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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA
Reģistrācijas nr.90000013606, Kandavas 4, Rīga, LV-1083, tālr.67458895, fakss 67459090,
e-pasts: r34vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2012. gada 04.aprīlī

Nr. VS34-12-3-nts

Kārtībā, kādā izglītības iestāde informē izglītojamos par iestādes drošības
noteikumiem skolas ēkas renovācijas laikā
I Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības
iestāde informē izglītojamo par iestādes drošības noteikumiem

skolas ēkas

renovācijas laikā no 2012.gada 29.marta.
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.
II Drošības prasības atrodoties blakus būvlaukumam
3. Skolas darbiniekiem un skolēniem ir aizliegts atrasties būvlaukumā teritorijā.
4. Aizliegts ieiet būvlaukuma teritorijā pat, ja ir noņemtas nožogojuma daļas,
kāpt uz sastatnēm, materiāliem, tehnikas vienībām, jo var nokrist, aizķerties, iekrist.
5. Aiztikt ar rokām celtniecības materiālus un aprīkojumu, jo var sagriezties,
iedzīt atskabargas, kaut kas var uzkrist.
6. Aizliegts tuvoties strādājošām tehniskajām iekārtām, mašīnām.
7. Nedrīkst skatīties uz spožo gaismu zonā, kur notiek metināšana.
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8. Attālums līdz vaļējiem būvdarbiem nedrīkst būt mazāks par 2 m, nekādā
gadījumā nedrīkst stāvēt uz būvbedres malas, pat ja tās kaut kādu iemeslu dēļ nav
ierobežotas, jo grunts var noslīdēt, nobrukt, kā rezultātā var gūt smagas traumas, vai
tikt apbērtam.
9. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot būvlaukuma teritoriju kā spēļu laukumu.
10. Stingri jāievēro visi brīdinošie uzraksti un drošības (aizlieguma) zīmes.
11. Gadījumā ja vējš nes no būvlaukuma putekļus, pēc iespējas ātrāk šķērsot šo
zonu, lai samazinātu putekļu aerosola ieelpošanas laiku.
12. Kategoriski aizliegts pieskarties jebkādiem vadiem, ja tie atrodas uz zemes,
karājas no augšas utt.
13. Gadījumā, ja tiek pamanīts kāds no skolēniem, kas atrodas būvlaukuma
teritorijā, neatkarīgi no tā vai tas ir vecāks, vai jaunāks- ziņot skolas dežurantam vai
skolas vadībai.
14. Aizliegts izkāpt pa logiem uz sastatnēm, kā arī nokļūt klasē uzkāpjot pa
sastatnēm un iekāpjot pa logu.
15. Aizliegts atvērt logus mācību kabinetos gadījumā, ja celtnieki veic darbības
ar ķīmiskajām vielām, veic metināšanas darbus vai to darbības rezultātā veidojas
aerosola putekļi.
16. Ja rodas ārkārtas situācija, ir jārīkojas atbilstoši skolas instrukcijām par pirmo
medicīnisko palīdzību, par atrastajām sprāgstvielām un ugunsdrošības noteikumiem.
17. Par visām avārijas situācijām, t.i., ugunsgrēku, nelaimes gadījumiem utt.
Skolēniem nekavējoties jāziņo skolas vadībai vai dežurpersonālam.
18. Par iekšējo noteikumu ievērošanu izglītojamos instruē klases audzinātājs.
19. Izglītojamie parakstās veidlapā (pielikums Nr.1) par šo noteikumu
ievērošanu.
20. Noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Direktore

N.Rogaļeva
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Pielikums Nr.1

Drošības instruktāža par uzvedības noteikumiem skolas renovācijas darbu
laikā

Skolēna vārds, uzvārds
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Skolēna paraksts

Drošības instruktāžu novadīja klases audzinātāja:
_________________________________________(paraksts)
Iepazinos : _______________________________( dir.vietn.audz.darbā N.Lugoveca)

