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Vecpiebalgas novada pašvaldība 

V E C P I E B A L G A S    V I D U S S K O L A 

Reģ. Nr. 4413900341 

Gaismas ielā 2, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122 

Tālrunis 64161448, e-pasts vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv 

 

 

Drošības noteikumi  
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā  

 

2020.gada 23.septembrī                                                                                  Nr. 2020/3-6/4 

 

Izdoti saskaņā ar  

Izglītības likuma 55.pantu, 

Vispārīgās datu aizsardzības regulai, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70. panta 2. daļu  

un 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7. punktu 

 

1. Noteikumi nosaka Vecpiebalgas vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) mācību procesa norises 

drošības un darba aizsardzības prasības izglītojamiem un Izglītības iestādes personālam, ievērojot 

noteikto kārtību šādos dokumentos: 

1.1. izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība (pielikums Nr.1); 

1.2. ugunsdrošības noteikumi (pielikums Nr. 2); 

1.3. elektrodrošības noteikumi (pielikums Nr. 3); 

1.4. pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi (pielikums Nr. 4); 

1.5. ceļu satiksmes noteikumi (pielikums Nr. 5); 

1.6. drošības noteikumi pastaigās, ekskursijās un pārgājienos (pielikums Nr. 6); 

1.7. drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās (pielikums Nr.7);  

1.8. drošības noteikumi mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību: 

1.8.1. mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem (pielikums Nr. 8); 

1.8.2. mājturības un tehnoloģiju kabinets meitenēm (pielikums Nr. 9); 

1.8.3. informātikas kabinets (pielikums Nr. 10); 

1.8.4. bioloģijas un ķīmijas kabinets (pielikums Nr. 11); 

1.8.5. fizikas kabinets (pielikums Nr. 12); 

1.8.6. profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Vizuāli plastiskā māksla” nodarbību 

telpās (pielikums Nr. 13); 

1.9. izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība (pielikums Nr.14); 

1.10. izglītojamo problēmsituāciju risināšanas kārtība (pielikums Nr.15) 

2. Klašu audzinātājs un mācību priekšmetu pedagogi izglītojamos iepazīstina ar evakuācijas plānu 

un drošības noteikumiem šādā kārtībā: 
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2.  pielikums  

Vecpiebalgas vidusskolas 23.09.2020.  

“Drošības noteikumiem” Nr. 2020/3-6/4 

 

Ugunsdrošības noteikumi 

 

1. Izglītības iestādes ēkas ir apgādātas ar ugunsdrošības signalizāciju. 

2. Izglītības iestādes ēkām ir izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni, to grafiskie zīmējumi 

izvietoti katrā no ēku stāviem. 

3. Ugunsdzēsības inventārs un ugunsdzēšanas aparāti tiek glabāti redzamās un viegli pieejamās 

vietās (gaiteņos, atsevišķās mācību un darba telpās) atbilstoši tehniskās ekspluatācijas 

noteikumiem un tiem tiek nodrošināta netraucēta piekļūšana. 

4. Izglītības iestādes personāla un izglītojamo pienākumi ugunsdrošībā ir: 

4.1. apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības; 

4.2. uzturēt kārtībā savu darba (mācību) vietu; 

4.3. nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku (lietot atklātu uguni u.c. darbības); 

4.4. izmantot tikai standarta elektroiekārtas, kuras ir lietošanas kārtībā, un ievērot to lietošanas 

noteikumus;  

4.5. neatstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas; 

4.6. neaizkraut izejas, ceļus un pieejas ugunsdzēšanas līdzekļiem; 

4.7. neizmantot tehniskos stāvus (bēniņus un pagrabtelpas), kāpņu telpas un rezerves izejas 

materiālu un priekšmetu uzglabāšanai; 

4.8. neizmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu uguni; 

4.9. neienest un neuzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus; 

4.10. mācēt pielietot esošos ugunsdzēšanas līdzekļus un inventāru un neizmantot tos citiem 

nolūkiem; 

4.11. izceļoties ugunsgrēkam, nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 

112; 

4.12. veikt visus iespējamos pasākumus cilvēku un materiālo vērtību evakuācijai, ugunsgrēka 

likvidēšanai.  

5. Izglītības iestādes ēku pagalmi un pieguļošā teritorija ir sakārtota un regulāri tiek veikta tās 

uzkopšana.  

6. Izglītības iestādes teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt 

citas darbības ar atklātu uguni. 

7. Mācību kabinetos aizliegts dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces. Aizliegts rotāt egli 

ar viegli uzliesmojošiem rotājumiem.  

