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“Iekšējās kārtības noteikumi” 

 

Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības nosacījumiem 
 

1. Skolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem skolas 1. un 2.stāva vestibilos. 

2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota uz stendiem 1. un 
2. stāva vestibilos, kā arī telpās, kur atrodas telefons: 1. stāvā – Grāmatvedībā 
(kab.nr.4) un direktora kabinetā (kab. Nr.1), kā arī pie dežuranta. 

3. Par nepiederošu personu atrašanos skolas telpās vai tās teritorijā dežurantam, kā arī 
ikvienam skolas darbiniekam vai audzēknim gadījumos, ja nepiederošā persona 
izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, 
traucē skolas darbu vai uzmācas audzēkņiem vai darbiniekiem, skolas audzēkņiem 
vai darbiniekiem nekavējoties jāziņo par to dežurantam un skolas direktoram.  

4. Kategoriski aizliegts skolas telpās un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt vai 
realizēt alkoholu, arī alu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties 
skolā alkohola, narkotisku, toksisku vai psihotropu vielu reibumā. Par šī noteikuma 
neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai audzēknim nekavējoties jāziņo 
dežurantam un skolas direktoram. 

5. Kategoriski aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai 
pilnvarojuma skolas telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt 
šaujamieročus, aukstos ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes 
baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli 
uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku). Par šī noteikuma 
neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai audzēknim nekavējoties jāziņo 
dežūrējošajam skolas administrācijas pārstāvim un skolas direktoram. 

6. Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma 
skolas telpās un tās teritorijā ievest (ielaist) vai ienest mājdzīvniekus, putnus vai 
citus dzīvniekus. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai 
audzēknim nekavējoties jāziņo dežurantam un skolas direktoram. 

7. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts huligāniski uzvesties un pielietot 
emocionālu vai fizisku vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas 
darbiniekam vai audzēknim nekavējoties jāziņo dežurantam, savam klases 
pedagogam un skolas direktoram. Ja audzēknis skolā apdraud savu vai citu personu 
drošību, veselību vai dzīvību, skolas direktors rakstiski nosūta audzēkņa vecākiem 
informāciju par izglītojamā uzvedību un brīdinājumu par atskaitīšanu no skolas. 

8. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to 
atrodot skolas telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai audzēknim 
nekavējoties jāziņo dežurantam, savam klases pedagogam un skolas direktoram. 

9. Saņemot skolā aizdomīgu pasta sūtījumu, ikvienam skolas darbiniekam vai 
audzēknim nekavējoties jāziņo dežurantam, savam klases pedagogam un skolas 
direktoram. 

10. Ārkārtas situācijās. Atskanot trauksmes signālam vai mutisks skolas direktora vai 
dežuranta paziņojums par evakuāciju, tiek veikta audzēkņu evakuācija. 
Audzēkņiem obligāti jāpilda atbildīgā pedagoga (pedagoga, pie kura tajā laikā klasē 



ir stunda) norādījumi vai jārīkojas atbilstoši skolas evakuācijas plānam. 
10.1. Gāzes smakas gadījumā vai plūdu gadījumā 

10.1.1. steidzīgi par to informē kādu no skolas personāla. 

10.1.2. atstāj telpu pēc iespējas ātrāk. 

10.1.3. Zvani 112 

11. Ja audzēknim, atrodoties skolā, ir radusies trauma vai pēkšņi veselības traucējumi, 
audzēknim nekavējoties jāvēršas pie kāda no skolotājiem vai skolas darbiniekiem. 

12. Audzēkņiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu 
cilvēku veselībai un drošībai. Audzēkņa pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un 
nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās. Emocionālās un fiziskās 
vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos ar audzēkni, 
pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā 
pieaugušos: skolas pedagogu, dežurantu, informēt savus vecākus un lūgt palīdzību. 
Skolas direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 
vardarbība pret audzēkni, detalizētāk ir noteikta šo iekšējo noteikumu pielikumā 
nr.2. 

13. Audzēkņu uzvedības noteikumus klasē un skolas organizētajos pasākumos nosaka 
iekšējie noteikumi: 

        13.1. 30.08.2013. iekšējie noteikumi nr. 15 „Par drošību mācību kabinetos un telpās, 
kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību”  

13.2. 30.08.2013. iekšējie noteikumi nr. 16„Ugunsdrošības noteikumi audzēkņiem” 

13.3. 30.08.2013. iekšējie noteikumi nr.17„Elektrodrošības noteikumi audzēkņiem” 
13.4. 30.08.2013. iekšējie noteikumi nr.18„Par pirmās palīdzības sniegšanu” 

13.5. 30.08.2013. iekšējie noteikumi nr. 19 „Par drošību ekskursijās un pārgājienos” 

13.6.30.08.2013. iekšējie noteikumi nr. 20 „Mācību ekskursiju organizēšanas kārtība” 

13.7.30.08.2013. iekšējie noteikumi nr. 26 „Par drošību skolas organizētajos pasākumos” 

14. Audzēkņu drošību klasē un skolas organizētajos pasākumos nosaka iekšējie 
noteikumi: 

14.1.30.08.2014. iekšējie noteikumi nr. 26 „Par drošību skolas organizētajos pasākumos” 

        14.2. 30.08.2014. iekšējie noteikumi nr. 27 „Par drošību audzēkņiem ekstremālās 
situācijās”  

14.3. 30.08.2014. iekšējie noteikumi nr. 28„Par drošību uz ūdens un uz ledus” 

14.4. 30.08.2014. iekšējie noteikumi nr.29„Par ceļu satiksmes drošību” 
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