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Pielikums nr. 2 
Valmieras Mūzikas skolas Iekšējās kārtības noteikumiem  

                                                    Izstrādāta saskaņā ar                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem  
                                                                                       Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība                                                              

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Pedagogu un izglītojamo rīcība saskaņā ar drošības instrukcijām 

 

1. Kā jāzvana uz numuru „112”: 

1.1.  Nosauciet adresi vai aprakstiet notikuma vietu  

1.2.  Izklāstiet, kas ir noticis  

1.3.  Atbildiet uz dispečera jautājumiem  

1.4.  Nosauciet savu uzvārdu un tālruņa numuru  

1.5.  Nepārtrauciet sarunu pirmais  

1.6.  Esiet sazvanāms, varbūt būs nepieciešamība ar jums sazināties atkārtoti.  

 

2. Rīcība ekstremālā situācijā 

2.1.  Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas direktors vai 

tas skolas administrācijas pārstāvis, kas viņu tajā mirklī aizvieto, dod „Trauksmes signālu” 111. 

kabinetā, paziņo – tālrunis 112.  

2.2.  Dzirdot „Trauksmes signālu”, katrs pedagogs, atbilstoši viņa rīcībā esošajam evakuācijas 

plānam, bez panikas ved izglītojamos uz shēmā norādītajām durvīm pa stingri noteiktu maršrutu, 

kurš beidzas skolas pagalmā Muzeja pusē (labos; laika apstākļos) vai Valmieras muzejā (aukstā 

laikā), un atrodas tur tik ilgi, kamēr trauksme tiek atcelta. Klasi pedagogs atstāj atvērtu.  

2.3.  Skolas direktors (vai administrācijas pārstāvis, kurš trauksmi izziņojis) pēc saskaņošanas 

ar atbildīgajām struktūrām, kuras atbild par iedzīvotāju drošību ekstremālās situācijās, trauksmi 

atsauc vai paziņo par turpmāko rīcību pedagogiem, kuri kopā ar izglītojamajiem.  

2.4.  Kad pedagogu pavadībā izglītojamie skolu atstājuši, skolas administrācija pārbauda 

telpas.  

 

3. Par elektrodrošību 

3.1.  Izglītojamo un darbinieku pienākumi:  

      3.1.1. zināt un ievērot elektrodrošības noteikumu prasības;  
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    3.1.2. lietot tikai darbam derīgas ierīces, iekārtas, kā arī ievērot to ekspluatācijas noteikumus;  

    3.1.3. beidzot darbu, novākt darbavietu un atvienot elektroierīces;  

3.2.  Lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos, aizliegts:  

     3.2.1. lietot pašdarinātus elektrosildītājus un elektriskās ierīces;  

     3.2.2. aizejot no skolas, atstāt neizslēgtas elektroierīces, apgaismojumu, radioaparatūru un 

citus elektropatērētājus.  

3.3.   Izglītojamo pienākumi skolā:  

      3.3.1.mācību klasēs atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, kuri 

nepieciešami apmācībai, to darīt ar pedagoga atļauju; 

3.4.  Ārpusskolas:  

       3.4.1. nedrīkst kāpt elektropārvades līniju balstos un transformatoru punktos,  

        3.4.2. nedrīkst atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tās rotaļām,  

        3.4.3.nedrīkst spēlēties zem gaisvadu līnijām,  

        3.4.4. nedrīkst dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes, izolatorus, bojāt elektroiekārtas.  

3.5.  Elektrobojājumu gadījumā ikviena pedagoga, izglītojamā, darbinieka pienākums ir:  

         3.5.1. netuvoties bīstamajai vietai;  

         3.5.2.nekavējoties paziņot par to direktoram, dežurantam, vai direktora vietniekam 

saimnieciskajā darbā, bet ārpusskolas zvanīt pa tālruni 112.  

4. Par ugunsdrošību 
4.1.  Izglītojamo pienākumi skolā ir:  

          4.1.1. neienest viegli uzliesmojošas un degtspējīgas vielas;  

          4.1.2. nepielietot pirotehniku, kā arī atklātu uguni;  

          4.1.3. mācību klasēs atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces, kuras nepieciešamas 

apmācībai, to darīt ar pedagoga atļauju; 

4.2.   Ārpusskolas:  

           4.2.1. mežos un purvos nebojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas 

torņus, plakātus, norādījuma zīmes;  

            4.2.2.neizgāzt vai nededzināt visa veida atkritumus;  

            4.2.3. kurināt ugunskurus tikai tam iekārtotās vietās.  

