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Drošības noteikumi izglītības iestādes organizētajos pasākumos
05.03.2015

Nr. 1-16/11

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 21. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 24.
novembra noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka, kā tiek nodrošināta kārtība un drošība izglītības iestādes organizētajos
pasākumos un organizējot masu pasākumus (tālāk tekstā – pasākumi).
2. Pasākuma vadītāju un nepieciešamo palīgu sastāvu nosaka ar iestādes vadītāja rīkojumu.
3. Pasākuma vadītājs ar iestādes vadītāju saskaņo pasākuma norises laiku, vietu, dalībnieku
skaitu, tehnisko nodrošinājumu un tā atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un veicamos
drošības pasākumus.
4. Pirms katra pasākuma, par pasākumu atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā
nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, kā arī atbilstību ekspluatācijas un drošības
prasībām.
5. Par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā ir atbildīgs pasākuma vadītājs:
5.1. nodrošinot, lai ēkas evakuācijas izejas ceļi un durvis nebūtu aizkrāmēti ar dažādiem
priekšmetiem;
5.2. pārliecinās vai rokas ugunsgrēka dzēšanas ierīces atrodas tām paredzētā vietā un ar atbilstošu
derīguma termiņu;
5.3. uzmana, lai pasākuma telpās netiktu lietota atklāta liesma un netiktu glabāti uzliesmojoši
šķidrumi un ugunsbīstamas vielas.
6. Nepieciešamības gadījumā iestādes vadītājs izdod rīkojumu par medmāsas klātbūtni skolas
pasākumos.
7. Kārtība un drošības pasākumi nosakāmi atbilstoši darba aizsardzības likumam.
II. Pasākuma vadītāju pienākumi
8. Nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākuma laikā, nodrošinot minēto drošības noteikumu
ievērošanu.
9. Informēt Ikšķiles novada pašvaldības policiju par pasākuma norises laiku un vietu.
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10. Informēt uz līguma pamata iesaistīto apsardzes kompāniju par pasākuma norises vietu un
laiku.
11. Ārpus skolas teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar Ikšķiles novada pašvaldības policiju,
lai nodrošinātu pasākuma dalībnieku drošu pārvietošanos līdz un no pasākuma vietai.
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