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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ikšķilē 

Noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir 

iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību 
 

  01.09.2016                                                                       Nr.  1-16/9 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes mācību 

kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un 

veselību. 

 

2. Izglītojamo drošība mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, nodrošināma atbilstoši Darba aizsardzības 

likumam.  

II. Izglītības iestādes vadītāja kompetence 

3. Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk-vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības jautājumos ir 

šādas: 

3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (valsts dibinātas izglītības iestādes vadītājs -- 

sadarbībā ar attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību), pieaicinot atbildīgo 

uzraudzības institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā (augusta mēneša otrajā 

pusē) organizē apskati, lai novērtētu izglītības iestādes atbilstību ekspluatācijas drošības 

prasībām. Atzinumu par izglītības iestādes atbilstību minētajām prasībām sagatavo 

atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

Sabiedrības veselības aģentūra un Valsts darba inspekcija; 

3.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 

3.3. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju  (turpmāk – dibinātājs) nodrošināt, lai 

izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek ievērotas higiēnas prasības, kā 

arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas; 
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3.4. plānot un organizēt izglītojošus pasākumus drošības jautājumos; 

3.5. nodrošināt šo noteikumu trešajā nodaļā minētajām prasībām atbilstošu izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – iekšējās kārtības noteikumi) izstrādi un kontrolēt 

to ievērošanu; 

3.6. nodrošināt izglītojamo vecāku (turpmāk – vecāki) iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības 

noteikumiem; 

3.7. nodrošināt šo noteikumu trešajā nodaļā minētajām prasībām atbilstošu drošības 

instrukciju un evakuācijas plāna izstrādi; 

3.8. noteikt atbildīgos pedagogus par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās un 

citos izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un pedagogu skaitu, kam jāpiedalās 

attiecīgajā pasākumā, kā arī nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra 

noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” 11.,15. un 24. punktā minētās informācijas iesniegšanu; 

3.9. nodrošināt, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem ir pieejama informācija 

par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un 

evakuācijas plāns; 

3.10.  sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un 

vecākiem izglītojamo drošības jautājumos; 

3.11.  apstiprināt iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus un evakuācijas plānu. 

 

4. Vadītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja, valsts un 

pašvaldību institūcijām izglītojamo drošības nodrošināšanā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

 

III. Drošība mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību 

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

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, atrodas: 

5.1. bioloģijas kabinetā Nr.124; 

5.2. ķīmijas kabinetā Nr. 125; 

5.3. fizikas kabinetā Nr. 216; 

5.4. informātikas kabinetā Nr.117; 

5.5. informātikas kabinetā Nr.118; 

5.6. tekstiltehnoloģiju kabinetā Nr. 011; 

5.7. mācību virtuvē Nr. 012; 

5.8. aktu zālē Nr. 009; 

5.9. lielajā sporta zālē; 

5.10.  mazajā sporta zālē; 

5.11.  trenažieru zālē;  

5.12.  mājturības un tehnoloģiju darbnīcā Nr.010. 

 

 

Ikšķiles vidusskolas direktors               (paraksts) Č. Batņa 

 

Ikšķiles novada pašvaldības darba aizsardzības speciālists  (paraksts) O. Rītiņš 