4.3.  Ugunsgrēka gadījumā ikviena pedagoga, izglītojamā, darbinieka pienākums ir 

nekavējoties paziņot par to direktoram vai dežurantam..  

4.4.  Paziņot ugunsdzēsības dienestam - tālrunis 112 - jānosauc objekta adrese, ugunsgrēka 

izcelšanās vieta, savs uzvārds un telefona numurs.  

4.5.  Pedagogiem evakuēt izglītojamos, vadoties pēc skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 

evakuācijas plāna.  

 



3 

 

5. Par pirmās palīdzības sniegšanu 

5.1. Pirmās palīdzības mērķis ir, lai katrs cilvēks pareizi saprastu tās pasākuma nozīmi un 

prastu to sniegt nekavējoties negadījuma vietā.  

5.2. Izglītojamais nekavējoties informē skolas dežurantu vai jebkuru pieaugušo. 

5.3. Jānoskaidro, kas ir noticis un jānovērtē situācija.  

5.4. Jāsaglabā miers, jānomierina apkārtējos.  

5.5. Jāizsauc “Ātrā palīdzība” tālrunis – 113, ja tas ir nepieciešams.  

5.6. Jāizvērtē, kādas briesmas draud, un jārīkojas atbilstoši situācijai.  

5.7. Nedrīkst atstāt bez uzraudzības cietušo.  

5.8. Jānorobežo negadījuma vieta.  

5.9. Jāsniedz pirmo palīdzību:  

5.9.1.  apturēt asiņošanu,  

5.9.2.  veikt mākslīgo elpināšanu,  

5.9.3.  veikt sirds netiešo masāžu,  

5.9.4   novietot cietušo stabilā sānu guļā.  

 

6. Drošība skolas organizētajos pasākumos 

6.1. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem atbild specialitātes pedagogi. 

Pasākuma dalībnieki par iepazīšanos ar drošības noteikumiem veic ierakstu: ”iepazinos”, datums 

un paraksts atbilstošā instruktāžas lapā. 

6.2. Pieteikumu par skolas organizēto pasākuma organizēšanu pedagogs iesniedz  piecas darba 

dienas pirms tā plānotās norises.  

6.3. Pieteikuma lapā norāda:  

6.3.1. pasākuma mērķi,  

6.3.2. telpu, kurā pasākums notiks,  

6.3.3. laiku,  

6.3.4. pārējos pedagogus, kas būs atbildīgi par pasākumu, ka uz katriem 30 pasākuma 

dalībniekiem, jābūt vienam pedagogam,  

6.3.5.  apstiprina, ka pasākuma laikā   tiks ievēroti ugunsdrošības, elektrodrošības 

noteikumus, nelietos alkoholiskos dzērienus, narkotikas, neuzaicinās uz pasākumu svešas 

personas, bet pēc pasākuma skolas telpas atstās pilnīgā kārtībā.  

6.4. Pasākuma laikā jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi.  

6.5. Pasākuma laikā izglītojamie neizmanto atklātu uguni, neatver koridorā esošos elektrības 

sadales skapjus, bet par īssavienojumu, ja tas radies, nekavējoties informē skolas dežurantu, 

kas savukārt bojājumu novēršanai izsauc elektriķi.  

6.6. Pasākuma laikā izglītojamie atrodas pieteikumā norādītajā klases telpā, neklīst bez 

vajadzības pa skolu, neiziet ārpus skolas.  

6.7. Izglītojamie ciena sevi un cits citu, tādēļ pasākumus neizmanto personīgo rēķinu kārtošanai 

un attiecību noskaidrošanai, kas var beigties ar miesas bojājumu nodarīšanu skolas 

biedriem.  
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6.8. Atbildīgie pedagogi atrodas kopā ar dalībniekiem visu pasākuma laiku.  

6.9. Pasākuma dalībnieki, kuri neievēro augstākminētos noteikumus un atrodas alkohola vai 

narkotiku reibumā, raksta paskaidrojumu un sagaida pedagoga izsauktos vecākus, kuri 

iereibušo aizved mājās.  

6.10. Par pasākuma pārtraukšanu vienpersoniski tiesīgs izlemt pedagogs.  

 

7. Drošība braucienos, ekskursijās un pārgājienos 

7.1. Atbildīgā persona 3 dienas pirms došanās braucienā, ekskursijā vai pārgājienā iestādes 

vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts brauciena, pārgājiena vai ekskursijas 

mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, 

saziņas iespējas.  

