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Rīgas 33.vidusskolas 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 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Rīgas 33. 

vidusskolā (turpmāk tekstā – Skola) un tās organizētajos pasākumos. 

2. Pasākumus darba drošības organizēšanā izglītojamiem veic Skolas kolektīvs. 

Pienākumu sadale: 

2.1. direktors; 

2.2. darba aizsardzības speciālists; 

2.3. direktora vietnieki izglītības jomā; 

2.4. skolotāji, klases audzinātāji. 

 

II. Izglītojamā tiesības un pienākumi darba aizsardzības jomā 

 

3. Izglītojamā tiesības darba aizsardzības jomā: 

3.1. saņemt informāciju par darba vides riska faktoriem; 

3.2. saņemt informāciju par preventīviem pasākumiem skolā; 

3.3. uz personīgās drošības nodrošinājumu skolā; 

3.4. lūgt darba aizsardzības speciālista palīdzību drošības jautājumu risināšanā; 

3.5. neparakstīties instruktāžu žurnālos (veidlapās), ja ar attiecīgiem noteikumiem nav 

iepazīstināts. 

4. Izglītojamā pienākumi darba aizsardzības jomā: 

4.1. ievērot Skolas iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības un visas drošības 

noteikumus, kas paredz mācību procesa drošas norises un uzvedības noteikumus 

mācību vietās - klasēs, kabinetos un citās skolas telpās, kā arī ārpusskolas 

pasākumos; 



4.2. savlaicīgi un precīzi izpildīt visus ar drošību saistītos norādījumus, drošības 

noteikumus, iestādes vadītāja rīkojumus; 

4.3. ievērot dežūrskolotāja norādījumus; 

4.4. neveikt darbības, kas var kaitēt paša izglītojamā vai citu personu veselībai un 

drošībai, izraisīt avārijas, nelaimes gadījumus vai citas bīstamas situācijas; 

4.5. izmantot visus nepieciešamos aizsarglīdzekļus, kādus nosaka skolas drošības 

noteikumi un kādi tiek izsniegti darba veikšanai; 

4.6. nekavējoties ziņot skolotājam vai skolas darbiniekam par nelaimes gadījumu vai 

situāciju, kura apdraud cilvēku veselību un dzīvību; 

4.7. skolas teritorijā ievērot ceļu satiksmes noteikumi; 

4.8. ievērot darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības, elektrodrošības u.c. normatīvu 

aktu prasības; 

4.9. stingri ievērot tīrību un kārtību koplietošanas telpās; 

4.10. ja klasesbiedri pārkāpj drošības noteikumus, atgādināt viņiem par 

nepieciešamību tos ievērot un ziņot skolotājam. 

5. Izglītojamam aizliegts: 

5.1. veikt jebkādas darbības, kas var kaitēt apkārtējo veselībai un dzīvībai; 

5.2. grūstīties, lēkt pa kāpnēm pa vairākiem pakāpieniem; 

5.3. noraut plombas un izraut sprosttapas ugunsdzēšanas aparātiem; 

5.4. patvaļīgi, bez skolotāja atļaujas, pieslēgt iekārtas strāvas avotam; 

5.5. aizliegts smēķēt skolas telpās un tās teritorijā; 

5.6. bojāt elektroinstalāciju un citas komunikācijas; 

5.7. pielietot spēku dažādu strīdus jautājumu risināšanā. 

6. Izglītojamam aizliegts fiziski vai psiholoģiski ietekmēt citu izglītojamo vai skolas 

darbinieku. Ja izglītojamais ir cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, 

viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku. 

7. Izglītojamam kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt, realizēt alkoholu, 

narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņu, gāzes pistoli, 

šaujamieročus un citu veidu ieročus. 

 

III. Drošības prasības mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos 

 

8. Izglītojamam jāievēro vispārējās drošības prasības: 

8.1. pa kāpnēm pārvietoties uzmanīgi pa labo pusi; 

8.2. aizliegts šūpoties uz krēsliem; 

8.3. nepakāpties uz krēsla ar ritenīšiem; 

8.4. atvērt vai aizvērt logu tikai ar skolotāja atļauju; 

8.5. nerīkoties ar atklātu uguni; 

8.6. elektrotehniku un ierīces izvietot tā, lai to vadi nešķērsotu vietas, pa kurām 

jāpārvietojas. 

9. Izglītojamam jāievēro vispārējās elektrodrošības prasības: nepieskarties atkailinātiem 

elektriskajiem vadiem, apgaismojuma armatūrai vai citām strāvu vadošām daļām, kas 

var atrasties zem sprieguma, nenoņemt uzstādītos aizsargapvalkus un nožogojumus. 

10. Izglītojamam jāievēro vispārējās ugunsdrošības prasības. 

11. Izglītojamam ikdienā jāievēro personīgā higiēna un jārūpējas par savu veselību: 

11.1. mazgāt rokas, kad tās kļuvušas netīras, pirms ēšanas un darbu beidzot; 

11.2. ēst skolas ēdnīcā; 

11.3. mācību laikā un pēc darba veikšanas uzturēt tīru savu darba vietu. 



12. Izglītojamais jāievēro darba vietā uzstādīto drošības zīmju prasības. 

13. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām 

pakļauties atbildīgo personu norādījumiem, rīkoties saskaņā ar drošības noteikumiem 

un klases stundās sniegto informāciju. 

14. Izglītojamam jārūpējas par savu veselību un drošību, neapdraudēt savu un citu cilvēku 

veselību, dzīvību un drošību. 

15. Par nopietniem negadījumiem informēt skolotājus. 

16. Izglītojamam nav atļauts ienest skolas telpās paaugstinātas bīstamības priekšmetus 

(nezināmas izcelsmes vielas, petardes, asus priekšmetus, šķiltavas, spēļu ieročus u.c.), 

kā arī krāsu baloniņus. 

