu ieņemšanas pārbauda kārtību, un, ja kas nav kārtībā, ziņo 

pedagogam. 

3. Aizliegts bez pedagoga atļaujas rīkoties ar materiāliem, ierīcēm, piederumiem. 

4. Strādājot praktiskus  darbus, sākt strādāt tikai tad, kad ir skaidrs, kas jādara, jānovēro, 

jānosaka. 

5. Strādājot lieto tikai tos materiālu daudzumus, kādus norādījis pedagogs .  

6. Darba laikā nedrīkst sarunāties balsī un traucēt citus strādāt. Ja pedagogs dod 

norādījumus visai klasei, darbs jāpārtrauc un jāklausās. 

7. Pēc katra praktiskā darba saved kārtībā darba vietu . 

8.  Palīgmateriālus novieto pedagoga norādītajā vietā. 

9. Neko nemest izlietnēs. 

10. Izglītojamie materiāli atbild par ļaunprātīgi viņu rīcībā esošo mēbeļu, kabinetā esošo 

mācību tehnisko līdzekļu, aparātu, uz galdiem novietoto priekšmetu un grāmatu 

sabojāšanu. 

11. Stundai beidzoties, izglītojamie sakārto savu darba vietu. Dežurants pārbauda darba 

vietu kārtību un pārbaudes rezultātus ziņo pedagogam. 

12. Stundai beidzoties, izglītojamie atstāj kabinetu. 

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi mājturības un darbnīcas kabinetā 

 

Darbnīcā   

1.Praktisko darbu stundas darbnīcā notiek stundu sarakstā paredzētajā laikā, kas sākas 

un beidzas ar zvanu. 
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2.Izglītojamie darbnīcā strādā pedagoga norādītajās vietās. Mainīties darba vietām vai 

stundas laikā aiziet no savas darba vietas bez pedagoga atļaujas ir aizliegts. 

3.Stundai sākoties, izglītojamie organizēti ierodas darbnīcā un organizēti nostājas savās 

darba vietās. Pēc sasveicināšanās ar pedagogu sākas mācību stunda. Stundai beidzoties, 

izglītojamie ar pedagogu atļauju organizēti iziet no darbnīcas. 

4.Praktisko darbu stundā izglītojamais ņem līdzi savu dienasgrāmatu, pierakstu kladi, 

zīmuli, dzēšgumiju, lineālu un cirkuli. 

5.Izglītojamiem klusu un uzmanīgi jānoklausās pedagoga paskaidrojumi. Ja pedagogs 

sniedz tos darba laikā visai grupai, izglītojamiem nekavējoties darbs jāpārtrauc un 

uzmanīgi jāklausās. Darbu drīkst turpināt tikai ar pedagogu atļauju. 

6.Ja izglītojams nav sapratis pedagogu skaidrojumus, tas jautā pedagogam paceļot roku. 

7.Stundas laikā izglītojamie nedrīkst skaļi sarunāties, trokšņot un bez pedagoga atļaujas 

pārtraukt darbu. Aizliegts traucēt citus izglītojamos darbā. 

8.Starpbrīdī jāpārtrauc darbs, jāiziet no darbnīcas un tās jāizvēdina. 

9.Strādājot darbnīcā jāuzģērbj spectērps, virsvalks vai jāuzsien priekšauts. Pēc darba 

jānomazgā rokas un jāsakārtojas. 

10.Darba laikā izglītojamiem stingri jāievēro darba drošības noteikumi un drošības 

tehnika. Ja izglītojamais ir guvis traumu, par to nekavējoties jāziņo pedagogam, kas  

sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Mājturības kabinetā atrodas aptieciņa ar pirmās 

palīdzības medikamentiem. 

11.Darba vietai vienmēr jābūt tīrai. Strādājot pareizi jālieto darba instrumenti. Jāstrādā 

vienmērīgā darba tempā. 

12.Saņemot uzdevumu, izglītojamam tas nopietni jāpārdomā un jāsastāda darba 

izpildīšanas plāns. 

13.Izglītojamam gatavojamā priekšmeta rasējums glīti un precīzi jāierasē pierakstu 

kladē. Burtnīcā rūpīgi jāieraksta darba gaitas plāns, vajadzīgie materiāli, darbam 

nepieciešamie darba rīki, datums, kad darbs sākts, darbam paredzēto stundu skaits un 

datums, kad darbs pabeigts. 

14.Vajadzīgos darba rīkus un materiālus saņem no dežurējošajiem izglītojamiem. 

15.Koplietošanas instrumentus saņem no pedagoga un pēc lietošanas nekavējoties atdod 

atpakaļ. 

16.Saņemtos darba rīkus un materiālus izglītojamais novieto uz galda noteiktā kārtībā: 

biežāk lietojamos tuvāk , retāk lietojamos tālāk, tos, kurus lieto ar labo roku – labajā 

pusē, tos, kurus lieto ar kreiso roku – kreisajā pusē. 

17.Pirms darba rīku lietošanas tie ir jāpārbauda, bojātie jāsalabo vai jānomaina pret 

derīgiem. Ar bojātiem instrumentiem strādāt ir aizliegts. 

18.Noteiktai darba operācijai jālieto tikai atbilstoši darba rīki. 

19.Izglītojamam saudzīgi jāapietas ar darba rīkiem un ekonomiski jāizmanto materiāls. 

20.Uzdoto priekšmetu nedrīkst gatavot pēc acumēra, bet stingri jāievēro dotie izmēri un 

darba procesā ar mērinstrumentiem jāpārbauda detaļas. Darbi jāizgatavo tīri, atbilstoši 

dotajam rasējumam. 

21.Stundai beidzoties, jānotīra un jāsagatavo sava darba vieta, jānodod darba rīki un 

atlikušie materiāli dežurējošiem izglītojamiem. Ar savu darbu, pierakstu kladi un 

dienasgrāmatu jāierodas pie pedagoga. Pedagogs darbu novērtē un atzīmi ierasta 

izglītojamā dienasgrāmatā. 

 

Mājturība 

1.Izglītības iestādes mājturības kabinetā jāievēro kārtība, kuru nosaka izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumi. 

2.Gatavojoties darbam, jāieņem sava darba vieta. 
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3.Somas jānoliek noteiktā vietā. 

4.Saudzīgi jāapietas ar inventāru, darba rīkiem. Par to bojāšanu vainīgais tiek sodīts pēc 

izglītības iestādēs iekšējās kārtības noteikumos paredzētajiem sodiem. 

5.Beidzot darbu, jāsakārto darba vieta, jānovieto uzskates materiāli un darba rīki. 

6.Ja darba gaitā rodas traumas, nekavējoties zinot pedagogam. 

7.Ar elektriskajām virtuves ierīcēm jādarbojas uzmanīgi! Kategoriski aizliegts lietot 

bojātas virtuves ierīces. 

8.Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda kontaktligzdā līdz 

galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt. 

9.Vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces, un tikai tad, kontaktligzdu pieturot ar 

roku, ņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada, jo tad var notikt īssavienojums. 

10.Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla. 

11.Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus, citādi var ciest no 

elektriskās strāvas.  

 

Drošības tehnikas noteikumi mājturības un darbnīcas kabinetos 

Darbnīcā 

1.Iegaumēt pedagoga doto instrukciju un norādījumus par attiecīgā darba drošības 

tehnikas noteikumiem. 

2.Zināt, kā strādāt ar metāla, koka u.c. darba mašīnām Sekot, lai aizsargierīces, 

norobežotāji, mašīnu iezemējums un elektrisko vadu izolācija ir kārtībā. 

3.Pirms darba pedagoga klātbūtnē pārbaudīt mašīnai palaišanas, apstādināšanas un 

bremzējošās iekārtas darbību, lai novērstu nejaušu strāvas pieslēgšanos no 

satricinājumiem un citiem iemesliem. 

4.Lietot darbā nepieciešamās individuālos aizsardzības līdzekļus un priekšmetus (brilles, 

ekrānus, apvalkus, gumijas cimdus u.t.t.) 

5.Neizdarīt mērījumus detaļām, kas tiek apstrādātas, nesniegt priekšmetus pāri darba 

mašīnām to darbības laikā. 

6.Mašīnas darba laikā netīrīt, neslaucīt, neeļļot, neiestiprināt un neizņemt no tās detaļas, 

kā arī nebāzt roku un neiet pašam aiz norobežotājiem. 

7.Nekavējoties ziņot pedagogam par darbā gūtajām traumām (iegriezumiem, 

apdedzinājumiem, saspiedumiem, izmežģījumiem u.c.). 

Aizliegts: 

1.Strādāt neaizpogātā apģērbā, nenostiprinātas apģērba daļas (šalles, lentas, siksnu gali 

u.c.), ko var ieraut mašīnā.  

2.Apstrādāt, turot rokās sīkās detaļas, nelietojot atbalstus un iestiprinājumus, pieskarties 

un bremzēt ar roku rotējošās mašīnas daļas un mezglus. 

3.Nopūst skaidas vai novākt tās ar pirkstiem. 

4.Pārlikt dzensiksnu mašīnām no vienas pakāpes uz otru motoram darbojoties. 

5.Strādāt ar mašīnu, darba galdiem, kas bojāti, neiezemēti, kā arī strādāt ar bojātiem 

instrumentiem. 

6.Atvērt vai noņemt aizsargpārvalkus no elektriskajiem svirdzelžiem un 

elektromagnētiskajām kārbām, atvērt skapja durvis sadalītājiem un citām elektriskām 

ierīcēm. 

7.Pastāvīgi pieslēgt mašīnas, darba galdus, elektriskos instrumentus elektriskajam tīklam 

vai slēgdēlim. 

8.Atstāt bez uzraudzības ieslēgtas mašīnas, darba galdus un motorus. 

Mājturībā   

Darbā ar šujmašīnām. 

1.Darba vieta jāiekārto tā, lai gaisma uz darba virsmu kristu no kreisās puses. 
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2.Pie šujmašīnas nedrīkst strādāt ar gariem vaļējiem matiem un neaizpogātu apģērbu. 

3.Strādājot ar šujmašīnu, uz krēsla jāsēž taisni un tam jāatrodas iepretī šujmašīnas 

adatai; abas kāju pēdas jātur uz grīdas vai paminām. 

4.Šuvējai jāatrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa. 

5.Aizliegts atspiesties uz šujmašīnas ar elkoņiem – tikai roku delnas atrodas uz galda 

virsmas. 

6.Šūšanas laikā nedrīkst pieskarties kustīgajām šujmašīnas detaļām. 

7.Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai, jo adata šujot var tos smagi ievainot. 

Nedrīkst audumu bīdīt vai vilkt ar rokām. 

8.Pirms šūšanas jāpārbauda, vai audumā nav palikušas kniepadatas. 

9.Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts, diegu 

kušķi). 

10.Uzliekot dzensiksnu kājminamai šujmašīnai, spararatu pagriež ar roku. 

11.Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kājas uz paminām. 

12.Pirms sāk šūt ar elektrisko šujmašīnu, pārbauda elektriskās auklas un kontaktdakšas 

tehnisko stāvokli. 

13.Labojot vai tīrot elektrisko šujmašīnu, tā jāatvieno no elektrības tīkla (kontaktdakša 

jāizņem no sienas kontaktligzdas). 

14.Aizliegts strauji nospiest reostata pedāli. 

15.Pārtraucot vai beidzot darbu, elektriskās šujmašīnas kontaktdakša jāaizņem no sienas 

kontaktligzdas un jānokopj darba vieta. 

Darbā ar elektriskajiem gludekļiem. 

1.Pirms darba uzsākšanas, pārbaudīt kārtību gludināšanas vietā. 

2.Pārbaudīt vai ir droša izolācija gludekļa pievadiem vai ir kārtībā elektriskais slēdzis. 

3.Nepieļaut elektriskā gludekļa pārkaršanu. 

4.Darba pārtraukumā atslēgt elektrisko gludekli no strāvas. 

5.Aizliegts uzlikt elektrisko gludekli uz degošiem priekšmetiem. 

6.Izņemot kontaktdakšu no kontaktligzdas, nedrīkst to raut aiz vada. Ar vienu roku 

jāpietur kontaktligzda, bet ar otru roku jāizvelk kontaktdakša. 

7.Darbu beidzot, gludeklis obligāti jāatvieno no elektriskā tīkla – nedrīkst atstāt 

neizslēgtu. 

Ekspluatācijas noteikumi elektriskajām plītīm. 

1.Pirms darba sākuma pārbauda plīts tehnisko un sanitāro stāvokli – palaišanas un 

regulēšanas ierīces (paketslēdžus un termoregulātorus). Paketslēdžu rokturiem jābūt 

izslēgtā stāvoklī. 

2.Plīts virsmas nedrīkst būt saplaisājušas, netīras ar piedeguša uztura paliekām. 

3.Sildvirsmas ieslēdz uz pilno apsildi, pēc katla satura uzvārīšanās sildvirsmu pārslēdz 

uz vājo apsildi. 

4.Brīvās sildvietas neieslēdz. 

5.Cepot uz plīts, sildvietu pārslēdz uz vājo apsildi, retos gadījumos uz vidējo apsildi. 

6.Nedrīkst uzliet šķidrumu uz plīts čuguna sildvirsmām, jo tad rodas plaisas. 

7.Lietojot cepeškrāsni to ieslēdz uz pilno apsildi. Termoregulātora rokturi iestāda pret 

vajadzīgo temperatūru skalas iedaļu. 