7.2. Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu. Atbildīgās personas ir tieši atbildīgas par 

uzticēto audzēkņu veselību un drošību 

7.3. Braucienu, ekskursiju un pārgājienu laikā jānodrošina 1 pieaugušā klātbūtne katriem 15 

izglītojamiem. 

7.4. Atbildīgais pedagogs informē brauciena, pārgājiena vai ekskursijas dalībnieku vecākus par 

mērķi, norises laiku, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu un pirmās 

palīdzības sniegšanas un saziņas iespējām.  

7.5. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām 

īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar vecākiem, 

norādot kontaktinformāciju. 

7.6.  Ar noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos izglītojamie tiek informēti pirms katra 

brauciena, ekskursijas vai pārgājiena. Izglītojamie parakstās drošības instruktāžu lapā par 

drošības noteikumu ievērošanu 

7.7. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona instruē par nepieciešamo 

apģērbu, apaviem, personīgajām zālēm, drošības ievērošanu uz ielas un ceļiem, transporta 

līdzeklī, uz ūdens, mežā, satiksmes noteikumu ievērošanu pilsētās un apdzīvotās vietās, par 

uzvedību nakšņošanas vietās un pie ugunskura. Līdzi jāņem aptieciņa pirmās palīdzības 

sniegšanai. 

7.8 Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu laikā izglītojamie ievēro ceļu satiksmes drošības 

noteikumus:  

7.8.1.  izglītojamiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu, bet, ja to nav, – pa ceļa nomali;  

7.8.2.  ārpus apdzīvotām vietām izglītojamiem, kuri iet pa brauktuves, malu vai ceļa 

nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam, bet personām, kuras 

brauc ar velosipēdu, mopēdu, gar brauktuves malu vai ceļa nomali jāpārvietojas citu 

transportlīdzekļu braukšanas virzienā;  

7.8.3. skolēnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem, 

bet, ja to nav, – pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk 

par diviem bērniem rindā;  

            7.8.4. izglītojamiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet, 

ja to nav, – krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības 
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zonā gājēju pārejas vai krustojumu nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret 

brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm;  

7.8.5 vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc satiksmes regulētāja 

vai gājēju luksofora signāliem, ja tādu nav, – pēc transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas 

luksofora signāliem;  

7.8.6 citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 

attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, ka arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un 

pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta 

transportlīdzekļu satiksme;  

7.8.7 izglītojamie uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. 

Izglītojamiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz "drošības saliņas", bet, ja 

tās nav, atļauts apstāties vietā, kur transporta plūsmas sadalās pretējos virzienos;  

7.8.8 izglītojamie drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, 

ka tas nav bīstami;  

7.8.9 izglītojamie aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā 

josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi;  

7.8.10 ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, izglītojamiem jāatturas šķērsot brauktuvi, 

bet izglītojamie, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim;  

7.8.11 gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz iekāpšanas 

laukumiem, bet, ja to nav, – uz ietves vai ceļa nomales;  

7.8.12 izglītojamiem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad 

transportlīdzeklis pilnīgi apstājies;  

7.8.13 braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa malu atļauts personām, kas nav 

jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šajā 

gadījumā velosipēda vai mopēda vadītājam jābūt klāt velosipēda (mopēda) vai jebkura 

mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai; 

7.8.14 izglītojamie, kas ieguvuši transporta līdzekļa vadītāja apliecību un pārvietojas ar 

transporta līdzekli kā vadītāji, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi;  

7.8.15 velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami 

tuvāk brauktuves malai. Netraucējot gājējiem, atļauts braukt pa ceļa nomali, bet 

velosipēdu vadītājiem  –  arī pa ietvi;  

7.8.16 gājējiem obligāti jālieto gaismu atstarojošos elementus, kas piestiprināti pie 

apģērba vai skolas somas; 

7.8.17 autobusā vai citā transporta līdzeklī izglītojamie ieņem vietas organizēti atbildīgās 

personas vadībā; ekskursijas laikā izglītojamie sēž savās vietās, staigāšana pa autobusu 

ir aizliegta.  

