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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

2018.gada 16.aprīlī

Nr. VS93-18-3-nts
Izglītojamo drošības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu
un 2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punktu

1. Noteikumi nosaka Rīgas 93.vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) mācību
norises drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem, izglītības iestādes
personālam un apmeklētājiem, ievērojot noteikto kārtību šādos dokumentos:
1.1. Evakuācijas plāns;
1.2. Iekšējās kārtības noteikumi;
1.3. Drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās:
1.3.1. ugunsdrošības noteikumi
pielikums Nr.1;
1.3.2. elektrodrošības noteikumi
pielikums Nr.2;
1.3.3. pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi
pielikums Nr.3;
1.3.4. drošības noteikumi pastaigās, ekskursijās
un pārgājienos
pielikums Nr.4;
1.3.5. ceļu satiksmes noteikumi
pielikums Nr.5;
1.3.6. drošības noteikumi sporta nodarbībās un sacensībās
sporta zālē un stadionā
pielikums Nr.6;
1.3.7. par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var
apdraudēt izglītojamo drošību un veselību šādos mācību kabinetos:
1.3.7.1. mājturības un tehnoloģiju kabinets I - koka, kokmateriālu, metāla
un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijas
pielikums Nr.7.1.;
1.3.7.2. mājturības un tehnoloģiju kabinets II - tekstilmateriālu un citu
līdzīgu materiālu tehnoloģijas, virtuve
pielikums Nr.7.2.
1.3.7.3. informātikas kabinets
pielikums Nr.7.3.;
1.3.7.4. ķīmijas kabinets
pielikums Nr.7.4.;
1.3.7.5. fizikas kabinets
pielikums Nr.7.5.;
1.3.7.6. bioloģijas un dabaszinību kabinets
pielikums Nr.7.6.;
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1.3.7.7. drošības noteikumi sporta stundās peldbaseinā pielikums Nr.7.7.;
1.3.7.8. drošības noteikumi sākumskolā mājturībā un tehnoloģijās un
vizuālajā mākslā
pielikums Nr.7.8.;
1.3.8. drošības noteikumi nestandarta un ārkārtas situācijās
pielikums Nr.8.;
1.3.9. drošības noteikumi uz ūdens un ledus
pielikums Nr.9.
2. Saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz izglītības
iestādes darbinieku drošu nodarbināšanu, papildus šo noteikumu 1.punktā
minētajiem dokumentiem, izglītības iestāde nodrošina, lai darbinieki tiktu instruēti
un apmācīti darba aizsardzības jomā, kas attiecas uz darbinieka darba vietu vai
mācību vidi un darba veikšanu vai mācību procesu. Darbinieku instruktāžu un
apmācību pielāgo darba (mācību) vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.
3. Drošības noteikmi ārkārtas situācijās izglītojamajiem un darbiniekiem:
3.1. Izdzirdot trauksmes signālu (divi īsi zvani pēc kārtas, pauze, garš zvans,
pauze, divi īsi zvani.), kas saskaņā ar ēkā noteikto kārtību brīdina par
ugunsgrēka izcelšanos vai citu bīstamu situāciju un norāda, ka nepieciešams
evakuēties no ēkas.
3.2. Izglītojamie pakļaujas pedagoga rīcībai un organizēti pārtrauc nodarbības,
pedagogs saskaita izglītojamos un nekavējoties atstāj mācību telpu un ēku
saskaņā ar evakuācijas plānu pa tuvāko evakuācijas izeju, virzoties uz plānā
norādīto evakuācijas laukumu (stadionu).
3.3. Evakuācijas laukumā pedagogs atkārtoti saskaita izglītojamos, pārliecinās, vai ir
visi, un sniedz ziņas evakuācijas vadītājam.
3.4. Klašu audzinātāju pienākums katru mācību gadu septembrī iepazīstināt
izglītojamos ar skolas evakuācijas plānu un evakuācijas signāliem, un
evakuācijas ceļu no kabinetiem, kuros uzturas izglītojamie mācību gada laikā.
3.5. Par ārkārtas situācijām izglītojamajam nekavējoties ziņot skolas vadībai,
pedagogiem un brīdināt pārējās personas par bīstamiem (riska) faktoriem, kuri
atklāti, konstatēti mācību laikā un var apdraudēt citu izglītojamo un cilvēku
dzīvību un veselību.
3.6. Evakuācijas plānus un operatīvo dienestu izsaukšanas tālruņu numurus izvieto
skolas telpās visiem pieejamā vietā.
4. Vispārējie drošības noteikumi mācību stundās un starpbrīžos:
4.1. Iespējamie bīstamie un kaitīgie darba vides faktori mācību procesā:
4.1.1. mikroklimats (temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības
ātrums);
4.1.2. nepietiekošs vai nepareizs apgaismojums;
4.1.3. elektriskā strāva;
4.1.4. paslīdēšana, paklupšana, pakrišana;
4.2. Izmantojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi:
4.2.1. ventilācija, gaisa kondicionēšana;
4.2.2. aizkari, žalūzijas dabīgā apgaismojuma koriģēšanai.
4.3. Uzturēt tīrību un kārtību mācību kabinetos un koplietošanas telpās. Nebojāt
inventāru un mācību palīglīdzekļus. Neaiztikt un nepārvietot ēkā esošos
ugunsdzēsības līdzekļus.