8.Kad darbs pabeigts, visas sekcijas izslēdz. Kad plīts atdzisusi, to sakārto pienācīgā 

sanitārā stāvoklī. 

9.Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda katras sildvietas un plīts korpusa iezemējums. 

10.Nedrīkst darbu uzsākt, ja ir pazīmes, ka plīts bojāta (nedarbojas slēdži, 

termoregulatori). 

11.Elektriskās plīts virsmu un sildvirsmas nedrīkst tīrīt ar abrazīvajiem tīrīšanas 

līdzekļiem un sūkļiem. Notīrītā plīts jāpārslauka ar mitru lupatu un sausu dvieli. 
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12.Cepeškrāsns emalju nedrīkst tīrīt ar nazi vai kādu citu asu priekšmetu. 

13.Sildelements nav jātīra, jo augstajā temperatūrā tas attīrās pats. 

14.Ar aerosolpreparātu jāstrādā ļoti uzmanīgi – obligāti jālieto gumijas cimdi un 

aizsargbrilles. 

Vispārīgās higiēnas prasības  mājturības kabinetā. 

1.Darba virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtiku: 

a.darba virsmas ir gludas, bez bojājumiem un plaisām neabsorbējošas un nerūsējošas; 

b.Koka virsmas, ko nav iespējams pilnībā notīrīt un dezinficēt izmanto tikai tad, ja to 

nevar aizstāt ar citu materiālu; 

c.inventāru nepieciešams marķēt atsevišķi jēlai un gatavai produkcijai, piemēram: 

SV – svaiga gaļa, MA – maize. 

2.Iekārtu un aprīkojuma konstrukcija, uzbūve un uzstādīšana: 

2.1. iekārtas izvieto tā, lai tās: 

2.1.1.pieļauj tām paredzēto apkopi un tīrīšanu; 

2.1.2.darbojas atbilstoši; 

2.1.3.ļauj ievērot labu higiēnas praksi, tajā skaitā veikt uzraudzību. 

3.Aukstumiekārtas: 

3.1. Pārtikas produktu uzglabāšana – tikai darba dienā 8:00-16:00; 

3.2. Darbu beidzot ledusskapī produkti neglabājās. 

 

Iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumi informātikas kabinetā 

 

1.Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc pedagoga uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas, 

palaižot meitenes pa priekšu. 

2.Somas jānoliek skolotāja norādītā vietā. 

3.Rokām jābūt tīrām un sausām. 

4.Datorkrēsli jālieto saudzīgi, tikai sēdēšanai. 

5.Kabinetā nav atļauts ēst un dzert, datoru tuvumā nedrīkst būt nekādi šķidrumi. 

6.Nedrīkst aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai bāzt tajās kādus priekšmetus. 

7.Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu. 

8.Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas, ventilāciju, vadus un spraudņus. 

9.Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru, mainīt tās iestatījumus. 

10.Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas. 

11.Ja kāda ierīce aizdomīgi karst vai kūp, tā nekavējoties jāizslēdz un jāziņo pedagogam 

vai laborantam. 

12.Lietojot diskus un citus datu nesējus, pirms to lietošanas jāveic pretvīrusu pārbaude. 

13.Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām. 

14.Atļauts izdrukāt mācību darbus, saskaņojot ar pedagogu. 

15.Stundas laikā nedrīkst staigāt pa klasi, traucēt klasesbiedriem. 

16.Klasē jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un interneta lietošanas 

noteikumi. 

17.Darbu beidzot, pareizi jābeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās 

jāizslēdz dators) un jāsakārto darba vieta - sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā 

mācību līdzekļus, krēslu! Neaizmirst savas mantas! 

18.Ja izglītojamais neievēro iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā rezultātā tiek 

sabojāts dators, tad radušos zaudējumus sedz vainīgā persona. 
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Instrukcija Nr.4 

 

Ugunsdrošības noteikumi 
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Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.” 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 238  

 

1.Izglītības iestādes teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm 

pie visām ēkām. Tās nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu novietošanai 

(velosipēdi, mopēdi, motocikli).  

2.Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto 

ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu. 

3.Izglītības iestādē un tās teritorijā izglītojamiem ir aizliegts: 

- smēķēt; 

- nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, 

priekšmetus un materiālus; 

-  aizliegts kurināt ugunskurus  veicot izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas 

darbus; 

- dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus. 

4.Izglītības iestādes ēkās aizliegts: 

- aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar 

somām un mantām; 

- ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus. 

5.Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts: 

- izmantot vadus ar bojātu izolāciju; 

- izmantot nestandarta elektriskās ierīces; 

- atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem; 

- izmantot bojātas rozetes. 

6.Lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot 

ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

7.Ugunsdzēsības aparāti izglītības iestādes ēkā piestiprināti pie sienām katrā stāvā. 

8.Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts: 

 - aparāta tips; 

 - pildījuma veids; 

 - aparāta dzēšanas klase; 

 - iedarbināšanass kārtība; 

 - derīguma termiņš. 

9.Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos izglītības iestādē vai tās teritorijā vai 

ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir 

nekavējoties jāziņo par to jebkuram izglītības iestādes darbiniekam vai pieaugušajam, 

kuru viņš ir sastapis. 

10.Par ugunsdrošību izglītības iestādē atbild direktors un ar viņu rīkojumu norīkotās 

personas. 

11.Visiem izglītības iestādes izglītojamiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

12.Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no 

postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 

13.Izglītojamiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem. 

(pielikums Nr.1) 

14.Ugunsdrošības instruktāžu veic ne retāk kā divas reizes gadā; 

15. Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic, ja: 



19 

 

- Izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā; 

- nodarbinātie nav ievērojuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās 

prasības; 

 

PIELIKUMS Nr.1 

 

IZGLĪTOJAMĀ RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

 

1.Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamiem stingri jāievēro tā 

pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šī klases 

izglītojamo evakuāciju atbilstoši izglītības iestādes evakuācijas shēmai. 

2.Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamie atrodas izglītības iestādes telpā, tad ir 

jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams – 

tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā pedagoga norādījumi, kas tajā 

brīdī tur atrodas. 

3.Iziet no izglītības iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri. 

4.Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts 

ieiet ēkā. 

5.Par ugunsgrēka izcelšanos izglītības iestādē paziņo ar trauksmes sirēna vai mutiski. 

6. Ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 

zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka 

izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu 

informāciju par ugunsgrēku; 

7. Pedagogu vai skolas darbinieka pienākums, informēt ugunsgrēka dzēšanas un 

glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka 

apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas 

ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem; 
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Instrukcija Nr.5 

 

Noteikumi par elektrodrošību izglītojamiem 
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Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.” 

 

I. Darba drošības prasības, darbu uzsākot 

 

1.Pirms darba uzsākšanas ir jāaiziet apmācība elektrodrošībā, kuru apliecina instruētā un 

instruētajā paraksti. 

2.Periodiskā instruktāža darba vietā tiek veikta ne retāk kā reizi gadā. 

3.Uzsākot darbu, sagatavot darba vietu, novākt visu lieko. 

4.Ieslēgt ventilāciju un apgaismojumu. 

5.Pārbaudīt darba veikšanai nepieciešamo elektroinstrumentu un ierīču elektroizolācijas 

un slēdžu tehnisko stāvokli, pārbaudīt to darbību. 

6.Pirms elektroiekārtu iedarbināšanas un lietošanas izglītojamam: 

6.1. jāpārliecinās vai viss ir skaidrs; 

6.2. gadījumos, kad ir neskaidrības, jāgriežas ar jautājumiem pie skolotāja. 

Elektroiekārta (instrumenti) spriegumam jāpieslēdz tikai tam paredzētā vietā un 

vajadzības gadījumā izmantot tikai tos pagarinātājus, kas izsniegti un paredzēti 

konkrētās iekārtas ekspluatācijai. 

7. Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda, vai iekārta (instrumenti) ir darba kārtībā. 

8. Iekārta nekavējoties jāizslēdz un jāizrauj kontaktdakša no rozetes, ja pie   iekārtas 

ieslēgšanas vai tās darbības laikā dzirdams kāds neparasts troksnis vai jūtama deguma 

smaka. Par notikušo nekavējoties jāziņo tiešajam vadītājam – pedagogam.  

9. Aizliegts uzsākt darbu ja: 

9.1. darba vieta nav pietiekoši un pareizi apgaismota; 

9.2. konstatēti elektroinstrumentu vai ierīču bojājumi; 

9.3. ir slikta pašsajūta, reibonis. 

 

II. Darba drošības prasības darba laikā 

 

10.Darba laikā jābūt uzmanīgam, koncentrētam un netraucēt citus izglītojamos. 

11.Darīt tikai to darbu, kurš ir uzdots. 

12.Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus. 

13.Nestrādāt ar bojātiem elektroinstrumentiem un ierīcēm. 

14.Lietojamas elektroiekārtas periodiski jāattīra no putekļiem un nosēdumiem. 

15.Kategoriski aizliegts uzstādīt un lietot paštaisītas un nestandarta elektroierīces. 

16.Elektrosadales skapim jābūt aizslēgtam. Izglītojamiem aizliegts patvaļīgi to atvērt un 

veikt darbības ar tajā izvietotajām ietaisēm. 

17.Aizliegts izraut kontaktdakšu ar mitrām rokām. 

18.Aizliegts pārnēsāt iekārtu, turot to aiz vada . 

 

III. Darba drošības prasības ārkārtējās situācijās 

 

19.Pārtraukt darbu un ziņot tiešajam darbu vadītājam-pedagogam par bīstamām 

situācijām.  

20. Elektroinstrumentu vai ierīču bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu 

parādīšanās, deguma smaka u.c.) pārtraukt darbu ar tiem (izslēgt), ziņot tiešajiem darba 

vadītājam-pedagogam un brīdināt citus izglītojamos par radušos situāciju.  
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21. Aizliegts remontēt elektroinstrumentus un ierīces, pieskarties atkailinātiem vadiem, 

apgaismojuma armatūrai un citām strāvu vadošām daļām, noņemt nožogojumus vai 

aizsargapvalkus – tas jādara kvalificētam personālam. 

22. Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties jāpaziņo pedagogam 

23. Ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsējus zvanot pa tālruni 112, ieslēgt 

signalizāciju. 

 

IV. Darba drošības prasības darbu beidzot 

 

24. Izslēgt elektroinstrumentus un ierīces, sakārtot darba vietu, darba instrumentus nolikt 

tiem paredzētās vietās, attīrīt iekārtu no putekļiem un nosēdumiem. 

25. Sakārto un nolikt paredzētajā vietā individuālos aizsardzības līdzekļus. 

26. Novākt visus ražošanas atkritumus un degtspējīgos materiālus. 

27. Aizvērt logus, izslēgt ventilāciju, apgaismojumu un aizejot aizslēgt durvis. 

28. Par darba gaitā konstatētajiem bojājumiem vai trūkumiem, neatbilstošām darbībām 

ziņot pedagogam. 
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Instrukcija Nr.6 

 

Drošības noteikumi pirmās palīdzības sniegšanā 
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Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

„Kārtība, Kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

 

I. Vispārējās prasības 

 

1. Noteikumi sastādīti, lai izglītojamie būtu informēti un zinātu veicamos pasākumus, to 

secību un nozīmi situācijās, kad noticis nelaimes gadījums. 

2. No pareizi sniegtas pirmās palīdzības bieži ir atkarīga cietušā dzīvība. 

3. Pirmā palīdzība ir paša cietušā vai citas personas prasmīga, mērķtiecīga un nekavējoša 

rīcība notikumu vietā, lai saglabātu cietušā organisma dzīvības funkcijas un novērstu 

iespējamās sekas līdz ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

II. Palīdzības sniegšana 

 

4. Pirmo palīdzību izglītojamais sniedz tikai tad, ja blakus nav pedagogu un pieaugušo, 

kas varētu sniegt kvalitatīvu pirmo palīdzību. 

5. Pirms sākt palīdzību, jāpārvar uztraukums un jānovērtē situācija. 

6. Pašpalīdzību sniedz sev pats cietušais ja ir saglabājušās viņa rīcībspējas, t.i., kaitīgā 

faktora iedarbības pārtraukšana, asiņošanas apturēšana, bojāto ķermeņa daļu saudzēšana 

un saukšana pēc palīdzības. 

7. Savstarpējo palīdzību cietušajam sniedz cita persona, t.i., kaitīgo faktoru iedarbības 

pārtraukšana, darbības cietušā dzīvības uzturēšanai, ātrās palīdzības izsaukšana un 

cietušā stāvokļa atvieglošana līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās 

brīdim. 

 

III. Dzīvībai bīstamo faktoru iedarbības pārtraukšana 

 

8. Pirmkārt, svarīgi nogādāt cietušo un sevi drošībā! 

9. Ja cietušais ir cietis no elektriskās strāvas iedarbības, tad atslēgt elektrisko strāvu (ja 

tas ir iespējams). 

10. Ja cietušajam ir asiņojoša brūce, tad censties apturēt asiņošanu piespiežot brūcei 

marles vai audekla pārsēju. 

11. Termiska apdeguma gadījumā (ja brūce ir neliela), cietušo vietu novieto zem auksta 

tekoša ūdens, lai brūci atdzesētu. 

12. Apsaldēšanās gadījumā, ienest cietušo siltumā, novilkt apavus un sasegt ar segu. 

13. Lūzumu un izmežģījumu gadījumā necensties novērst bojātā locekļa deformāciju, 

tikai parūpēties par ērtu cietušā ķermeņa stāvokli, nekustinot cietušo. 