7.9. Izglītojamam, atrodoties ūdensbaseina tuvumā, stingri jāievēro drošību uz ūdens un  

ledus:  

7.9.1. peldēšanās ekskursijas vai pārgājiena laikā ir atļauta tikai siltā laikā, ja ūdens 
temperatūra nav zemāka par 17◦C, speciāli aprīkotās vietās, kur ir ierobežojumi ūdens 
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baseinam, ārpus kuriem nedrīkst peldēt, glābšanas rīki un laiva, ūdens dziļums nedrīkst 
pārsniegt 150 cm; 
7.9.2. ūdenskrātuves malā, uz tiltiņiem vai laipām nedrīkst drūzmēties, grūstīties, 
šūpoties;  
7.9.3. nedrīkst peldēties svešos un nepazīstamos ūdensbaseinos, lēkt ūdenī uz galvas 
vai no kāda paaugstinājuma;  
7.9.4. aizliegts bez grupas vadītāja atļaujas iet ūdenī, peldēties, kā arī peldēt tālāk par 
noteikto attālumu;  
7.9.5. ja paredzēta grupas peldēšanās, ieiet ūdenī drīkst tikai ar grupas vadītāja atļauju 
(pēc tam, kad ir izpētīta peldvieta). Stingri jāievēro visi peldēšanās organizatora 
norādījumi;  
7.9.6. vienlaicīgi ūdenī nedrīkst ieiet vairāk par 8 izglītojamiem un uzturēties ūdenī ilgāk 
par 10 min.;  
7.9.7. peldvietā jāievēro personiskās higiēnas prasības;  
7.9.8. peldvietu un citas atpūtas vietas nedrīkst piesārņot ar atkritumiem, stikla lauskām 
utt., aizejot tās jāatstāj sakārtotas;  
7.9.9. braukt ar laivu drīkst tikai ar pedagoga atļauju, katrā laivā jābūt pieaugušajam, 
jābūt uzģērbtām drošības vestēm, jāievēro kārtība, nepārslogojot laivu, kā arī citādi 
nepārkāpjot drošības noteikumus;  
7.9.10. uz ledus drīkst atrasties nelielos ūdensbaseinos, kuri ir pilnībā aizsaluši, obligāti 
nepieciešams pirms tam pārliecināties par ledus biezumu; 
7.9.11. nedrīkst kāpt uz plāna ledus un pēc atkušņa, kad ledus kļuvis trausls;  
7.9.12. sajūtot šķietamu ledus plaisāšanu vai redzot, ka ūdensbaseinā ir neaizsalušas 
vietas, tas nekavējoties jāatstāj;  
7.9.13. ja ledus pēkšņi sāk plaisāt vai lūzt, nepieciešams saukt pēc palīdzības un 
pārvietoties pa ledu uz krastu guļus stāvoklī, lienot uz vēdera;  
7.9.14. ielūšanas gadījumā jāmēģina tikt uz ledus ar muguru, tad, atbalstoties uz rokām, 
jācenšas uzvilkt uz ledus augumu;  
7.9.15.  jāuzmanās no ledū izcirstiem āliņģiem;  
7.9.16. nedrīkst uzturēties uz ledus pie paša krasta, tiltu tuvumā, vietās, kur ievada 
notekūdeņus;  
7.9.17. slēpojot jāizvairās no stāviem un slideniem ūdenstilpņu krastiem;  
7.9.18. nedrīkst iziet uz ledus, ja to nav atļāvis pieaugušais vai skolotājs. 

7.10. Braucienu, ekskursiju vai pārgājienu dalībnieki visu laiku ir kopā ar grupu, īslaicīgi no tās 

drīkst aiziet ar vadītāja atļauju tikai īpašos gadījumos, saņemot vecāku piekrišanu. 

7.11. Nokļūstot neparedzētās, dzīvībai bīstamās situācijās, braucienu, ekskursijas vai 

pārgājiena dalībnieki, saglabā mieru, un pilnībā pakļaujas atbildīgā pedagoga rīkojumiem.  

7.12. Brauciena, ekskursijas vai pārgājiena vadītājs pārtrauc braucienu, ekskursiju vai 

pārgājienu, ja kāds no dalībniekiem pārkāpj skolas Iekšējās kārtības noteikumus vai neievēro 

drošības noteikumus. Visa grupa atgriežas skolā.  

   

     Pedagogu un izglītojamo rīcība saskaņā ar drošības instrukcijām izskatīti, apspriesti, 

aktualizēti šajā redakcijā pedagoģiskās padomes sēdē 19.12.2017. protokols nr. 6 