4.4. Konstatējot bojājumus krēsliem, informēt par to pedagogu, un novietot tos tādā
veidā, lai uz tiem nevarētu nejauši apsēsties citi izglītojamie. Nesēdēt uz
bojātiem krēsliem.
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4.5. Pa mācību/koplietošanas telpām, pārvietojoties starp soliem, ievērot piesardzību,
neskriet un neveikt straujas kustības. Būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties pa
kāpnēm.
4.6. Mācību darbā, izmantojot biroja tehniku (projektors, kopētājs u.c.), pirms tam
iepazīties ar to lietošanas (ekspluatācijas, darba drošības) instrukcijām un
rīkoties atbilstoši to prasībām. Darboties tikai ar pedagoga atļauju.
4.7. Bez pedagoga atļaujas neatvērt logus, lai vēdinātu telpu. Ja logi ir atvērti,
aizliegts sēdēt/stāvēt uz palodzēm, liekties ārā pa logu.
4.8. Negaisa, stipra vēja laikā aizvērt kabinetu logus, lai pasargātu sevi no
savainošanās ar plīstošiem stikliem (lauskām) to iespējamās izsišanās gadījumā.
4.9. Nekāpt uz galdiem, grāmatu (papīru) kaudzēm, uz galda uzliktiem krēsliem un
tml.
4.10.
Ja konstatē, ka ir slidenas, slapjas koplietošanas telpu (gaiteņi u.tml.)
grīdas un skolas ieeja, nekavējoties par to ziņot pedagogam vai ēkas
tehniskajiem darbiniekiem.
4.11.
Praktisko nodarbību laikā:
4.11.1.darbu sākt tikai pēc pedagoga uzdevuma noklausīšanās un instruktāžas
darba aizsardzībā;
4.11.2.izpildīt visus pedagoga norādījumus;
4.11.3.neveikt darbības, kuras var izraisīt nelaimes gadījumu;
4.11.4.neskaidrību, šaubu gadījumā par uzdotā uzdevuma drošu izpildi vērsties
pie pedagoga;
4.12.
Pēkšņas saslimšanas gadījumā vai gadījumos, kad ir slikta pašsajūta, un
tas var izraisīt nelaimes gadījumu, informēt par to pedagogu un neuzsākt
praktisko nodarbību.
4.13.
Mācību stundu laikā izglītojamajam jāatrodas mācībām paredzētajā
kabinetā.
5. Higiēnas prasības izglītojamajam:
5.1. Skolēna apģērbam jābūt tīram un kārtīgam.
5.2. Skolas telpās ar virsdrēbēm atrasties nedrīkst, izņemot gadījumus, kad telpas
gaisa temperatūra ir zemāka par noteikto normu vai ar pedagoga atļauju.
5.3. Skolēniem jāievēro higiēnas pamatprasības:
5.3.1. rūpējoties par sava ķermeņa tīrību,
5.3.2. mutes dobumu kopšanu,
5.3.3. zobu tīrīšanu vakarā un no rīta,
5.3.4. roku, kāju nagu higiēnu,
5.3.5. matu tīrību,
5.3.6. roku mazgāšanu pirms ēšanas un pēc santehnikas ierīču lietošanas skolas
tualetēs.
5.4. Skolēnu atbilstību higiēnas prasībām kontrolē skolas medmāsa.
6. Vispārējie drošības noteikumi pasākumos
6.1. Par pasākuma drošību un organizāciju atbild:
6.1.1. Skolas kultūras un izglītības pasākumos – direktora vietnieks izglītības
jomā;
6.1.2. Sporta pasākumos – sporta darba organizators;
6.1.3. Klašu pasākumos – klašu audzinātāji;
6.1.4. Interešu izglītības nodarbību pasākumos – interešu izglītības pedagogi.
6.2. Par pasākumu atbildīgās personas pienākumi:
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6.2.1. Pirms katra pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu un
tehniskā nodrošinājuma piemērotību, atbilstību ekspluatācijas un drošības
prasībām, kā arī saskaņo ar direktoru pasākuma plānu. Plānā norāda
pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos
drošības pasākumus. (pielikums Nr.10)
6.2.2. Pasākuma laikā atrasties telpā un sekot, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības
noteikumi, kā arī citi drošības nosacījumi.
6.2.3. Sekot, lai netiktu lietoti gaismas efekti, kuros izmantotas veselībai kaitīgas
vielas.
6.2.4. Sekot, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ņemot vērā
normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku.
6.2.5. Sekot, lai pasākuma apgaismošanai izmantotu tikai slēgtos elektrības
vadus ar standarta savienojumiem.
6.2.6. Nodrošināt minimāli nepieciešamo pedagogu skaitu pasākumā.
6.2.7. Nepieciešamības gadījumā organizēt pasākuma dalībnieku evakuāciju,
veikt operatīvā dienesta izsaukšanu, izsaukt neatliekamo medicīnisko
palīdzību, kā arī pildīt citus dežūrējošā administratora norādījumus.
6.2.8. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, plūdi, u.c.) vai nestandarta situācijās
pasākuma laikā dalībnieki rīkojās pēc atbildīgās personas norādījumiem vai
ievērojot skolas drošības noteikumus.
6.3. Skolas direktors pasākuma rīkošanu, ja nepieciešams, saskaņo ar vietējo
pašvaldību un informē pašvaldības vai Valsts policiju par pasākuma norises
laiku un vietu.
7. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi
izglītojamos iepazīstina ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem,
drošības noteikumiem un instrukcijām darba aizsardzībā šādā kārtībā:
7.1.