14. Visos jautājumos jāvēršas pie Izglītības iestādes pedagoga, dežuranta, 

administrācijas 

vai jebkura tuvumā esoša pieaugušā. 

Nelaimes gadījumā par notikušo nekavējoties jāziņo pedagogam, ugunsgrēka gadījumā 

jāzvana pa tālruni 112. 
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Instrukcija Nr.7 

 

Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 
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Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.” 

 

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona izglītības iestādes 

direktoram iesniedz rakstisku iesniegumu, kur norādīts pasākuma mērķis, maršruts, 

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

iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.  

2. Direktors ar rīkojumu nosaka  divas atbildīgās personas.  

3. Vadīt ekskursijas, pārgājienus skolotājiem var palīdzēt vecāki.  Uz 10 -15 

izglītojamiem  ir divi pieaugušie . 

4. Atbildīgās personas pirms ekskursijas vai pārgājiena informē vecākus par ekskursijas 

mērķi, maršrutu, ilgumu un pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas un pirmās 

palīdzības iespējām.  

5. Vecāki informē atbildīgās personas par sava bērna veselības traucējumiem, vai 

specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām 

sazināties ar viņiem.  

6. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgās personas instruē par nepieciešamo 

apģērbu, apaviem, personīgajām zālēm, drošības ievērošanu uz ielas un ceļiem, 

transporta līdzeklī, uz ūdens, mežā, satiksmes noteikumu ievērošanu pilsētās un 

apdzīvotās vietās, par uzvedību nakšņošanas vietās un pie ugunskura. Līdzi jāņem 

aptieciņa pirmās palīdzības sniegšanai, tās saturu nosaka izglītības iestādes medmāsa.  

7. Atbildīgās personas ir tieši atbildīgas par uzticēto audzēkņu veselību un drošību.  

8. Ekskursijas un pārgājiena laikā izglītojamie visu laiku atrodas pedagogu uzraudzībā 

un nedrīkst tikt palaisti vieni doties mājās vai citā prombūtnē.  

9. Par nelaimes gadījumu atbildīgās personas nekavējoties informē direktoru  un cietušā 

vecākus.  

10. Ja kāds izglītojamais ekskursijas vai pārgājiena laikā saslimst, gūst traumu, viņam 

nekavējoties tiek sniegta pirmā neatliekamā palīdzība,veikta mākslīgā elpināšana, ja tas 

ir nepieciešams. Vienlaicīgi atbildīgās personas meklē sazināšanās iespējas, lai izsauktu 

neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas sniegtu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi.  

11. Ja ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgajām  personām rodas sarežģījumi ar 

kārtības un disciplīnas uzturēšanu dalībnieku grupā, tās ir tiesīgas pārtraukt pārgājienu, 

par to informēt direktoru un atgriezties mājās (izglītības iestādē). Iemaksātā un izlietotā 

dalības maksa atpakaļ netiek izmaksāta.  

12. Audzēkņiem stingri jāievēro iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos, iestādēs 

un citās sabiedriskās vietās, jāsaudzē daba, augu un dzīvnieku valsts.  

13. Kategoriski aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes.  

14. Pēc atgriešanās no ekskursijas vai pārgājiena, atbildīgās personas ziņo mutiski vai 

telefoniski skolas administrācijai par pasākuma norisi.  

 

Ceļu satiksmes noteikumi 

1. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet ja to nav 

- pa ceļa nomali. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai 

ceļa nomali, 
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jāpārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc 

ar velosipēdu, mopēdu pa brauktuves malu vai ceļa nomali, jāpārvietojas citu 

transportlīdzekļu 

braukšanas virzienā. 

2. Bērnu grupas 4 bērni un vairāk atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, 

gājēju ceļiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav - pa ceļa nomali 

transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par diviem bērniem rindā. 

Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas pieaugušajiem, kas to pavada, 

ar sarkaniem karodziņiem vai citām brīdinošām zīmēm. 

3. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet ja to nav - krustojumos pa ietvju 

vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai 

krustojuma nav, brauktuvi atjauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu 

vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm. 

4. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc satiksmes regulētāja 

vai gājēju luksofora signāliem, bet, ja tādu nav - pēc transportlīdzekļu satiksmes 

regulēšanas 

luksofora signāliem. Citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad 

ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to 

braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka 

netiks traucēta transportlīdzekļu satiksme. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez 

vajadzības apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz 

“drošības saliņas”, bet, ja tās nav, gājējiem atļauts apstāties vietā, kur transporta plūsmas 

sadalās pretējos virzienos. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir 

pārliecinājušies, ka tas nav bīstami. 

5. Gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, 

vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi. 

6. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem jāatturas šķērsot brauktuvi, bet 

gājējiem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim. 

7. Gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz iekāpšanas 

laukumiem, bet, ja to nav - uz ietves vai ceļa nomales. 

8. Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu 

tramvajā, drīkst tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no tramvaja 

gājējiem 

brauktuve jāatbrīvo. 

9. Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad 

transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves vai ceļa nomales puses. Ja no 

ietves vai ceļa nomales puses iekāpt bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav 

iespējams, to drīkst izdarīt no brauktuves puses – ar nosacījumu, ka tas nav bīstami un 

nerada traucējumus citu transportlīdzekļu braukšanai. 

10. Pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt 

piesprādzētiem. Motociklu un mopēdu pasažieriem braukšanas laikā galvā jābūt 

aizsprādzētai 

aizsargķiverei, kā arī nevest pasažierus, kuriem galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres. 

11. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa malu atļauts personām, kas nav jaunākas 

par 12 gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šajā gadījumā 

velosipēda vai mopēda vadītājam jābūt klāt velosipēda (mopēda) vai jebkura mehāniskā 

transportlīdzekļa vadītāja apliecībai. 

12. Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar 

bremzēm, skaņas signālu un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – baltu, aizmugurē – 

sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) – diviem oranžiem (dzelteniem). Mopēdam jābūt 
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aprīkotam ar divām savstarpēji nesaistītām bremzēm, skaņas signālu un trokšņu 

slāpētāju. 

13. Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē jābūt iedegtam baltas vai 

dzeltenas tuvās gaismas lukturiem, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturiem. 

14. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk 

brauktuves malai. Netraucējot gājējiem, atļauts braukt pa ceļa nomali, bet velosipēdu 

vadītājiem – arī pa ietvi. 

 

Drošības noteikumi atrodoties uz ūdens 

1. Peldvietas izvēle - ūdenskrātuve nedrīkst būt piesārņota ar ķimikālijām, toksiskām un 

indīgām 

vielām; peldvietas krastam jābūt lēzenam (vēlams, lai dziļuma kritums uz 4 garuma 

metriem nepārsniedz 1 m); peldvietas dibenam jābūt tīram. Nedrīkst būt stikli, konservu 

bundžas, lieli akmeņi, ūdenszāles, iedzītie pāļi un citi priekšmeti, saskaroties ar kuriem, 

var gūt traumu; upē straumes tecēšanas ātrumam jābūt mazam; par peldvietu nedrīkst 

izmantot vietu, kur ir pieslēgti vairāki ūdenstransporta līdzekļi. 

2. Kas jāievēro pirms sākt peldēties: 

nedrīkst iet ūdenī, ja esi sakarsis vai sasvīdis, ir jānogaida 20 - 25 min krastā, lai 

stabilizētos ķermeņa temperatūra; nedrīkst strauji mesties ūdenī. Ieiet vajag pakāpeniski, 

un pirms sākt peldēt, visam jāsaslapinās; vēlams, lai peldbiksēs būtu piesprausta 

drošības adata. Gadījumā, ja peldoties kājas vai rokas muskuli savelk krampis, ar 

drošības adatu jāiedur muskulī; nedrīkst peldēties pēc ēšanas un lielas fiziskas slodzes 

(starplaikam jābūt 30-40 min.); nedrīkst peldēties, ja ir lieli viļņi. 

3. Peldoties aizliegts: 

• aizpeldēt aiz peldēties norādītās vietas; 

• tuvoties garāmbraucošiem ūdenstransporta līdzekļiem; 

• rāpties uz bojām un brīdinājuma zīmēm; 

• lēkt ūdenī no ūdenstransporta līdzekļiem; 

• lietot dažādus nepiemērotus ūdenstransporta līdzekļus; 

• traucēt citiem brīvi peldēt; 

• no krasta ienirt nezināmā vietā vai grūst citus ūdenī; 

• ienirstot ilgi uzturēties zem ūdens. 

4. Cēloņi, kas izraisa nelaimes gadījumus peldoties; noteikumu 1., 2., 3. neievērošana 

vai pārkāpšana. 

5. Glābšanas līdzekļi, to lietošana: 

• glābšanas riņķis; 

• glābšanas veste; 

• kārts; 

• dēlis; 

• virve ar galā piesietu peldošu priekšmetu. 

Ar glābšanas riņķi vai vesti nedrīkst lekt no liela augstuma ūdenī, jo var gūt kakla vai 

mugurkaula traumu. 

 

Drošības noteikumi atrodoties uz ledus  

1. Grūti noteikt, kad ūdenskrātuvēs izveidojusies droša ledus sega, jo traucē sals un 

atkusnis. 

2. Bīstami iet uz ledus pavasarī. 

3. 25 % visu nelaimes gadījumu uz ūdens izraisa drošības noteikumu pārkāpšana uz 

ledus.  

4. Vietas, kur ledus ir bīstams arī ziemā: 
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• kur ietek notekūdeņi; 

• kur ietek strauti un upes un iztek gruntsūdeņi; 

• meldrāju un ūdensaugu vietās; 

• kur ledus pārklāts ar biezu sniega kārtu; 

• kur tumši un gaiši plankumi sniega segā. 

5. Pārbaudīt ledus izturību var, sitot ar nūju 2 – 3x vienā vietā sev apkārt, ja tas neplīst 

un ūdens neparādās, tad tas ir pietiekoši izturīgs. 

6. Ledus izturība: 

• 5 – 7 cm biezs ledus iztur viena cilvēka svaru; 

• 12 – 15 cm biezs ledus iztur grupas svaru. 

7. Izveidojot hokeja laukumu, ledus biezumam jābūt 25 cm, ūdens dziļumam šajā vietā – 

ne lielākam par 1 m. 

8. Ja ledus ir ielūzis un tu atrodies āliņģī: nekādā gadījumā, cenšoties izkļūt no lūzuma, 

nedrīkst ķerties pie ledus šķautnēm vai sagulties uz tām; rokas jāizpleš sānis, jābalstās uz 

ledus un jāsauc pēc palīdzības; tad jāpagriežas uz muguras tā, lai galva vai pleci nedaudz 

atbalstītos uz ledus 

malu; palīdzības sniedzējs nedrīkst iet vai skriet pie lūzuma. Lūzuma vietai jātuvojas 

līšus; no 2 – 4 m attāluma jāpamet cietušajam glābšanas līdzekļi. 

9. Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam pēc iespējas ātrāk jānogādā siltā vietā; 

ķermenis jānoberž ar vilnas drānu un jāieģērbj sausās drēbēs (berzēšanas kustības 

jāizdara virzienā no galvas uz kājām); iedot karstu tēju. 

10. Glābšanas līdzekļi un to lietošana: 

• Aleksandrova virve (virve ar mezgliem); 

• glābšanas dēlis; 

• glābšanas kāpnes; 

• glābšanas laivas uz sliecēm. 
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Instrukcija Nr.8 

 

Drošības noteikumi masu pasākumos – pasākumos, kuros 

piedalās 100 un vairāk dalībnieku 
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Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

„Kārtība, Kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

I. Vispārējie noteikumi 

 

1. Pasākumu organizē telpā, kurā ir ne mazāk kā divas izejas (pasākuma laikā tās 

nedrīkst būt noslēgtas). 

2. Telpā, kurā notiek pasākums, logi nedrīkst būt aprīkoti ar režģiem, aizbīdņiem, kā arī 

izejas durvis aizkrautas ar mēbelēm, citiem priekšmetiem. 

3. Izejas durvis nedrīkst būt noslēgtas. 

4. Pasākuma apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo, tehniskajos 

normatīvos noteikto platību uz vienu cilvēku (0,75 kv.m. uz vienu cilvēku). 

5. Pasākuma laikā dežūrē pedagogi, kas ir informēti par ugunsdrošības pasākumiem, 

evakuācijas noteikumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā. 

6. Gadījumos, ja pasākums norit ārpus Izglītības iestādes teritorijas uz ceļa braucamās 

daļas, atbildīgā persona pasākuma laiku un vietu saskaņo ar Jelgavas novada ceļu 

policijas pārvaldi vai Jelgavas novada policijas nodaļu. 

II. Masu pasākuma organizatora pienākumi 

7. Masu pasākuma nories laiku, vietu, dalībnieku skaitu, tehnisko nodrošinājumu 

saskaņot ar Izglītības iestādes administrāciju un darba plānu. 

8. Par pasākumu norisi Izglītības iestādē vai ārpus tās informēt novada pašvaldības 

policiju, norādot pasākuma norises laiku un vietu. 

9. Informēt par dalībniekiem atbildīgās personas (pedagogus) par pasākuma norisi un 

drošības pasākumiem tā laikā. 

10. Pirms pasākuma pārbaudīt izmantojamā tehniskā nodrošinājuma un telpu atbilstību 

ekspluatācijas drošībai. 

11. Pasākuma organizators ir informēts par tiem klases audzinātājiem, kuri attaisnojošu 

iemeslu dēļ pasākumā piedalīties nevar. 
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12. Pasākuma organizatora pienākums ir nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākuma 

laikā, nodrošināt drošības noteikumu, ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumu 

ievērošanu pasākuma laikā. 