8. Izglītības iestāžu laboratorijās un noliktavās bīstamās vielas uzglabā aizslēdzamos skapjos. Šo 

skapju atslēgas atrodas pie pedagogiem vai laborantiem.  

9. Strādāt laboratorijā ar bīstamām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai pedagoga vai 

laboranta vadībā. 

10. Darbus, kuru laikā iespējama degtspējīgu tvaiku vai gāzu izdalīšanās, veikt velkmes skapjos. 

11. Pedagogs pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces. 

12. Dežurējošajam personālam ir informācija par Izglītības iestādē pa nakti paliekošo cilvēku skaitu 

un viņu izvietojumu. 

Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 

13. Izglītības iestādes darbinieks/izglītojamais, kas pamanījis ugunsgrēku, nekavējoties ziņo par to 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), zvanot uz numuru 112: 

13.1. precīzi nosauc objektu, tā adresi vai atrašanās vietu; 

13.2. ziņo, kas deg un kur; 

13.3. nosauc savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru; 
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13.4. sniedz dispečera pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku (klausuli pirmais noliek 

dispečers!); 

13.5. ja signalizācija nav iedarbojusies, nospiež trauksmes pogu; 

13.6. informē Izglītības iestādes vadītāju vai vadītāja vietnieku un atbildīgo personu par 

ugunsdrošību. 

14. Par ugunsgrēka izcelšanos iestādē paziņo automātiskā ugunsdrošības signalizācija ar vienu garu 

un nepārtrauktu trauksmes signālu.  

15. Atskanot trauksmes signālam, visi pamet objektu saskaņā ar ēku evakuācijas plāniem pa tuvāko 

evakuācijas izeju:   

15.1. pedagogs pārtrauc mācību procesu un nekavējoties informē izglītojamos par evakuāciju; 

15.2. aizver telpā logus un aiztaisa durvis aiz sevis (neaizslēdzot!), telpu pēdējais pamet pedagogs; 

15.3. palīdz citiem evakuēties; 

15.4. glābjoties pats vai glābjot kādu no stipri piedūmotas telpas, elpošanai izmanto samitrinātu 

kabatas lakatiņu vai virzās rāpus, turot galvu pēc iespējas zemāk, kur vēl ir saglabājies 

elpošanai derīgs gaiss; 

15.5. sniedz pirmo palīdzību cietušajiem; 

15.6. izglītojamie un darbinieki pulcējas ēkas pagalmā drošā vietā; 

15.7. pedagogs, kurš vadījis mācību procesu, pārbauda izglītojamo skaitu un par to ziņo Izglītības 

iestādes vadītājam vai vadītāja vietniekam; 

15.8. ja nepieciešams, pēc evakuācijas izglītojamie un darbinieki tiek pārvietoti drošās, citās 

pašvaldībai piederošās telpās. 

16. Izglītības iestādes vadītājs un/vai atbildīgais par ugunsdrošību veic šādas darbības: 

16.1. pārbauda, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā atkārto izsaukumu pa tālruņa 

numuru 112; 

16.2. organizē izglītojamo/darbinieku evakuāciju un dara visu, lai novērstu iespējamo panikas 

izcelšanos. Evakuācija tiek organizēta atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un avārijas 

izeju izvietojuma. Primāri tiek evakuēti visi izglītojamie. 

16.3. norīko darbinieku atslēgt elektrības padevi; 

16.4. nepieciešamības gadījumā informē Vecpiebalgas pagasta komunālās daļas vadītāju un 

novada izpilddirektoru par notikušo; 

16.5. norīko personu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka 

izcelšanās vietai; 

16.6. norīko personas telpu pārbaudei (vai visi ir evakuējušies).   

17. Izglītības iestādes personāls, novērtējot apstākļus savai un citu ugunsdrošībai, ugunsgrēka 

izcelšanās brīdī ir tiesīgs veikt ugunsgrēka dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja 

ugunsgrēku neizdodas apdzēst 30 sekunžu laikā, pārtrauc dzēšanu un evakuējas.  

18. Ierodoties VUGD, Izglītības iestādes vadītājs/vadītāja vietnieks un/vai atbildīgais par 

ugunsdrošību  pakļaujas VUGD atbildīgajai personai un rīkojas atbilstoši viņa pavēlēm. 

19. Atskanot trauksmes signālam, Izglītības iestādes dežurants veic šādas darbības: 

19.1. uz automātiskās ugunsdrošības signalizācijas paneļa konstatē apdraudējuma zonu un 

pārliecinās, vai signalizācija nostrādājusi pamatoti; 

19.2. ziņo Izglītības iestādes vadītājam/vadītāja vietniekam un atbildīgajai personai par reālo 

situāciju un rīkojas saskaņā ar instrukciju. 