7.2.

7.3.

Noteikumi
Iekšējās kārtības
noteikumi;

Šo izglītojamo
drošības noteikumu
3.punkts Rīcība
ārkārtas situācijās;
4.punkts Drošības
noteikumi mācību
stundās un starpbrīžos;
5.punkts Higiēnas
prasības, 6.punkts
Vispārējie drošības
noteikumi pasākumos.
Evakuācijas plāns

Instruktāžas veicējs
1) Klases
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.
1) Klases
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.

Instruktāžas biežums
Mācību gada sākumā
un II semestra sākumā,
un pēc vajadzības

1) Klases
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības

Mācību gada sākumā
un II semestra sākumā,
un pēc vajadzības

Mācību gada sākumā
un II semestra sākumā,
un pēc vajadzības
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

skolotāji pēc
vajadzības.
Nr.1 Ugunsdrošības
1) Klases
noteikumi
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.
Nr.2 Drošības
1) Klases
noteikumi
audzinātāji;
elektrodrošībā
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.
Nr.3 Pirmās palīdzības
1) Klases
sniegšana
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.
Nr.4 Drošības
Klases audzinātājs,
noteikumi pastaigās,
mācību priekšmeta vai
ekskursijās, pārgājienos interešu izglītības
skolotājs
Nr.5 Ceļu satiksmes
1) Klases
noteikumi
audzinātāji,
2) mācību
priekšmeta vai
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības
Nr.6 Drošības
1) sporta skolotāji,
noteikumi sporta
2) sporta
nodarbībās un
organizators,
sacensībās
3) interešu izglītības
sporta zālē un sporta
skolotāji (treneri)
laukumā

Mācību gada sākumā
un II semestra sākumā,
un pēc vajadzības

Mācību gada sākumā
un pēc vajadzības

Mācību gada sākumā
un pēc vajadzības

Pirms plānotajām
aktivitātēm, pēc
nepieciešamības
Vismaz vienu reizi
mācību gadā un pēc
nepieciešamības