 

 

 

III. Ugunsdrošības noteikumi, rīkojot Ziemassvētku un Jaungada pasākumus 

13. Eglītes iluminācijas veidošanu uzticēt profesionāliem elektriķiem, izmantojot tikai 

slēgtus elektrovadus ar standarta dakšām un rozetēm. 

14. Eglīšu iluminācijai aizliegts lietot pašdarinātas elektroietaises. 

15. Aizliegts rīkot jebkādus salūtus. 

16. Nevajadzētu dedzināt „Bengālijas svecītes”. 

17. Nestaigāt ar degošām svecēm rokās (neietvert lugās, izrādēs u.c., priekšnesumos). 

18. Maskām izmantot materiālus (vati vai marli), kas piesūcināti ar nedegošām vielām. 

19. Ziemassvētku lugu, izrāžu vai citu pasākumu laikā nav ļauti gaismas efekti, 

izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

20. Egles tiek uzstādītas uz stabiliem paliktņiem, lai tās netraucētu pasākuma 

dalībniekiem pārvietoties gar tām. 

21. Svētku egles aizliegts novietot evakuācijas ceļos. 

IV. Drošības tehnikas instruktāžas, rīkojot masu pasākumu 

22. Pirms pasākuma organizators iepazīstina pasākumā iesaistītos pedagogus un klašu 

audzinātājus ar drošības pasākumiem, ar izglītojamo evakuācijas noteikumiem un rīcību 

ugunsgrēka situācijā. 

23. Klašu audzinātāji vai pedagogi iepazīstina pasākuma dalībniekus ar drošības un 

kārtības noteikumiem pasākumā. 

24. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu drošības noteikumu 

uzskaites lapā un izglītojamais, atbilstoši savām spējām un prasmēm apliecina ar 

ierakstu „iepazinos”, norādot datumu, parakstu. 

25. Pasākuma organizators atbild par pasākuma vadītāju (dīdžeju, mākslinieku, u.c.) 

iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem. 

V. Ugunsdrošības noteikumi, rīkojot masu pasākumus 

26. Pasākumā, izmantojot pirotehniskus materiālus, organizators nodrošina drošu 

pasākuma norisi un izpildi, nepieļaujot ugunsgrēka izcelšanos. 

27. Nedrīkst aizšķērsot evakuācijas ceļus; 
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28. Sarīkojuma laikā nedrīkst izmantot stearīna (vaska) svecītes, pašdarinātas 

elektroietaises. 

29. Pasākumā nedrīkst pārvietoties ar iedegtām svecēm; 

30. Lugu, izrāžu un citu pasākuma laikā nedrīkst izmantot gaismas efektus, izmantojot 

ķīmiskus elementus un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

31. Pirms pasākuma jāveic elektroiekārtu pārbaude. 

32. Pasākuma organizatoram ir tiesības veikt uguns bīstamus priekšmetu atsavināšanu, 

līdz pasākuma beigām, no pasākuma dalībniekiem. 

VI. Rīcība ekstremālās situācijās 

33. Rīcību ekstremālās situācijās nosaka Izglītības iestādes noteikumi par rīcību 

ekstremālās situācijās. 

34. Nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju Izglītības iestādes administrācijai, 

pedagogam vai dežurantei, kuri veic evakuācijas plānā paredzētās darbības. 

35. Nepieciešamības gadījumā veikt pasākuma dalībnieku evakuāciju, atbilstoši 

noteiktajam evakuācijas plānam. 

36. Ekstremālā situācijā pasākuma organizators vai Izglītības iestādes dežurants zvana 

glābšanas dienestiem pa tālruni 112. 
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Instrukcija Nr.9 

 

Noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās 
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Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.” 

I. Drošības noteikumi vieglatlētikas nodarbībās 

1. Skriešana: 

1.1. Īsajās distancēs drīkst skriet tikai pa savu celiņu. 

1.2. Skrienot pa kopēju celiņu, nedrīkst grūst otru dalībnieku, aizšķērsot viņam ceļu, 

likt priekšā kāju. 

1.3.Pēc finiša pakāpeniski jāsamazina ātrums, izvairoties no asas, bremzējošas 

apstāšanās. Lēnām vēl jānoskrien 10-30 metri. 

2. Lēkšana: 

2.1. Jāuzirdina zeme lēkšanas bedrē, jāatbrīvo no liekiem priekšmetiem. 

2.2. Nedrīkst atstāt grābekli un lāpstu lēkšanas sektorā. 

2.3. Grābeklis vienmēr jānovieto ar zariem uz leju. 

2.4. Nedrīkst izpildīt lēcienu, pirms bedre nav sagatavota vai iepriekšējais lēcējs to 

nav atstājis. 

2.5. Vērojot savu biedru, nedrīkst atrasties lēcēja piezemēšanās vietā. 

2.6. Vērojot augstlēkšanu, nedrīkst atrasties vietā, kur otrs var nejauši nogrūst latiņu 

un kur otru var skart krītoša latiņa. 

2.7. Ja augstlēkšanu izpilda telpās, jāseko, lai starp paklājiem nav spraugu. 

3. Mešana: 

3.1. Bez atļaujas nedrīkst iet pēc rīka ( bumbiņas, granātas, lodes, diska, šķēpa). 

3.2. Nedrīkst stāvēt tuvu metējam un mešanas laikā atrasties mešanas sektorā. 

3.3. Atrodoties mešanas zonas tuvumā, nedrīkst pagriezties ar muguru pret to. 

3.4. Pirms rīka izmešanas jāpārliecinās, vai mešanas sektorā nav cilvēku. 

3.5. Nedrīkst tvert rīkus lidojumā, bet jāgaida, kamēr tie nokrīt. 

3.6. Nedrīkst padot rīku partnerim ar mešanu. 

3.7. Mitrā laikā pirms metiena rīks jānoslauka. 
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3.8. Sporta stundā apmācības procesā izmantot tikai tenisa bumbiņas. Kaučuka 

(smagās) bumbiņas izmantot tikai ar skolotāja atļauju un skolotāja uzraudzībā. 

II. Drošības noteikumi vingrošanas nodarbībās 

4. Uz vingrošanas rīkiem drīkst nodarboties tikai skolotāja vai viņa palīga klātbūtnē. 

5. Sarežģītus vingrojumus nedrīkst izpildīt bez drošinājuma vai aizsardzības. 

6. Nedrīkst izpildīt vingrojumus uz netīriem rīkiem, vingrot uz tiem ar mitrām 

plaukstām vai svaigām tulznām uz plaukstām. 

7. Nolēciena vietā starp paklājiem nedrīkst būt spraugu un paklājus nedrīkst likt 

pamīšus vienu uz otra. 

8. Pirms nodarbībām uz paralēlām līdztekām jānoregulē līdzteku kāršu platums 

atbilstoši augumam. Platumam starp kārtīm apmēram jāatbilst apakšdelma garumam. 

9. Paceļot un nolaižot līdzteku kārtis, tās nedrīkst turēt aiz metāla balsta, bet jātur pati 

kārts. 

10. Jābūt uzmanīgiem, pārvietojot vai uzstādot rīkus, savs spēks jāsaskaņo ar pārējo 

vingrotāju spēku. 

11. Mainot lēkšanas rīku augstumu, vispirms jāizbīda kāju balsti vienā pusē, pēc tam – 

otrā pusē. 

12. Pieturot vingrošanas virvi, pa kuru rāpjas vingrotājs, ir jātup, nevis jāguļ uz muguras. 

13. Pa virvi uz leju dodas, pārmaiņus pārvietojot rokas un kājas, nevis šļūcot. 

14. Nedrīkst stāvēt tuvu vingrošanas rīkiem citu dalībnieku vingrojumu izpildes laikā. 

15. Nodarbības laikā, sajūtot sāpes rokās, rodoties ādas apsarkumam vai nobrāzumam uz 

plaukstām, jāpārtrauc nodarbība un jāgriežas pēc padoma pie medicīnas darbinieka. 

III. Drošības noteikumi komandu sporta spēlēs 

16. Piespēlējot, vadot bumbu un pārvietojoties pa laukumu, neko nedrīkst darīt ar 

noliektu galvu, vienmēr jāpārredz laukums un jāseko bumbas lidojumam. 

17. Nodarbību vietā nedrīkst atrasties lieki priekšmeti, kuri varētu veicināt traumas 

iegūšanu. 

18. Vingrinājumu beidzot bumbu nedrīkst atstāt laukumā, bet jānoliek attiecīgajā vietā. 

19. Nedrīkst šūpoties vai karāties futbola vārtos, jo vārti var apgāzties un salūzt. 

20. Bumbu drīkst partnerim piespēlēt tikai tad, ja partneris ir gatavs uzdevumam un redz 

piespēli. 

21. Stundā jāveic atbilstošais uzdevums, kas ir uzdots, ievērojot drošību. 

22. Ar katra sporta veida bumbām veic atbilstošās funkcijas.  

23. Bumbas nedrīkst spārdīt, nedrīkst sēdēt uz tām. 
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24. Jāievēro sportiskie, ētiskie, godīgas spēles pamatprincipi. 

IV. Drošības un kārtības noteikumi sporta stundā 

25. Drošības noteikumi sporta stundā jāievēro gan skolēnam, gan skolotājam. 

26. Drošības un kārtības noteikumi jāievēro jebkurā sporta nodarbībā. 

27. Daži drošības noteikumi visās sporta nodarbībās ir vienādi, bet lielākā daļa 

noteikumi ir atšķirīgi. 

28. Sporta skolotājs sporta nodarbībās pirms katras jaunas tēmas informē skolēnus par 

drošības un kārtības noteikumiem. Informācijas faktu skolēns apstiprina ar parakstu 

žurnālā (Iepazinos/paraksts). 

29. Stingri jāievēro disciplīna. 

30. Vienmēr jāvalkā atbilstošs un piemērots laika apstākļiem sporta tērps un sporta 

apavi. Sporta zālē ieiet tikai ar tīriem apaviem. 

31. Pirms nodarbības jānovelk gredzeni, rokassprādzes, jāizņem auskari, saspraudes, 

jānoņem ķēdītes, pulkstenis. 

32. Ja pasliktinās pašsajūta, tad jebkura nodarbība tūlīt jāpārtrauc un jāinformē skolotājs, 

ja nepieciešams - skolas medicīnas darbinieks, klases audzinātājs.  

33. Par notikušu nelaimes gadījumu sacensību vai nodarbību laikā nekavējoties 

jāinformē sporta skolotājs. Ja ir nepieciešams, tiek informēta skolas medicīnas 

darbiniece, skolas administrācija un tiek izsaukta neatliekamā medicīnas palīdzība, kā 

arī tiek informēti skolēna vecāki. 

34. Sporta sacensību un nodarbību laikā ievērot attiecīgā sporta veida noteikumus, būt 

korektiem savstarpējās attiecībās. 

35. Ugunsgrēka gadījumā, sacensību vai nodarbības dalībnieki sporta zāli organizēti 

atstāj sporta skolotāja pavadībā, vadoties pēc evakuācijas plāna. 

36. Ja tiek tīši bojāts inventārs, tad skolēnam jākompensē zaudējumi. 

V. Sporta sacensību un nodarbību organizēšanas kārtība 

37. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot specifiskos sporta veidos apvidū) 

rīkojamas sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

38. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, skolas  direktors pārliecinās 

par telpu un to aprīkojuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un iepazīstas ar 

uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 
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39. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

skolēnu  veselību un drošību. 

40. Sporta sacensības rīko tikai ārstniecības personas klātbūtnē vai skolas  direktora 

norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē. 

41. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs ievēro šo 

noteikumu VI nodaļā noteiktās prasības. 

42. Atbildīgā persona nodrošina šo noteikumu 6.7.apakšpunktā minētās drošības 

instrukcijas ievērošanu un personīgu klātbūtni sporta sacensību un nodarbību laikā. 

43. Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās atbildīgā persona 

iesniedz skolas  direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, 

pārvietošanās iespējas, skolēnu  saraksts, personas dati un datums, kad skolēns 

iepazīstināts ar drošības instrukciju un veikta veselības pārbaude. 

44. Rīkojot sporta nodarbības, sporta grupās uzņem skolēnus, kuriem ir primārās 

veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli un vecāku iesniegums. 

45. Klases audzinātājs informē sporta skolotāju vai treneri par skolēna veselības stāvokli 

katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījumos, ja skolēnam piemērojamas īpašas 

prasības. 
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Instrukcija Nr.10 

 

Par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās 
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Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 

noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.” un  

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 

 

Rīcība ugunsgrēka gadījumā 

1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamiem stingri jāievēro tā 

pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases 

izglītojamo evakuāciju atbilstoši izglītības iestādes evakuācijas shēmai. 

2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamie atrodas izglītības iestādes telpās, tad 

ir jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams 

– tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā pedagoga norādījumi, kas 

tajā brīdī tur atrodas. 

3. Iziet no izglītības iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri. 

4. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts 

ieiet ēkā. 

5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar nepārtraukti skanošu trauksmes sirēnu vai 

mutiski. 

6. Ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, 

nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā 

arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku; 

7.Pedagoga vai skolas darbinieka pienākums,informēt ugunsgrēka dzēšanas un 

glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties 

ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām 

un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem 

bīstamiem faktoriem; 

 

Rīcība, ja telpās jūtamā gāzes smaka 

1. Tūlīt aizgriezt gāzes plītij visus slēdžus. 

2. Steidzīgi atvērt logus un durvis, lai gāze ātrāk izvēdinātos. 
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3. Nekavējoties zvanīt gāzes avārijas dienestam 114 vai 112. 

4. Ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni. 

5. Nedrīkst ieslēgt elektroierīces. 

6. Nedrīkst gāzes plīti lietot telpā, kurā ir caurvējšs, jo liesma var nodzist un gāze izplūst 

telpā. 

 

Rīcība plūdu gadījumā 

1. No plūdiem var patverties ēkās. 

2. Ja ir paredzami plūdi, tad jāsavāc iespējami daudz dzeramā ūdens, pārtikas un 

sērkociņu. 

3. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk, jāpārceļas uz augstāku stāvu. 

4. Kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest. 

5. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji. 

 

Rīcība vardarbības gadījumā 

1. Obligāti ziņot vecākiem, klases audzinātājai. 

2. Sociālā pedagoga, psihologa konsultācijas, kuri izvērtēs konkrētu gadījumu, runās ar 

izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem, lai palīdzētu rast risinājumu. 

3. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība. 

Zvanīt pa: 

Bērnu uzticības tālruni 8009000 

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008 

"Glābiet bērnus" uzticības tālruni 6731 5307 

Centra pret vardarbību "Dardedze" tālruni 6760 0686 

4. Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa- viņš saņem 

iedrošinājumu turpināt iesākto. 

5. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības. 

 

Drošības tehnikas noteikumi, kas jāievēro sastopoties ar sprāgstvielām 

1. Kategoriski aizliegts: 

1. izkustināt no vietas, celt vai mest atrastās sprāgstvielas; 

2. censties izjaukt; 

3. sildīt vai sist pa tām; 

4. nest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā; 
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5. nodot metāllūžņos. 

2. Kā rīkoties, ja atrod sprāgstošos priekšmetus: 

1. Nedrīkst pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem.  

2. Nekavējoties paziņot par to jebkuram skolas darbiniekam. 

 

 

Sastopoties ar bīstamām vielām 

1. Netuvoties, neaiztikt bīstamos atradumus. 

2. Nekavējoties paziņot par to jebkuram skolas darbiniekam. 

3. Drošā attālumā sagaidīt ierodamies glābšanas dienesta speciālistus, ja nepieciešams, 

nodrošināt pārējo cilvēku - garāmgājēju, bērnu, u.tml. atrašanos pietiekami lielā 

attālumā no bīstamā atraduma. 

4. Sniegt dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju. 
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Instrukcija Nr.11 

 

Drošības tehnikas instrukcija izglītojamiem, strādājot 

izglītības iestādes  praksi 
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1. Strādāt izglītības iestādes  praksi ierodies darba apģērbā un apavos. 

2. Lauksaimniecības darbarīkus (lāpstas, kapļus, grābekļus, dakšas), kuriem asi 

gali, pārnes vertikālā stāvoklī ar lejupvērstu darba virsmu, tas pasargās tavus 

biedrus no traumas. 

3. Uzrokot augsni ar lāpstu, pārmaiņus strādā (pa 5 minūtēm) gan ar labo, gan 

kreiso kāju. Tas nepieļaus mugurkaula deformāciju. 

4. Pārnēsājot zemi, ievēro pedagoga noteiktās normas. 

5. Pārnēsājot smagumu, vienmērīgi noslogo abas rokas. 

6. Ievēro pedagoga noteikto darba ritmu. 

7. Lai izvairītos no pārslodzes darbā, pēc pedagoga norādījuma ik pēc 20 vai 30 

minūtēm taisi pārtraukumu. 

8. Strādājot ar lāpstu, seko, lai neievainotu ar to kājas. Nepārslogo lāpstu ar zemi, 

tai jābūt uz 1/3 no lāpstas garuma. Strādājot ar grābekļiem, dakšām, kapļiem, 

nepavērs to darba virsmu pret apkārt stāvošajiem. 

9. Kaplējot, obligāti strādā darba cimdos. 

10. Neapsmidzini un neapputini augus ar indīgām ķimikālijām. Ja tas būs 

nepieciešams, šo darbu izdarīs pieaugušie. Pēc lauciņa apstrādes ar indīgām 

ķimikālijām, neienāc tajā 5 diennaktis. 

11. Neēd nemazgātus sakņaugus, dārzeņus, ogas. 

12. Pēc darba beigšanas notīri un nodod inventāru, noģērb darba drēbes un rūpīgi 

nomazgā  rokas ar ziepēm.  

13. Jebkuras traumas gadījumā nekavējoties griezies pie pedagoga, viņš sniegs tev 

palīdzību. 

14. Strādājot  praksi, ievēro un izpildi tikai pedagoga norādījumus. 
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Instrukcija Nr.12 

 

Personas datu aizsardzības kārtība 
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Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs (turpmāk – izglītības 

iestāde) izglītojamo personas datu aizsardzības ievērošanas noteikumus un 

nosacījumus likumīgai datu apstrādei izglītības iestādē atbilstoši Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma prasībām (turpmāk – likums) un citiem normatīvajiem 

aktiem (turpmāk – kārtība).  

2. Izglītības iestādes rīcībā esošie izglītojamo personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu 

izglītības iestādes funkcijas. Visi izglītojamo personas datu tiek aizsargāti, ievērojot 

ikviena Satversmes 96.pantā nostiprinātās tiesības uz personas privātumu. 

3. Kārtības ievērošana attiecas uz visiem izglītības iestādes darbiniekiem, kuri saistīti ar 

izglītības iestādes funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar izglītojamo personas datiem. 

4. Saskaņā ar likumu uz izglītojamo personas datu apstrādi ir attiecināmi šādi termini: 

4.1 datu subjekts — izglītības iestādes izglītojamais, kuru var tieši vai netieši 

identificēt; 

4.2 datu subjekta piekrišana — pilngadīga izglītības iestādes izglītojamā vai 

nepilngadīga izglītības iestādes izglītojamā likumiskā pārstāvja brīvi, nepārprotami 

izteikts gribas apliecinājums, ar kuru viņš atļauj apstrādāt savus personas datus 

atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai; 

4.3 personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 

izglītojamo; 

4.4 personas datu apstrāde — jebkuras ar izglītojamā personas datiem veiktas 

darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, 

pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai 

dzēšanu; 
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4.5 personas datu apstrādes sistēma — jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas 

datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus personu identificējošus kritērijus; 

4.6 personas datu operators — pārziņa pilnvarota persona, kas veic izglītojamo 

personas datu apstrādi pārziņa uzdevumā; 

4.7 personas datu saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti 

izglītojamo personas dati; 

4.8 sensitīvi personas dati — izglītojamo personas dati, kas norāda personas 

rasi, etnisko izcelsmi, kā arī sniedz informāciju par personas veselību; 

4.9 pārzinis — izglītības iestāde, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un 

apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par izglītojamo personas datu apstrādi 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību; 

4.10 trešā persona — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu 

subjektu, nepilngadīga izglītojamā likumisko pārstāvi, izglītības iestāde vai 

personas, kuras tieši pilnvarojusi izglītības iestāde. 

 

II. Izglītojamo personas datu drošības pasākumi  

 

5. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo personas datu aizsardzību, katrai personas 

datu apstrādei izvirzot noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi.  

6. Izglītojamā personas dati var tikt izmantoti tikai likumīgam un iepriekš noteiktam 

mērķim, kas saistīts ar izglītības iestādes funkciju izpildi. Izglītības iestādes 

direktors ir atbildīgs par šādu mērķu noteikšanu un īstenošanu (kā arī kontroli) 

personīgi. Izglītojamā personas dati nevar tikt izmantoti komerciāliem, politiskiem 

un citādiem mērķiem, kas nav saistīti ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, ja nav 

saņemta datu subjekta piekrišana. 

7. Izglītojamā personas datu apstrādē tiek ievērots proporcionalitātes princips, kas 

paredz, ka izglītības iestādei ir tiesības apstrādāt tikai tādus datus, kas nepieciešami 

noteikta mērķa sasniegšanai. 

8. Izglītojamā personas datu apstrādes ilgums ir saistīts ar noteiktu personas datu 

apstrādes mērķi. Datu uzglabāšana pēc noteiktā mērķa sasniegšanas nav atļauta, 

izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes direktors ir noteicis pamatotu 

nepieciešamību šādu datu saglabāšanai. 

9. Izglītības iestādes direktors nodrošina izglītojamo personas datu drošību, proti, 
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nodrošina datu konfidencialitāti un to nenokļūšanu trešo personu nelikumīgā rīcībā. 

Jebkuriem izglītojamo personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarots atbildīgais 

darbinieks, ja viņa darba pienākumi ir saistīti ar noteikto datu apstrādi. 

10. Papildus šīs kārtības 9.punktam izglītības iestādes direktors ir atbildīgs, ka 

izglītojamo personas dati netiek sagrozīti, bojāti un tiem nepiekļūst nepilnvarotas 

personas. 

11. Lai nodrošinātu izglītojamo personas datu aizsardzību, izglītības iestādē tiek ieviesti 

šādi papildus drošības pasākumi: 

- telpām - ugunsdrošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību 

izglītības iestādē; 

- informācijas tehnoloģijām un datiem: rezerves kopijas, uzstādīta antivīrusu 

programmatūra, regulāra tehnisko paroļu maiņa. 

 

III. Izglītojamo datu apstrādes pamatprincipi 

 

12. Ikvienam izglītības iestādes izglītojamam ir tiesības uz savu personas datu 

aizsardzību.  

13. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai izglītības iestādes likumisko funkciju 

īstenošanai saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu un tikai tad, ja ir vismaz viens no 

šādiem nosacījumiem:  

13.1 ir datu subjekta (pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā 

likumiskā pārstāvja) piekrišana;  

13.2 datu apstrāde nepieciešama izglītības iestādes savu noteikto funkciju 

veikšanai; 

13.3 datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu izglītojamā vitāli svarīgas 

intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;  

13.4 datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu 

vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai izglītojamā personas dati ir 

nodoti izglītības iestādei; 

13.5 datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot izglītojamā pamattiesības un 

brīvības, realizētu izglītības iestādes likumiskās intereses. 

14 Lai aizsargātu izglītojamā intereses, izglītības iestāde nodrošina:  

14.1 godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi;  



49 

 

14.2 personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā 

apjomā;  

14.3 tādu izglītojamo personas datu glabāšanas veidu, kas izglītojamo ļauj identificēt 

attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto 

laikposmu;  

14.4 izglītojamo personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai 

dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu 

apstrādes mērķi. 

15 Sensitīvo izglītojamo personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad:  

15.1 datu subjekts (pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā likumiskais 

pārstāvis) ir devis rakstveida piekrišanu savu sensitīvo datu apstrādei;  

15.2 personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu izglītojamā vai citas personas 

dzīvību un veselību, un izglītojamais tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu 

piekrišanu;  

15.3 personas datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības vajadzībām, veselības aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai;  

15.4 apstrāde attiecas uz tādiem personas datiem, kuri ir nepieciešami fiziskās vai 

juridiskās personas tiesību vai likumisko interešu aizsardzībai tiesā; 

15.5 personas datu apstrāde ir nepieciešama sociālās palīdzības sniegšanai un to veic 

sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējs;  

15.6 personas datu apstrāde ir nepieciešama statistiskiem pētījumiem, ko veic Centrālā 

statistikas pārvalde; 

15.7 personas datu apstrāde ir nepieciešama, pildot valsts pārvaldes funkcijas vai 

veidojot likumā noteiktās valsts informācijas sistēmas.  

 

IV. Izglītojamo un iestādes personas datu apstrādes mērķis 

 

16 Nodrošināt Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra izglītības procesa īstenošanu un 

organizēšanu valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

17 Datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu izglītojamo un darbinieku vitāli 

svarīgās intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību. 

18 Personas koda apstrāde un Personas datu apstrāde (vārds, uzvārds, telefona numurs, 
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fotogrāfijas, dzīvesvietas adrese, dzimums, vecums): 

18.1.izglītojamā personas kods un dati tiek apstrādāti: 

18.1.1. datu ievadei izglītība iestāžu informācijas sistēmas VIIS un e-klase; 

18.1.2. izglītojamo personas lietā; 

18.1.3. datu iesniegšanai (policijā, tiesā, sociālajā dienestā) pēc attiecīgā dienesta 

rakstveida pieprasījuma. 

18.2. darbinieku personas kods un dati tiek apstrādāti: 

18.2.1. darbinieku personas lietā; 

18.2.2. datu ievadei izglītība iestāžu informācijas sistēmas VIIS; 

18.2.3. datu iesniegšanai (policijā, tiesā, sociālajā dienestā) pēc attiecīgā dienesta 

rakstveida pieprasījuma. 

 

V. Izglītojamā tiesības 

 

19 Iegūstot izglītojamā personas datus, izglītības iestādes ir pienākums sniegt 

izglītojama (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) 

šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta (vai nepilngadīga izglītojamā 

likumiskā pārstāvja) rīcībā: 

19.1 pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī 

adrese;  

19.2 paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums.  

20 Pēc datu subjekta (papildus arī pēc likumiskā pārstāvja, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:  

20.1 iespējamie personas datu saņēmēji;  

20.2 izglītojamā tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus. 

21 Šīs kārtības 16. un 17.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja normatīvie akti 

pieļauj veikt izglītojamā personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi. 