19.3. pārliecinās, vai visas evakuācijas izejas ir brīvas. 

20. Darbinieki ugunsgrēka gadījumā veic šāda darbības: 

20.1. pilda Izglītības iestādes vadības rīkojumus, kuri vada evakuāciju, līdz brīdim, kad ierodas 

VUGD darbinieki;  

20.2. ievēro VUGD darbinieku norādījumus;  

20.3. piedalās cilvēku un materiālo vērtību evakuācijā; 

20.4. vajadzības gadījumā izsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas 

dienestus. 
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5.  pielikums 

Vecpiebalgas vidusskolas 23.09.2020. 

“Drošības noteikumiem” Nr. 2020/3-6/4 

 

Ceļu satiksmes noteikumi 

 

1. Izglītojamie un pavadošais personāls uz ceļa pārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai ceļa nomali. Ārpus 

apdzīvotām vietām gājēji, kuri iet pa brauktuves malu vai ceļa nomali, pārvietojas pretim 

transportlīdzekļa braukšanas virzienam. Velosipēdisti pārvietojas pa brauktuves malu vai ceļa 

nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā. 

2. Gājēji šķērso brauktuvi pa gājēju pārejām. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, 

brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams 

uz abām pusēm. 

3. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājēji ievēro satiksmes regulētāja norādes vai gājēju 

luksofora signālu. Ja regulētāja vai luksofora nav, tad ievēro transportlīdzekļu satiksmes 

regulēšanas luksofora signālu. 

4. Citos gadījumos gājēji iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz 

transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka 

brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta transportlīdzekļu satiksme. 

5. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Gājēji, kuri nav paguvuši 

šķērsot brauktuvi, apstājas uz drošības salas. Ja tādas nav, gājējs apstājas vietā, kur transporta 

plūsmas sadalās pretējos virzienos. 

6. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami. 

7. Gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas (ja ceļam ir sadalošā josla) vai vietās, kur 

uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi. 

8. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājēji nešķērso brauktuvi, dodot ceļu operatīvajam 

transportlīdzeklim. 

9. Gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts uz iekāpšanas laukumiem. Ja tādu 

nav, tad transportlīdzekli gaida uz ietves vai ceļa nomales. Gaidot transporta līdzekli, aizliegts 

atrasties uz autoceļa braucamās daļas. 

10. Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uz brauktuves drīkst uziet, lai iekāptu tramvajā. 

Tas atļauts tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies, obligāti pārliecinoties, vai netuvojas kāds 

transportlīdzeklis. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājēji atbrīvo brauktuvi. 

11. Pasažieriem atļauts iekāpt un izkāpt no transportlīdzekļa ietves vai ceļa nomales pusē pēc tam, 

kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Ja to nav iespējams izdarīt no ietves vai ceļa nomales 

puses, to dara no brauktuves puses, ievērojot piesardzību un neradot traucējumus 

transportlīdzekļu plūsmai. 

12. Sagaidot transportlīdzekli un izkāpjot no tā, aizliegts šķērsot ceļu, pirms tas nav aizbraucis no 

pieturas vietas un pirms pasažieris nav pārliecinājies, ka tuvumā nav citu braucošu transporta 

līdzekļu. 

13. Pasažieriem pieturā jāierodas ne vēlāk kā 5 minūtes pirms noteiktā laika grafika. 

14. Pasažieri, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā piesprādzējas.  

15. Brauciena laikā pasažieriem aizliegts:  

15.1. pārvadāt sprāgstvielas, ieročus, ugunsnedrošas un citas bīstamas vielas un lietas; 

15.2. pārvietoties pa transporta līdzekļa salonu, pielietot fizisku spēku pret citiem pasažieriem, 

tādejādi apdraudot savu vai citu pasažieru drošību; 

15.3. novērst transporta līdzekļa vadītāja uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu u.c. veida 

izdarībām; 

15.4. traucēt transporta līdzekļa vadītājam; 
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Pasākuma pieteikums 

Mērķis:        

Maršruts:        

Ilgums:        

Pārvietošanās veids:       

Nakšņošanas vieta:       

Saziņas iespējas:       

Dalībnieku saraksts: 

Nr.p./k. Vārds,uzvārds Klase Paraksts 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.    

        

Datums Atbildīgā persona Paraksts, paraksta atšifrējums 
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Pasākuma pieteikums 

Mērķis:        

Veids:        

Laiks:        

Vieta:       

Dalībnieku vecums:       

Saziņas iespējas:       

Dalībnieku saraksts: 

Nr.p./k. Vārds,uzvārds Klase Paraksts 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.    

        

Datums Atbildīgā persona Paraksts, paraksta atšifrējums 

 




