1) I un II semestra
pirmās mācību
(sporta) stundas
laikā un
pirmajā
interešu
izglītības
nodarbības
laikā;
2) Pirms sporta
veidu maiņas
un jaunu
darbību, kurās
pastāv risks
viņu veselībai
(dzīvībai),
uzsākšanas;
3) Pirms katrām
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sporta
sacensībām.
Drošības noteikumi
mācību kabinetos
Nr.7.1. Drošības
noteikumi nodarbībām
mājturības un
tehnoloģiju kabinets I –
koka, kokmateriālu,
metāla un citu līdzīgu
materiālu tehnoloģijas

1) Mācību
(mājturības un
tehnoloģiju)
priekšmetu
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji

1) I un II semestra
pirmās mācību
stundas laikā
un pirmajā
interešu
izglītības
nodarbības
laikā;
2) Pirms jaunu
darbību,
tehniku, kurās
pastāv risks
viņu veselībai
(dzīvībai),
uzsākšanas

7.10.2.

Nr.7.2. Drošības
noteikumi nodarbībām
mājturības un
tehnoloģiju kabinetā II
- tekstilmateriālu un
citu līdzīgu materiālu
tehnoloģijas, virtuve

1) Mācību
(mājturības un
tehnoloģiju)
priekšmetu
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji

7.10.3.

Nr.7.3. Drošības
noteikumi nodarbībām
informātikas kabinetā

1) Mācību
(informātikas,
datorikas)
priekšmetu
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji

1) I un II semestra
pirmās mācību
stundas laikā
un pirmajā
interešu
izglītības
nodarbības
laikā;
2) Pirms jaunu
darbību,
tehniku, kurās
pastāv risks
viņu veselībai
(dzīvībai),
uzsākšanas
I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
izglītības nodarbības
laikā;

7.10.4.

Nr.7.4. Drošības
noteikumi nodarbībām
ķīmijas kabinets

7.10.5.

Nr.7.5. drošības
noteikumi nodarbībām
fizikas kabinetā

1) Mācību (ķīmijas)
priekšmetu
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji
1) Mācību (fizikas)
priekšmetu
skolotāji;

7.10
7.10.1.

I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
izglītības nodarbības
laikā;
I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
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7.10.6.

Nr.7.6. Drošības
noteikumi nodarbībām
bioloģijas un
dabaszinību kabinetā

7.10.7.

Nr.7.7. Drošības
noteikumi sporta
stundās peldbaseinā

7.10.8

Nr.7.8. Drošības
noteikumi sākumskolā
mājturībā un
tehnoloģijās un
vizuālajā
mākslā
Nr.8 Drošības
noteikumi nestandarta
un ārkārtas situācijās

7.11.

7.12.

Nr.9 Drošības
noteikumi uz ūdens un
ledus

2) Interešu izglītības
skolotāji
1) Mācību
(bioloģijas,
dabaszinību)
priekšmetu
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji
1) Sporta skolotāji;
2) Sporta
organizators;
3) Interešu izglītības
skolotāji
1) Mācību
priekšmetu
(sākumskolas)
skolotāji;
2) Interešu izglītības
skolotāji
1) Klases
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.
1) Klases
audzinātāji;
2) Mācību
priekšmetu un
interešu izglītības
skolotāji pēc
vajadzības.

izglītības nodarbības
laikā;
I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
izglītības nodarbības
laikā;
I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
izglītības nodarbības
laikā;
I un II semestra pirmās
mācību stundas laikā
un pirmajā interešu
izglītības nodarbības
laikā;
Mācību gada sākumā
un pēc vajadzības

2x mācību gadā;
ziemā, kad veidojas
ledus, pavasarī, kad
kūst ledus un pēc
vajadzības

8. Instruktāžu un apmācību, kas tieši attiecas uz darba (mācību) vietu un izpildi, veic,
uzsākot darbu (mācības), mainoties tā raksturam vai apstākļiem, ieviešot jaunu vai
mainot iepriekšējo darba (mācību) aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju.
9. Izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un
drošības noteikumiem reģistrē klases vai interešu izglītības žurnālā. Izglītojamais,
atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu,
un parakstu.
10. Detalizētas drošības un aizsardzības prasības noteiktas šo noteikumu pielikumos.
Direktore

G.Kļaviņa
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