22 Ja personas dati nav iegūti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, izglītības 

iestādes ir pienākums, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus personas datus trešajām 

personām, sniegt datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts 

ir nepilngadīgs) šādu informāciju:  

22.1 pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī 

adrese;  
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22.2 paredzētais personas datu apstrādes mērķis. 

23 Pēc datu subjekta (papildus arī pēc likumiskā pārstāvja, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:  

23.1 iespējamie personas datu saņēmēji; 

23.2 personas datu kategorijas un datu ieguves avots;  

23.3 datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus. 

24 Šīs kārtības 19. un 20.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja:  

24.1 normatīvie akti paredz personas datu apstrādi, neinformējot par to datu subjektu;  

24.2 apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem 

pētījumiem vai Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanai, datu subjektu informēšana 

prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama. 

25 Papildus šīs kārtības 16.-21.punktā minētajām tiesībām datu subjektam (papildus 

arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības iegūt visu 

informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo 

informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un 

krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās.  

26 Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, 

kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu.  

27 Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju:  

27.1 pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;  

27.2 personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;  

27.3 datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati 

dzēsti vai bloķēti;  

27.4 personas datu ieguves avots, ja vien normatīvie akti neaizliedz šīs ziņas izpaust;  

27.5 automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru 

piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.  

28 Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī 

pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, 
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pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu 

subjekts (papildus arī likumiskais pārstāvis, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) var 

pamatot, ka izglītojamā personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi 

apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Izglītības iestādes 

pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot 

trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus.  

29  Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir 

nepilngadīgs) ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas 

saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu. 

 

VI. Izglītojamo personas dati pēc to veidiem un to apstrādes nosacījumi 

30 Izglītojamo personas kodu apstrādā (izmanto), ja to nosaka normatīvie akti vai ir 

datu subjekta piekrišana un ja personas koda apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu 

noteiktu izglītojamo personas datu apstrādes mērķi.  

31 Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana izglītības iestādes dokumentos, 

informatīvajos materiālos, iekšējā izglītības iestādes avīzē, interneta mājas lapā, publiska 

to izmantošana izglītības iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēti 

datu subjekti (pilngadīgi izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo vecāki) un nav 

saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītājam mērķim.  

32 Izglītojamo datu apstrāde izglītības iestādes interneta vietnēs ir pieļaujama, 

ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs lietotājs ir tiesīgs piekļūt tikai tiem 

datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. Izglītojamam, 

izglītojamo vecākiem ir aizliegts piekļūt citu izglītojamo personas datiem. Jebkuras 

paroles tiek veidotas vismaz no 8 simboliem (vēlams).  

33 Lai nodrošinātu datortīkla un tehnisko resursu drošību, tiek ieviesta to lietošanas 

kontrole. Atbildīga persona informē par kontroles nosacījumiem un sankcijām 

lietotājiem, ja netiks ievēroti lietošanas noteikumi. Šie noteikumi ir īpaši jāņem vērā 

attiecībā uz izglītības iestādes darbinieku elektronisko pastu un interneta lietošanu darba 

vietā.  

34 Mācību novērtējums izglītības iestādes ikdienas darbā attiecībā uz izglītojamo 

netiek izpausts trešajām personām. Izglītības iestāde nodrošina, ka katra izglītojamā 

mācību sasniegumu novērtējums (tostarp dažādas piezīmes attiecībā uz izglītojamā 
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mācību procesu) ir pieejams tikai pašam izglītojamam un likumiskajiem pārstāvjiem.  

35 Ja izglītības iestādē tiek veikts kāds zinātnisks, socioloģisks vai tamlīdzīgs pētījums, 

kurā nepieciešams norādīt izglītojamā personas datus aptaujas anketās, šādu datu (jo īpaši 

sensitīvo datu) vākšanai tiek saņemta datu subjekta piekrišana, un datu subjekts (tostarp 

nepilngadīgu izglītojamo vecāki) tiek informēti par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem. 

36 Izglītojamā personas datu ievietošanas izglītības iestādes mājas lapā internetā notiek 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ievērojot personu, no kurām personas datu informācija ir 

ievākta, informēšanu par publiskošanu mājas lapā un par datu vākšanas mērķi, kā arī nodrošinot, 

ka datu subjekts (tostarp nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis) pēc pieprasījuma var 

lūgt labot savus datus vai dzēst tos. Minētais ir attiecināms arī uz izglītības iestādes blogu 

(emuāru) darbību. 
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Instrukcija Nr.13 

 
INSTRUKCIJA  

PAR RĪCĪBU ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOS UN KRĪZES 
SITUĀCIJĀS. 
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1. Instrukcija nosaka izglītojamo  (skolēnu) un  darbinieku  (skolotāju)  rīcību  

ārkārtējos 

gadījumos un krīzes situācijās. 

 

1.1. Ārkārtēji gadījumi: 

• ugunsgrēks; 

• eksplozija, sprādzienbīstamu priekšmetu uziešana (SBP); 

• ja ir ievainots skolēns, skolas darbinieks (skolotājs) vai skolas apmeklētājs; 

• aplaupīšana; 

• pašnāvība vai nāves gadījums. 

1.2. Krīzes situācijas: 

• incidents starp izglītojamiem vai skolas darbiniekiem, kura rezultātā jāizsauc 

ātrā palīdzība vai policija; 

• noziedzīgi nodarījumi, vai nelaimes gadījumi, kuri būtiski izmaina 

psiholoģisko klimatu un nav risināmi ar skolas esošajiem līdzekļiem; 

• aukstākās ticamības zvans (ATZ), kurā tiek izvirzītas, konkrētas prasības 

(nauda vai citas prasības). 

2. Rīcība ārkārtējos gadījumos un krīzes situācijās. 

2.1. Paziņot speciālajiem dienestiem pa tālruni: ugunsdzēsība un glābšana,112; 

policija 110, 112; medicīniskā palīdzība,112,113,  

2.2. Nosaukt iestādes atrašanās vietu (adresi). 

2.3. Paziņot negadījuma veidu un nepieciešamo palīdzību. 

2.4. Nosaukt savu vārdu un uzvārdu. 

2.5. Paziņot skolas direktoram un skolas administrācijai pa tālruni: 
 

• skolas direktoram 63061925;m.t.28710735 

• skolas  saimniekam 29491628 

• skolas darba aizsardzības speciālistam  
 

2.6. Ja ir cietušie, izsaukt ātro palīdzību pa tālruni.112,113 

2.7. Sagaidīt izsauktos dienestus un sniegt pieprasīto informāciju. 
 

3. Ugunsgrēka   izcelšanās   gadījumā   rīkoties   pēc   rīcības   plāna   ugunsgrēka   

izcelšanās gadījumā (instrukcija Nr.4). 

4. Eksplozijas gadījumā un sprādzienbīstamu priekšmetu uziešana (SBP). 

4.1. Paziņot skolas vadībai pa iepriekšminētiem telefoniem (punkts 2.5.). 

4.2. Ja ir cietušie izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 112,113 

4.3. Ziņot policijai pa tālruni 110,112 

4.4. Pārtraukt skolas darbu un veikt evakuāciju. 

4.5. Ja nepieciešams atslēgt strāvas padevi. 

4.6. Norobežot SBP atrašanās vietu. 

4.7. Sagaidīt speciālos dienestus un sniegt visu nepieciešamo informāciju. 

5. Sprādzienbīstamu priekšmetu uziešana (SBP). 
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5.1. SBP uziešana, ar vai bez iepriekšēja telefonziņojuma, ir saistīta ar reālu risku 

apkārtējiem. Reaģēšanas pasākumu veikšana šādā gadījumā ir obligāta. Uzietā 

SBP ārējais noformējums var būt daudzveidīgs: kaujas munīcija, signālraķetes, 

petardes, saiņi, kastes u.c. 
 

Raksturīgi, ka SBP parādīšanās (ievietošana) izraisa ierastās vizuālās ainas izmaiņas 

-stundu (dienu) iepriekš tā šeit nebija, tās izskats aizdomīgs, tam nevajadzētu šeit 

atrasties, šādi priekšmeti varētu būt sprādzienbīstami u.c. 5.2. Reaģēšanas pasākumi: 

• aizdomīgus priekšmetus t.sk. mašīnas, nogādāt tālāk no cilvēku atrašanās 

vietām, novērst piekļūšanas iespējas šādiem priekšmetiem; 

• informēt policiju un attiecīgos dienestus par uzieto SBP vai aizdomīgu 

priekšmetu atrašanu. 

6. Ja ir ievainots skolēns, skolas darbinieks (skolotājs) vai apmeklētājs. 

6.1. Nekavējoties sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. 

6.2. Izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 112,113 

6.3. Paziņot savu vārdu, uzvārdu, mācību iestādes adresi. 

6.4. Sagaidīt ātro medicīnisko palīdzību un sniegt pieprasīto informāciju. 

7. Pašnāvības vai nāves gadījumā. 

7.1. Izsaukt policiju pa tālruni 110,112 

7.2. Izsaukt ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 112,113 

7.3. Sagaidīt attiecīgos dienestus un sniegt pieprasīto informāciju. 

7.4. Par negadījumiem paziņot skolas administrācijai. 

8. Krīzes situācijas un rīcība krīzes situācijās. 

8.1. Skolas vadītājam vai skolas personālam krīzes situāciju gadījumos, nopietna 

rakstura incidenti starp audzēkņiem vai tās teritorijā, kad jāizsauc ātrā 

medicīniskā palīdzība vai policija, kā arī noziedzīgi nodarījumi skolā vai tās 

teritorijā, skolas ēkā un inženierkomunikāciju avārijas gadījumos a tas apdraud 

audzēkņu un skolas darbinieku drošību un dzīvību: 

• nekavējoties telefoniski ziņot attiecīgajiem dienestiem (policijai, 

ugunsdzēsējiem, ātrai medicīniskai palīdzībai un ja ir vajadzība arī citiem 

dienestiem), skolu valdei, pilsētas domei; 

• atbalstīt un mobilizēt izglītības iestādes speciālistus (medicīnas māsa, 

sociālais pedagogs, izglītības psihologs u.c); 

• sociālajam pedagogam, skolas psihologam, medicīnas māsai sadarbībā ar 

skolas administrāciju izvērtēt situāciju un izstrādāt rīcības plānu situācijas 

vadīšanai; 

• sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu negadījumā iesaistītajām personām 

un novērst krīzes radītās sekas (emocionālās grūtības, uzvedības traucējumi, 

sociālās izolētības izjūtu u.c). 

9. Augstākās ticamības ziņas (ATZ), kurās tiek izvirzītas konkrētas prasības 

(nauda 

vai citas darbības). 

9.1. Ieteicamā rīcība ATZ: 

• pēc iespējas pagarināt telefonsarunas ilgumu, iegaumēt ziņojuma laiku, 

saturu, ziņotāja balss un runas īpatnības (valoda, akcents, vecums, reibuma 

stāvoklis, dzirdamība, sarunas fons u.c); 

• laba prakse ir - aizbildinoties ar sliktu dzirdamību, iesakot izgulēt reibuma 
stāvokli u.tml.; 

• nekavējoties informēt par saņemto ATZ skolas vadībai, tās uzdevumā 

policiju; 
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• apziņot skolas personālu, darbiniekus, skolēnus (veidu kā to veikt nosaka 

skolas vadība); 

• veikt skolēnu, darbinieku evakuēšanu (rīkoties atbilstoši evakuācijas plānam 

ugunsgrēka gadījumā) no darba telpām, klasēm, ēkām. 

9.2. Papildprasības: 

• paņemt virsdrēbes; 

• sapulcēties iepriekšnoteiktās vietās, skolas sporta laukumā, pārliecināties vai 

visi skolēni, darbinieki ēku ir atstājuši; 

• novērst, skolēnu, darbinieku,  apmeklētāju iekļūšanu skolā (veikt skolas 

ēkas bloķēšanu); 

• atslēgt elektroapgādi un siltumapgādi; 

• sagaidīt policiju u.c. operatīvos dienestus, veikt telpu apsekošanu; 

• ar policijas vai citu dienestu atļauju uzsākt ierasto darbu. 

9.3. Kā  rāda pieredze,  veicot  šādu  incidentu  dokumentālo  noformējumu  

(protokoli, 

paskaidrojumi u.c.) darbiniekiem parasti problēmu rada: 

• zvanītāja balss apraksts; 

• aprēķins 

• morālā kaitējuma apmēra noteikšana. 
 

9.4. Telefonpieteikumi par saņemto ATZ mēdz būt visai juceklīgi, tāpēc jāpievērš 

uzmanība kādā veidā tiek veikts paziņojums policijai vai citiem dienestiem. 

9.5. Ja ATZ kļūst sistemātiska (vismaz 1 reizi nedēļā) ar policijas akceptu 

reaģēšanas pasākumus (apziņošana, evakuācija) var neuzsākt. 

10. Krīzes gadījums izglītības iestādē un tā pārvarēšana (ieteikumi skolas 

personālam). 

10.1. Krīze ir stāvoklis, kurā cilvēks uztver notikumu vai situāciju kā 

nepanesamas grūtības, kas pārspēj cilvēka pielāgošanās spējas un kuru nav 

iespējams atrisināt ar pierastajām problēmu risināšanas iemaņām. Krīze ir 

bīstama, jo var sagraut, ja tā pārsniedz cilvēkam pieejamos resursus, bet var arī 

būt kā iespēja apgūt jaunus problēmu risināšanas veidus, attīstīt pielāgošanās 

spējas un izjust kopības sajūtu ar apkārtējiem. 

