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Noteikumi par drošību izglītības iestādes rīkotajos pasākumos
Izdoti saskaņā ar 2009.gada 24.novembra
MK noteikumu Nr. 1338 3.panta 7.1.punktu
1. Pirms masu pasākuma atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā
nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
2. Masu pasākumos nepieciešama sekojoša minimālā pedagogu skaita klātbūtne :
1. – 4. klašu grupā – 1 pedagogs uz katriem 16 –25 skolēniem (klasi)
5. – 9. klašu grupā – 1 pedagogs uz katriem 16 –25 skolēniem (klasi)
10. –12. klašu grupā – 1pedagogs uz katriem 30 skolēniem
3. Ja masu pasākumi notiek telpās (aktu zāle , sporta manēža ) , jābūt lietojamām
(nenoslēgtām , neaizbarikadētām) vismaz divām izejām.
4. Masu pasākuma telpā pieejamā vietā jābūt izvietotam ugunsdzēsības inventāram,
atbildīgā persona par skolēnu drošību nodrošina ugunsdrošības noteikumu
ievērošanu masu pasākuma laikā.
5. Pasākuma laikā pedagogi nodrošina izglītojamo uzvedības kontroli , nepieļauj
skraidīšanu , grūstīšanos.
6. Pedagogi un masu pasākuma dalībnieki nekavējoties informē atbildīgo personu par
jebkuru aizdomīgu pasākuma telpās pamanīto priekšmetu vai apstākli (dūmu smaka
u.c.) Atbildīgā persona , ja ir aizdomas , ka nezināmais priekšmets var izrādīties
terorisma līdzeklis , vai arī pastāv reāli cita veida draudi , nekavējoties organizē
dalībnieku evakuāciju no pasākuma , nepieļaujot paniku.

7. Izglītojamo masu pasākuma laikā nav pieļaujama nepiederošu , alkohola vai
narkotiku reibumā esošu personu klātbūtne.
8. Noslēdzoties masu pasākumam pedagogiem un pasākuma vadītājam ir
jāpārliecinās vai visi izglītojamie ir atstājuši pasākuma telpas un nav problēmu ar
nokļūšanu mājās. Ja nepieciešams , organizējama izglītojamo nogādāšana mājās.
9. Diskotēkās obligāta ir policijas pārstāvja vai zemessarga klātbūtne.
10. Izņemot mācību gada iesākuma un noslēguma svinīgos pasākumus , skolēnu masu
pasākumi organizējami pa vecuma grupām ( 1. – 4.klases , 5. –12.klases ) , to saturam
un norises veidam jāatbilst attiecīgās vecuma grupas īpatnībām.
11. Ja masu pasākums ir ar sporta sacensību vai tūrisma saturu , tad ir jāievēro
noteikumi par drošību sporta sacensībās un pārgājienos un ekskursijās prasības.
12. Ar šiem noteikumiem izglītojamos iepazīstina klases audzinātājs , to noformējot
no e-klases žurnāla izdrukātā veidlapā un iesniedzot to saimniecības pārzinei.