17. Ieejot kabinetā, izglītojamam jāieņem sava vieta. 

18. Izglītojamam obligāti jāievēro klases audzinātāju un priekšmetu skolotāju veiktās 

drošības instruktāžas (elektrodrošības, ugunsdrošības, drošības noteikumi kabinetos, 

sporta sacensībās un nodarbībās u.c.). 

19. Ar savu uzvedību nedrīkst traucēt klasesbiedru un skolotāja darbu. 

20. Mācību kabinetos aizliegts nodarboties ar sporta aktivitātēm (spēlēt sporta spēles, 

izpildīt sporta vingrinājumus, kas apdraud veselību un drošību). 

21. Nedrīkst atstāt darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas. 

22. Skolēniem, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām, stundas laikā jāatrodas sporta zālē. 

23. Skolēniem ir jāuzņemas personīgā atbildība par savu uzvedību nodarbībās. 

24. Skolā nedrīkst skriet pa gaiteņiem, kāpņu telpām un klasēm, jābūt disciplinētam. 

Skolas telpās pārvietoties mierīgi, bez liekas steigas, ar savu uzvedību neapdraudēt 

savu un citu veselību un drošību. 

25. Nedrīkst sēdēt uz palodzēm un galdiem, atvērt vaļā logus lielā atvērumā un izliekties 

caur tiem. 

26. Izlietnē nedrīkst mest papīrus, smiltis un cietas vielas, kas var aizsprostot 

kanalizāciju. 

 

IV. Izglītojamo drošību reglamentējošie akti Skolā 

 

27. Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

28. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām ir izstrādāti šādi drošības noteikumi: 

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

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību: 

28.1.1. drošības noteikumi fizikas kabinetā; 

28.1.2. drošības noteikumi ķīmijas kabinetā; 

28.1.3. drošības noteikumi bioloģijas kabinetā; 

28.1.4. drošības noteikumi mājturības kabinetos; 

28.1.5. drošības noteikumi informātikas kabinetā; 

28.2. par ugunsdrošību; 

28.3. par elektrodrošību; 

28.4. par pirmās palīdzības sniegšanu; 

28.5. par drošību ekskursijās un pārgājienos; 

28.6. par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos; 

28.7. par drošību sporta sacensībās un nodarbībās; 

28.8. par rīcību ārkārtas, nestandarta vai ekstremālās situācijās, kad ir apdraudēta 

darbinieka vai izglītojamā drošība, veselība vai dzīvība; 

28.9. par ceļu satiksmes drošību; 



28.10. par drošību uz ūdens un ledus; 

28.11. par higiēnas prasībām. 

29. Detalizēts drošības noteikumu kopums par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās ir 

noteikts šo noteikumu pielikumos. 

 

V. Izglītojamo iepazīstināšana ar drošības noteikumiem un evakuācijas plānu 

 

30. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji izglītojamos iepazīstina ar 

evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un 

instrukcijām darba aizsardzībā šādā kārtībā: 

30.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās 

palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu - katra mācību gada septembra 

mēnesī; 

30.2. ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību (fizika, ķīmija, bioloģija, 

mājturība un tehnoloģija, sports un informātika) - ne retāk kā divas reizes 

mācību gadā un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību; 

30.3. ar drošības noteikumiem ekskursijās un pārgājienos, ceļu satiksmes 

noteikumiem - pirms katras ekskursijas un pārgājiena; 

30.4. ar drošības noteikumiem sporta sacensībās un nodarbībās - pirms katrām sporta 

sacensībām. 

31. Izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un 

drošības noteikumiem reģistrē e-žurnāla izdrukā (vai speciālā veidlapā). Izglītojamais 

atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un 

parakstu. 

 

VI. Ekskursiju, pasākumu un sporta sacensību organizēšana 
 

32. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais skolotājs direktoram iesniedz 

rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, 

ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas 

iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. 

33. Atbildīgais skolotājs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā 

informē vecākus vai izglītojamo likumiskos pārstāvjus (turpmāk - Vecāki) vai 

pilngadīgos izglītojamos par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, 

pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības 

sniegšanas iespējām. 

34. Pirms katra pasākuma atbildīgais skolotājs 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. 

35. Skolas direktors pasākuma rīkošanu, ja nepieciešams, saskaņo ar vietējo pašvaldību 

un informē pašvaldības vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu. 

36. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīko sporta zālē vai 

sporta nodarbībām pielāgotās vietās (piemēram, stadions), kas atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 



37. Sporta sacensības un nodarbības rīko tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

izglītojamā veselību un drošību. 

38. Sporta sacensībās ir klāt sertificēta ārstniecības persona vai ar direktora rīkojumu 

nozīmēta persona pirmās palīdzības sniegšanai. 

39. Atbildīgais skolotājs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām informē 

dalībnieku Vecākus vai pilngadīgos izglītojamos par sacensību veidu, laiku, vietu, 

pārvietošanās iespējām un saziņas iespējām. 

40. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais skolotājs iesniedz direktoram 

rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās 

iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad 

izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem. 

 

VII. Izglītojamā atbildība 

 

41. Skolas administrācijai ir tiesības piemērot sodus par drošības noteikumu 

pārkāpumiem. 

42. Izglītojamais ir atbildīgs par savu darbību vai bezdarbību darba aizsardzības jomā, ir 

atbildīgs par savu drošību un veselību, kā arī atbildīgs par to personu drošību un 

veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa rīcība. 

 

 

 

Direktora p.i.                                                                    I.Kostina 