10.2. Krīzes situācijas ir: 
 

• pašnāvības vai nāves gadījumi; 

• incidenti (negadījumi, starpgadījumi, konflikti) starp izglītojamajiem vai 

izglītības iestādes darbiniekiem, kuru rezultātā jāizsauc ātrā medicīniskā 

palīdzība un/vai policija; 

• noziedzīgi nodarījumi vai nelaimes gadījumi, kuri būtiski izmainījuši 

psiholoģisko klimatu un nav pārvarami ar esošajiem resursiem izglītības 

iestādē. 

10.3. Kas ir upuris: 

• tiešais cietušais (ievainotais ut); 

• tuvs aculiecinieks vai skatītājs; 

• ģimene, tuvi draugi; 

• izglītības iestādes darbinieki, kuri palīdzēja citiem; 

• sabiedrības locekļi, kuri bija aculiecinieki vai izglābās nelaimē. 

10.4. Rīcība krīzes gadījurnā . 
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Iestādes darbiniekiem noteikti ir nepieciešama palīdzība, lai emocionāli tiktu 

galā pēc nelaimes gadījuma. Lūk, daži svarīgi nosacījumi: 

• nenovērtēt par zemu notikušā nelaimes gadījuma iespaidu; 

• jo ātrāk tiek piedāvāta emocionālā palīdzība, jo labāka ir pielāgošanās 

situācijai; 

• pirmkārt obligāti ir jābūt darbam ar iestādes personālu; 

• jāieplāno tikšanās ar vecākiem; 

• jādod tik daudz faktu, cik iespējams, lai izvairītos no baumu rašanās; 

• jārada iespēja iestādes personālam un bērniem runāt par savām emocijām; 

• jāapzinās ilgtermiņa sekas; 

• (nevajag baidīties) atlikt/mainīt mācību plānus, nodarbības. 

10.5. Bērnu reakcija uz traumu. 

Nelaimes gadījums notiek pēkšņi un pārtrauc, izmaina ikdienas rutīnu. Krīzes 

laikā emocijas un uzvedība katram cilvēkam var būt individuāla, tomēr kopumā 

krīzes pazīmes ir kopīgas. Tās ietver dabiskas fiziskas reakcijas, piemēram, 

nogurumu, vājumu, apetītes zudumu, kā arī emocionālas reakcijas - bailes, bēdas, 

trauksmi, koncentrēšanās grūtības utt. Jāatceras, ka tās ir normālas reakcijas uz 

nenormālu situāciju. 

6. Iespējamās krīzes pazīmes: 

10.6.1. Emocionālās 

• spriedze, bailes, vainas sajūta, skumjas, depresija, zaudējuma sajūta, 

vientulības izjūta, vēlme noslēpties, dusmas, aizkaitināmība, šoks, pēkšņas raudu 

vai smieklu lēkmes. 

10.6.2. Kognitīvās 

• palēnināta domāšana, grūtības izlemt, apmulsums, koncentrēšanās 

grūtības, 

atmiņas traucējumi, uzmācīgas domas, dezorientācija telpā un laikā, vainas 

meklēšana citos un apstākļos. 

10.6.3. Fiziskās 

• nogurums, slikta dūša, reibonis, vemšana, muskuļu raustīšanās, 

galvassāpes, miega traucējumi, drebuļi, sirdsklauves, paaugstināts asinsspiediens. 

10.6.4. Uzvedības 

• norobežošanās no citiem, emociju izvirdumi, aizdomīgums, nespēja 

atslābināties, izmaiņas ikdienas aktivitātēs, apetītes izmaiņas, apkārtējiem 

nesaprotama 

uzvedība. 

7. Kas jādara izglītības iestādes vadītājam. 

10.7.1 .Aktuālajā krīzes situācijā: 

• Jānovada sanāksme iestādes personālam, kurā sniedz pilnīgu informāciju par 

notikušo, vienojas par kopīgu rīcības plānu, lai sagatavotu darbiniekus 

diskusijām ar bērniem par nelaimes gadījumu. 

• Jāpārliecinās, ka diskusijas pievērš uzmanību izglītības iestādes veidošanai 

par drošāku vidi nevis reklamē nelaimes gadījumā iesaistītās personas. 

• Iestādes darbiniekiem un drošības dienestam jānorāda vietas izglītības 

iestādes iekšpusē un ārpusē, lai satiktu bērnus un pārliecinātos par viņu 

drošību. 

• Jāizvērtē esošie resursi krīzes situācijas novēršanai un jāizlemj par papildus 

palīdzības dienestu, t.sk., psiholoģisko, iesaistīšanu. 

10.7.2. Profilaksei: 
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• Jāattīsta vardarbības profilakse un jārūpējas, lai katrā audzēkņu grupā tiktu 

novadītas nodarbības par drošību, arī lomu spēles. 

• Jāaktualizē (gan bērniem, gan vecākiem) esošās profilakses programmas 

izglītības iestādes drošībai un vardarbības novēršanai. Ja šādu programmu 

nav, jāizveido speciāla grupa programmu izstrādei. 

8. Kā pedagogam klasē sniegt atbalstu bērnam krīzes situācijā. 

• Saglabājiet bērna normālo statusu klasē un ierasto dienas kārtību. 

• Atcerieties, ka pedagogam ir jāsaglabā profesionāla pozīcija - neitralitāte. 

Apzinoties savas personīgās emocijas, kas saistītas ar notikumu, un meklējiet 

palīdzību sev, ja tāda nepieciešama. 

• Izpaudiet savas jūtas un emocijas pieņemamā veidā, ja tas var palīdzēt 

bērnam. Neizdariet pieņēmumus par to, ko bērns grib vai negrib, labāk 

jautājiet viņam pašam. Tas palīdzēs būt tik tuvā kontaktā ar bērnu, cik tas 

viņam ir komfortabli. 

• Kā atbalsts bērnam var noderēt galvas mājiens, acu kontakts, balss siltums, 

gan jebkura cita atbalstoša darbība. 

• Sākumā var būt vajadzība teikt bērnam priekšā, kas ir jāsaka un kas jāatbild, 

līdz bērns pats sāk mobilizēt savus resursus. Tādā veidā tiek veidota 

struktūra, kas var dot bērnam drošības sajūtu. 

• Stingri un konsekventi jānovērš graujoša un antisociāla uzvedība, ja tās 

parādās. 

• Palīdziet bērnam caur uzvedību identificēt, kā viņš varētu justies (man šis 

nav saprotams). Bērna dzīve ārpus klases var būt haotiska. Jūsu klases telpa 

var būt vienīgā iespēja bērnam justies "normālam". 

• Uzstādiet bērnam saprotamas un izpildāmas prasības, tomēr saglabājiet 

elastību. 

• Radiet bērnam iespēju izpaust savas jūtas, piemēram, ar zīmēšanas vai 

atbilstošas lasāmvielas palīdzību. 

10.9. Kā paziņot bērnam par nāvi.  

 Svarīgi, lai cilvēks, kurš šo ziņu pavēsta bērnam, būtu pazīstams, 

piemēram, tas varētu būt klases audzinātājs. 

 Pirms paziņot bērnam notikušo, jāiegūst patiesa informācija no 

oficiālajām iestādēm vai policijas, lai spētu sniegt precīzas atbildes uz 

bērna jautājumiem, kur un kad notikusi nelaime.  

 Jāizvēlas mierīga vieta. 

 Par notikušo bērnam jāizstāsta tieši un atklāti, taču iepriekš sagatavojot 

bērnu. Šādu paziņojumu nevajadzētu atlikt līdz beigusies mācību 

stunda.  

 Bērnam, uzzinot par notikušo, kādu laiku nepieciešama sabiedrība, lai 

brīvi varētu paust savas jūtas. 

 Vēlams neizmantot frāzes "viss nokārtosies" vai "laiks dziedē visas 

brūces", tādā veidā it kā mazinot bērna zaudējuma sajūtu. 

 Būtiski ir bērnu neatstāt vienu, mēģināt viņu nomierināt. 

 Būtu vēlams pēc ziņas pavēstīšanas bērnu sūtīt mājās vai arī uz to vietu, 

kur ir bērna ģimene. 

 Pēc iespējas ātrāk būtu vēlams runāt ar pārējiem audzēkņiem klasē, 

paskaidrojiet, kas noticis. 

10.9.1. Jāatceras, ka: 
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 ir svarīgi teikt taisnību bērniem par notikušo, būt godīgiem, cik vien 

tas ir iespējams; 

 pēc iespējas būt tiešam un vienkāršam, runājot par nāvi; 

 svarīgi neslēpt savas jūtas, saistītas ar notikušo; 

 svarīgi  pieņemt   bērnu   jūtas,    izprast,   ka   dažkārt   uzvedības   

izmaiņas   ir pārdzīvojuma sekas un šīs reakcijas ir īslaicīgas. 

 

 

10.10. Kā un kad izmantot palīdzību no ārpuses. 

• Skolām nevajadzētu kautrēties pieņemt palīdzību no ārpuses vairāku iemeslu 

dēļ. Vienkārši skolās nav pietiekami daudz garīgās veselības speciālistu un 

esošie, protams, var būt emocionāli iespaidoti no krīzes situācijas. Gudrs 

administrators atzīs nepieciešamību pēc sadarbības ar rajona institūcijām, 
garīgās veselības un citiem speciālistiem. 
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Instrukcija Nr.14 

 

PAR DROŠĪBU MĀCĪBU LAIKĀ UN MĀCĪBU 

NODARBĪBU STARPLAIKOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Izglītojamajiem skolā un tās teritorijā kategoriski aizliegts:  

1.1. ņemt līdzi mācību procesam nevajadzīgas lietas, aukstos ieročus, bīstamas ķīmiskas 

vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas, dzīvniekus;  

1.2. lietot alkoholu, narkotikas, citas psihotropās vielas un/vai atrasties apreibinošo vai 

psihotropo vielu izraisītā stāvoklī;  

1.3. lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un 

psiholoģiski ietekmēt, pazemot skolēnus un skolas darbiniekus), huligāniski uzvesties;  

1.4. ar savu uzvedību radīt situācijas, kas apdraud paša un citu skolēnu, cilvēku veselību 

un dzīvību (kārties ārā pa logu, mest pa logu ārā priekšmetus, kāpt uz nojumes 

jumtiņiem u.c.);  

1.5.mācību stundu (nodarbību) laikā aiziet no skolas bez klases audzinātāja (skolotāja, 

medmāsas, vadības) atļaujas.  

2.Noteikumi izglītojamajiem mācību laikā: 

 2.1. izglītojamie mācību stundu un citu nodarbību laikā skolā ievēro vispārpieņemtās 

uzvedības normas un mācību priekšmeta skolotāja aizrādījumus, veic skolotāja uzdoto;  

2.2. mācību stundu un nodarbību laikā uzturas mācību kabinetā, bez īpašas vajadzības 

neatstāj telpu;  

2.3. nešūpojas uz krēsliem;  

2.4. nemet klasesbiedram priekšmetus (grāmatas, cirkuļus, dzēšgumijas, zīmuļus, 

pildspalvas u.c.), bet pasniedz; 2.5. stundas laikā nekošļā košļājamo gumiju.  

3.Noteikumi izglītojamajiem mācību nodarbību starplaikos:  

3.1. izglītojamie starpbrīžus izmanto atpūtai un neapdraud savu un citu cilvēku drošību;  

3.2. mācību kabinetā uzturas tikai ar priekšmeta skolotāja atļauju; 3.3. nesēž uz 

radiatoriem, palodzēm;  

3.4. never vaļā logus gaiteņos, kabinetos, to dara skolotāji, atbalsta personāla darbinieki;  

3.5. nemet pāri kāpņu margām priekšmetus, nesēstas uz margām, nepārkarājas tām pāri 

un nešļūc lejā pa tām;  

3.6. neskrien pa kāpnēm, gaiteņiem, negrūstās;  

3.7. ievēro dežūrskolotāju, apkalpojošā personāla norādījumus;  
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3.8. pagalmā un skolas teritorijā izglītojamie ievēro satiksmes drošības noteikumus;  

3.9. ziemas laikā nepikojas skolas pagalmā, tās teritorijā;  

3.10. Atrodoties ārpus skolas teritorijas, izglītojamie paši uzņemas atbildību par savu 

drošību.  

3.11. Par izglītojamo drošību starpbrīžos klasē atbild priekšmeta skolotājs. 

 4. Klases un skolas pasākumos izglītojamajiem jāievēro skolas Iekšējās kārtības 

noteikumi un instrukciju Nr.8. „ Drošības noteikumi masu pasākumos – pasākumos, 

kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku”  

5. Ja izglītojamais cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš 

nekavējoties informē klases audzinātāju, skolotāju vai citu skolas darbinieku, vajadzības 

gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus; par nopietniem negadījumiem 

skolā vai tās teritorijā informē dežūrskolotājus.  

6.Ja izglītojamais ir guvis traumu, viņš nekavējoties griežas pie skolas medmāsas.  

7.Ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, sprādziena bīstamība, kā arī citos dzīvību un 

veselību apdraudošos gadījumos) skolā skan trauksmes signāls. Šādos gadījumos 

izglītojamie atstāj skolas telpas skolotāja pavadībā saskaņā ar evakuācijas plānu. 

