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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. LV90000013606, Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, tālrunis: 67458895, fakss 67459090,
e-pasts: r34vs@riga.lv

I E K Š Ē J I E

N OTE I K U M I
Rīgā

2011.gada ___.novembrī

Nr.______

Drošība masu pasākumos
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības
iestādi nodrošina izglītojamo drošību masu pasākumos.
2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar
Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 "Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos", Skolas nolikumu.
3. Masu pasākumi - pasākumi, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku.
4. Pirms pasākuma ar rīkojumu tiek nozīmētas atbildīgas personas, sastādīts
skolotāju un tehnisko darbinieku dežūru grafiks.
5. Pirms pasākuma atbildīgās personas pārliecinās par telpu un tehniskā
nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
6. 3 dienas pirms pasākuma par tā norisi klases audzinātājs informē skolēnu
vecākus.
7. Mācību gada sākumā un beigās klases audzinātājs novada instruktāžu par
drošību un uzvedības noteikumiem pasākumā laikā. Izglītotājs parakstās
instruktāžas veidlapā.
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8. Pasākumi, kas nav ierakstīti darba plānā, ir jāsaskaņo ar administrāciju
nedēļu pirms pasākuma.
9. Klases audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs saskaņā ar grafiku
pavada skolēnus un atrodas kopā ar viņiem pasākuma laikā.
10.Par attiecīgās klases skolēniem pasākuma laikā atbild klases audzinātājs
vai mācību priekšmeta skolotājs, ja pasākums ir ieplānots stundu laikā.
11.Par attiecīgās klases skolēniem pasākuma laikā atbild klases audzinātājs, ja
pasākums ir ieplānots ārpusstundu laikā.
12.Pirms pasākuma vadītājs apseko un novērtē:
9.1. zāles (telpas, būves u.c.) tehnisko atbilstību un tehniskā
nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
9.2. ugunsdrošības stāvokli – evakuācijas ceļiem jābūt brīviem, atklātu
uguni nelietot, ugunsbīstamas vielas un šķīdumus neuzglabāt,
ugunsdzēsības aparātiem jābūt darba kārtībā;
9.3. atbilstību elektrodrošības prasībām;
5. Par plānoto masu pasākumu informēt policiju;
6. Nepieļaut telpā (-s) pasākuma dalībnieku skaitu lielāku par pieļaujamo
un plānoto;
7. Lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti,
izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku;
8. Pirms pasākuma ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu tiek nozīmēti
atbildīgie dežūrējošie skolotāji, kuru pamatuzdevums ir padarīt neiespējamu
nepiederošu personu iekļūšanu pasākuma norises vietā,
9. Pasākumos, kuros piedalās liels skaits dalībnieku (vairāk nekā 100
cilvēku), obligāti nepieciešama izglītības iestādes medicīniskā personāla
klātbūtne;
10. Ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotie masu pasākumi tiek saskaņoti
ar vietējo pašvaldību, nepieciešamības gadījumā tiek informēta Ceļu policija par
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masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo
dzīvību vai veselību.
11.Kārtība stājas spēkā ar 2011.gada 21.novembrī.

Direktore

Lugoveca 67459090

N.Rogaļeva

