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Kārtība izglītības iestādes organizētajos pasākumos izglītības iestādē, tās 

teritorijā 
 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolas rīkotajos 

pasākumos.  

1.2. Par izglītojamo iepazīšanos ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic 

ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru. 

1.3. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 

2. Pasākuma organizēšana 

 

2.1. Pieteikumu par skolas, klases vai cita pasākumu organizētājs iesniedz direktoram 

vismaz vienu nedēļu pirms tā plānotās norises.  

2.2. Pieteikumā norāda:  

2.2.1. pasākuma nosaukumu, pasākuma mērķi, 

2.2.2. datumu, kad notiek pasākums, 

2.2.3. vietu, telpu, kurā notiks pasākums, 

2.2.4. pasākuma laiku (ilgumu), 

2.2.5. atbildīgo par pasākuma organizēšanu un dalībnieku drošību. 

2.2.6. personas, kuras pieaicinātas palīdzēt pasākuma organizatoram. 

2.2.7. apstiprina, ka pasākuma laikā pasākuma dalībnieki ievēros ugunsdrošības, 

elektrodrošības noteikumus, nelietos alkoholiskos dzērienus, narkotikas, 

neuzaicinās uz pasākumu svešas personas, pēc pasākuma telpas atstās pilnīgā 

kārtībā. 

 

3. Uzvedība masu pasākuma laikā 

 

3.1. Masu pasākumos jāievēro pieklājība. 

3.2. Jāievēro pasākuma vadītāja norādījumi un tie jāizpilda. 
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3.3. Atbildīgie skolotāji  atrodas kopā ar dalībniekiem visu pasākuma laiku 

3.4. Uz pasākumu aizliegts ņemt līdz vielas un priekšmetus, kas var radīt draudus savi vai 

citu drošībai. 

3.5. Jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. 

3.6. Ar cieņu jāizturas pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku.  

3.6.1. Uzņemties atbildību par skolas autoritāti sabiedrībā, atbalstīt skolā izveidotās 

tradīcijas. 

3.6.2. Izglītojamam, izmantojot savas tiesības, jāievēro citu bērnu, pieaugušo tiesības, kā arī 

likumīgās intereses un prasības. 

3.7. Pasākumu laikā izglītojamais ir līdzatbildīgs par kārtību un tīrību pasākuma norises 

vietā un laikā. 

3.8. Saudzēt skolas vidi un inventāru, izmantot tos tiem paredzētiem mērķiem, bojājumu 

gadījumā segt zaudējumus vai veikt remontu: 

3.8.1. Zaudējumus un izmaksas novērtē direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

3.8.2. Pie skolas velosipēdus novietot paredzētajos statīvos, tos pieslēdzot. Par novietotajiem 

velosipēdiem atbild to īpašnieki. 

3.9. Mācību stundu un nodarbību laikā par citu personu atrašanos skolā atbild skolas 

personāls saskaņā ar kārtību, kādā Pāvilostas pamatskolā nodrošināma izglītojamo 

drošība.  

3.10. Pasākuma laikā skolēni atrodas pieteikumā norādītajā vietā. 

3.11. Pasākums tiek pārtraukts, ja iekšējās kārtības noteikumus neievēro kaut viens   

 pasākuma dalībnieks. 

3.12. Par pasākuma pārtraukšanu vienpersoniski tiesīgs izlemt atbildīgais par  pasākumu  

 skolotājs vai direktors. 

4. Rīcība ekstremālās situācijās 

4.1.  Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu un Pāvilostas vidusskolas  

    kārtības, kas izdotas pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1338 un Nr.259: 

4.1.1. Kārtība, kā izglītības iestādes vadītājs un pedagogi rīkojas, ja tiek konstatēta skolēnu  

fiziska vai emocionāla vardarbība, agresīva rīcība. 

4.1.2.  Kārtība, kā rīkoties, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai 

izplata atkarību izraisošas vielas. 

4.1.3.  Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai. 

4.2. Par īpašām izmaiņām veselības stāvoklī jāziņo atbildīgajam pedagogam. 

4.2.1.  Ja notiek negadījums ar citu pasākuma dalībnieku, nekavējoties jāinformē    atbildīgais 

pedagogs. 

4.2.2.  Ja izceļas ugunsgrēks, jāziņo pasākuma vadītājam, pēc tam jāizpilda viņa norādījumi   

par evakuāciju. 

4.2.3. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112. 
 

 

Direktore     Marita Rolmane 

 

 

 


