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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Engures novada Engures pagastā 
\ 

Nr.26 

30.08.2013. 

 

Par drošību skolas organizētajos pasākumos kārtība 
Izdoti saskaņā ar  

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

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

Izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

 

Vispārīgās prasības 

1. Pasākuma vadītājs un nepieciešamo palīgu sastāvs tiek noteikts ar iestādes vadītāja 

rīkojumu, ja tas pārsniedz izglītības iestādes mācību pasākuma apmēraus. Ar rīkojumu var 

tikt apstiprināts arī pasākuma norises plāns. 

2. Minimālais pedagogu skaits, kas ir atbildīgi par masu pasākumu, kurā ir vairāk par 100 

skolas vecuma  dalībniekiem, nosaka ar direktora rīkojumu, bet ne mazāk kā 4 darbinieki. 

3. Pirms pasākuma vadītājs apseko un novērtē: 

3.1 zāles tehnisko atbilstību; 

3.2. ugunsdrošības stāvokli- evakuācijas ceļiem jābūt brīviem, atklātu uguni nelietot, 

ugunsbīstamas vielas un šķīdumus neuzglabāt, ugunsdzēsības aparātiem jābūt darba 

kārtībā; 

4. Par plānoto pasākumu var informēt policiju un VUGD. 

5. Nepieļaut telpā pasākuma dalībnieku skaitu lielāku par pieļaujamo (aprēķināto). 

6. Ziemassvētku pasākumu  laikā ir aizliegts:  

6.1. rīkot telpā visa veida uguņošanu; 

6.2. lietot plaukšķenes, šķiltavas, jebkurus viegli uzliesmojošus šķidrumus un vielas; 



6.3. pilnīgi izdzēst gaismu telpā; 

6.4. ģērbt bērnus darinātos tērpos no vates vai marles; 

6.5. rotāt egli ar uzliesmojošām rotaļlietām, rotāt egles zarus ar vati; 

6.6. egles apgaismojumam izmantot sveces. 

Instrukcija audzēkņiem 

7. Uzmanīgi klausies pedagoga vai svētku vadītāju un seko viņa norādēm. 

8. Izturies pieklājīgi pret citiem pasākuma dalībniekiem un viesiem, negrūsties un neskrien pa 

zāli vai citu telpu.  

9. Ja pēkšņi pazūd gaisma telpā, kur ir svētki, ieklausies, ko saka pedagogs, seko viņa 

norādēm. Sēdi savā vietā un uzvedies mierīgi. 

10. Neaizteic vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas , kas nodrošina pasākuma norisi, bet 

nav saistītas ar tavu sniegumu. 

11. Masu pasākumos piedalies apģērbā un apavos, kas Tev ļauj brīvi kustēties un pārvietoties, 

bet ir atbilstošo svētku gadījumam. 

12. Ja tevi uzrunā un aicina līdzi nepazīstam cilvēks, neatbildi viņam un neseko viņam. Pastāsti 

par to savam pedagogam. 

13. Nespiedies pūlī, tā tu nodarīsi pāri sev un citiem. Tu tāpat visu redzēsi un dzirdēsi. 

14. Ziņo pedagogam, ja jūties slikti, esi guvis traumu. 

15. Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī. 

 

Aktualizēti: 01.09.2020. 
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