Evakuācijas plāni ir izvietoti katra stāva gaiteņos. Klases audzinātājs katru gadu 

septembrī izglītojamos iepazīstina ar evakuācijas plānu. 
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Instrukcija Nr.15 
 

 

 

Par personas higiēnu un darba higiēnu 
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Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 

24.11.2009. noteikumu 

Nr.1338„Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” 

7.punktu 

 

Personas higiēna  

Personas higiēna ietver sevī: 

 Rokas higiēnas ievērošanu,  

 Personīgas higiēnas ievērošanu, 

 Respiratorā etiketa ievērošanu. 

Rokas higiēnas ievērošana 

Svarīgākais nav roku mazgāšanas reižu skaits (piemēram, 10 reizes dienā), bet 

gan to mazgāšana tad, kad tas ir īpaši nozīmīgi: 

- pēc tualetes apmeklēšanas; 

- pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas; 

- pēc pieskaršanās dzīvniekiem, dzīvnieku barošanas vai to atkritumu 

savākšanas; 

- pēc uzkopšanas darbiem un pieskaršanās atkritumiem; 

- pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, t.sk., atgriežoties mājās, atnākot uz 

bērnudārzu vai skolu; 

- pirms ēšanas un dzeršanas, vai ēdiena pasniegšanas; 

- pirms zāļu lietošanas, rīcības ar kontaktlēcām; 

- kad rokas ir acīmredzami netīras; 

- ja konkrētā situācijā rodas šaubas par roku tīrību; 

Kā pareizi mazgāt rokas?  

- Pirms roku mazgāšanas jāpārliecinās, vai pie roku mazgātnes ir visi 

nepieciešamie piederumi roku mazgāšanai. 

- Saslapina rokas un apakšdelmus zem tekošas ūdens strūklas. 

- Pārklāj rokas ar ziepēm (ieteicams izmantot šķidrās ziepes no slēgta trauka, jo 

uz cieto ziepju virsmām un ziepju traukos var saglabāties dažādi mikroorganismi no 

iepriekšējiem lietotājiem). 

- Ziepes rokās saputo. 

- Vismaz 15 sekundes enerģiski ieziepē visas roku virsmas, jo katra mazgāšanas 

līdzekļa efektivitāte ir atkarīga no tā iedarbības laika. 
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- To veicot, kārtīgi no visām pusēm berž plaukstas, pirkstu starpas, pirkstu galus 

pretējās rokas delnās, abu plaukstu virspusi, abus īkšķus pretējās rokas delnās, kā arī 

iztīra nagus. 

 
 

- Šajā laikā rokas nevajag turēt zem ūdens strūklas. Jāatceras, ka pēc paviršas 

mazgāšanas uz rokām paliek vietas, kur var saglabāties infekcijas slimību izraisītāji. 

- Vismaz 10 sekundes rokas skalo zem tekošas ūdens strūklas. 

- Roku mazgāšanas laikā izvairās no ūdens šļakstīšanās vai pieskaršanās izlietnei. 

- Rokas nosusina ar tīru dvieli. Ārpus dzīvesvietas ieteicams izmantot 

vienreizlietojamos papīra dvieļus. Koplietojamie auduma dvieļi nav ieteicami, jo nav 

zināms, cik rūpīgi un efektīvi rokas nomazgāja cilvēki, kuri lietoja dvieli pirms Jums. Ar 

roku regulējamu ūdens krānu (maisītāju) aizgriež ar papīra dvieļa palīdzību. Uz ūdens 

krāna rokturiem var atrasties infekcijas slimību izraisītāji, jo tiem pieskaras arī pirms 

roku mazgāšanas. 

- Papīra dvieli met atkritumu tvertnē, nepieskaroties papīrgrozam ar rokām. 

- Ja nav pieejams aprīkojums roku mazgāšanai, ir pārtraukta ūdens padeve vai 

nav pieejams dzeramā ūdens kritērijiem atbilstošs ūdens, roku dezinfekciju var veikt bez 

mazgāšanas, lietojot ātras iedarbības roku dezinfekcijas līdzekli. Roku dezinfekciju bez 

mazgāšanas vēlama tikai tad, ja rokas nav acīmredzami netīras.  

Personīgas higiēnas ievērošana  

1. Viens no personiskās higiēnas pamatelementiem ir ādas kopšana un matu 

kopšana. Ķermenis jāmazgā 1 vai 2 reizes nedēļā, mainot arī veļu. Sevišķi jārūpējas par 

roku tīrību. Roku āda izdala īpašas vielas, kas spēj iznīcināt uz tās nonākušos 

mikroorganismus. Jo tīrāka ir roku āda, jo spēcīgāka ir šo baktericīdu iedarbība; piem., 

uz tīrām rokām nonākušo baktēriju skaits 10 minūtēs samazinās par 15% , bet uz 

netīrām rokām 20 minūšu laikā - par 5%. 

2. 95% kopējā baktēriju skaita uzkrājas zem nagiem, tāpēc svarīga ir pareiza 

nagu kopšana.  

3. Mutes dobuma un zobu kopšana ne tikai palīdz saglabāt zobus, bet arī novērš 
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dažu orgānu (sirds, locītavu, nieru u.c.) slimības. Regulāri jātīra apģērbs un apavi, 

jāuzkopj dzīvoklis.  

4. Matiem jābūt nomazgātiem, sakoptiem. Nedrīkst būt ar izlaistiem matiem, ja 

tie ir gari. Ir nepieciešams izmantot higiēnas kopšanas individuālos līdzekļus (ķemme, 

vienreizējās lietošanas salvetes). 

5. Svarīgs personiskās higiēnas elements ir norūdīšanās un fiziskās kultūras 

pasākumi - rīta vingrošana (skatīt higiēniskā vingrošana), fizkultūras pauzes darba laikā, 

kuras atjauno cilvēka darbaspējas un palielina arī darba ražīgumu (skatīt darba 

vingrošana), fiziskās kultūras pasākumi atpūtas stundās pēc darba, piem., sporta 

nodarbības, pastaigas u.c. Ar fizkultūru ieteicams nodarboties no agras bērnības līdz 

sirmam vecumam (skatīt fiziskā audzināšana). 

6. Veselību un garīgo darbaspēju saglabāšanos sekmē racionāls un regulārs 

dienas režīms. Katra regulāra un noteiktā laikā izpildīta darbība kļūst par nosacījuma 

kairinātāju nākamajai darbībai, tāpēc atsevišķu nodarbību veids noteiktās stundās, kā arī 

regulāra darba un atpūtas mija taupa organisma spēkus, palielina darbaspējas un 

labvēlīgi ietekmē veselību. Dienas režīmā jāparedz rīta un vakara tualete, higiēnas 

vingrošana, profesionālais un sabiedriskais darbs, garīgs darbs mājās, mājas darbi, 

atpūta. 

7. Viens no pilnīgākiem un organismam nepieciešamākiem atpūtas veidiem ir 

miegs. Lai miegs būtu pilnvērtīgs, tam jābūt regulāram, nepārtrauktam, dziļam, 

pietiekami ilgam; jāguļ higiēniskos apstākļos. Vēlams, lai gaisa t° guļamistabā būtu 16°. 

Vasarā ieteicams gulēt pie atvērta loga, bet ziemā vismaz pie atvērta vēdlodziņa, ja to 

atļauj meteoroloģiskie apstākļi. Personiskās higiēnas noteikumi jāievēro arī ražošanā, 

piem., strādājot ar veselībai kaitīgām ķimikālijām, nedrīkst turpat blakus pusdienot, turēt 

maizi darba tērpa kabatā u.tml. (skatīt arī individuālie aizsarglīdzekļi; lauksaimniecības 

ķimikālijas). 

8. Personiskā higiēna risina arī racionāla uztura problēmas, jo pilnvērtīgs uzturs 

nodrošina optimālu cilvēka organisma attīstību, fiziskās un garīgās darbaspējas.  

9. Personiskās higiēnas ievērošanai ir liela nozīme, jo nekādi medicīnas zinātnes 

sasniegumi nevar nodrošināt labu veselību, ja netiks ievērota personiskā higiēna. 

Respiratorā etiketa ievērošana 

Individuālie pasākumi izglītības iestāžu audzēkņiem un darbiniekiem: 

 klepojot un šķaudot aizklājiet degunu un muti ar vienreizlietojamo salveti, pēc 

lietošanas izmantoto salveti izmetiet un nekavējoties nomazgājiet rokas ar 

ziepēm un ūdeni; 

 ja jums nav pieejamas salvetes, šķaudot vai klepojot, cik iespējams, aizklājiet 

muti un degunu nevis ar plaukstu, bet ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo 

virsmu; 

 izvairieties pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām; 

 regulāri un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no vīrusa 

pārnešanas ar rokām uz savu seju vai citiem cilvēkiem; 

 gadījumiem, kad ūdens nav pieejams, roku tīrīšanai izmantojiet spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus vai speciālās mitrās salvetes; 

 īpaši pievērsiet uzmanību roku mazgāšanai pirms ēšanas vai dzeršanas, pēc 

tualetes apmeklēšanas, pirms un pēc darba ar datorklaviatūru un peli; 

 centieties izvairīties no kontakta ar personām, kurām ir gripai līdzīgi simptomi 

vai uzturieties vairāk nekā 1 m attālumā; 

 slimniekam nav jāapmeklē izglītības iestāde, bet jāpaliek mājās un jāvēršas pie 
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sava ģimenes ārsta.  

 

Darba higiēna 

1. Ievērot tīrību un kārtību telpā un darbavietā, kā arī personīgās higiēnas 

prasības. 

2. Mācību stundās izglītojamā apģērbam un matu sakārtojumam ir jābūt 

kārtīgam, lai tas netraucētu darba uzdevuma veikšanu un neradītu risku veselībai. 

3. Mājturības un tehnoloģijas mācību stundās lietot speciālu apģērbu (halāts, 

priekšauts, galvassega). 
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Instrukcija Nr.16 
 

 

 

Satiksmes drošība diennakts tumšajā laikā 
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Gājēji 

 

Gājējiem ir jāpārvietojās pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet ja to nav 

– pa nomali. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu, vai 

nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam. 

 

Tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, kur ceļš nav 

pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, 

jālieto gaismu atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur rokā 

iedegts lukturītis.  

Gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad nav par daudz un tie ļauj 

transportlīdzekļa vadītājam Tevi laikus pamanīt. Būtu vēlams tumšajā diennakts laikā 

vilkt mugurā gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju. Atstarotāji 

jāpieliek pie apģērba tā, lai pretim braucošo automobiļu vadītāji laikus tos varētu 

pamanīt. Pie muguras piestiprinātos atstarotājus neredz! 

 

Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet ja to nav, - krustojumos pa ietvju vai 

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 abos virzienos. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro 

satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāli, bet, ja tādu nav, - transportlīdzekļu 

satiksmes regulēšanas luksofora signāli. 

 

Daudzi uzskata, ka gājēju pārejas esamība dod gājējiem priekšroku. Daļēji uzskats ir 

pareizs, tomēr pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pārēju, kur satiksme netiek 

regulēta, gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzeklim, kas tuvojas, kā arī 

jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. Jāatceras, ka automobiļa 

apstāšanās ceļš, braucot pilsētās ar atļauto kustības ātrumu 50 km/h, sastāda aptuveni 30 

metrus. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. 

 

Velosipēdu un mopēdu vadītāji  

 

Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 

gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Velosipēda vadītājam 

jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja 

apliecībai, bet mopēda vadītājam – mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa 

vadītāja apliecībai. 

Bērni, kas nav jaunāki par 7 gadiem, drīkst braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali 

tikai pilngadīgās personas pavadībā. Velosipēdam un mopēdam jābūt vienmēr tehniskā 

kārtībā. 

 

Braucot ar mopēdu jebkurā diennakts laikā, priekšā jābūt iedegtam baltās gaismas 

lukturim, bet aizmugurē sarkanās. 

 

Velosipēdam tumšā diennakts laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos abos 

sānos jābūt diviem oranžiem gaismas atstarotājiem, kā arī priekšā jādeg baltās gaismas 

lukturim, bet aizmugurē – sarkanas krāsas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, 
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velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu 

atstarotāju. 

 

Ar velosipēdu un mopēdu pa ceļu atļauts braukt vienā rindā un iespējami tuvāk 

brauktuves labajai malai. Ja ir ierīkots velosipēdu ceļš, tad velosipēdam pa ceļu braukt 

aizliegts. 

 

Ar velosipēdu un mopēdu aizliegts braukt pa gājēju ceļiem. Ar mopēdu aizliegts braukt 

pa gājēju un velosipēdu ceļiem, pa ietvēm. Velosipēdiem drīkst braukt pa ietvēm tikai 

tad, ja netraucē gājēju pārvietošanos. 

 

Bieži varam redzēt, ka velosipēdu vadītāji šķērso brauktuves ar velosipēdu pa gājēju 

pārejām. Atceries, ka šķērsot brauktuvi pa neregulējamām gājēju pārejām velosipēdu 

vadītāji drīkst tikai nokāpjot no velosipēda un ejot pāri gājēju pārejai, stumjot 

velosipēdu. Pa regulējamām gājēju pārejām drīkst šķērsot brauktuvi, nenokāpjot no 

velosipēda, taču nepārsniedzot gājēju pārvietošanās ātrumu. Automobiļa vadītājiem nav 

pienākums palaist velosipēda vadītāju, kas šķērso brauktuvi pa neregulējamu gājēju 

pāreju, braucot ar velosipēdu. Velosipēds ir transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai 

un tā vadītājam ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumu prasības! 

 


