
APSTIPRINĀTS 

Ar Liepājas 3. pamatskolas direktores G.Skorobogatovas 

2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr.34/1.9. 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338  

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

 iestādēs un to organizētajos pasākumos.” 7.1.punktu 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās,  

kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību 

 

 

1. Vispārējās prasības. 

1.1. Skolēnu drošību skolā reglamentē: skolas iekšējās kārtības noteikumi, drošības 

noteikumi, evakuācijas plāni, informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu un rīcību, ja 

skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 

1.2. Katram skolēnam ir pienākums stingri ievērot augstāk minētos reglamentējošos 

dokumentus un skolas darbinieku priekšrakstus.  

1.3. Lai nodrošinātu skolēnu drošību, skolā un tās teritorijā drošību ir uzstādītas 

videonovērošanas kameras.  

2. Par drošību mācību kabinetos un telpās. 

2.1. Skolēniem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt skolēnu drošību un veselību, jāvadās atbilstoši izstrādātajiem noteikumiem katrā 

mācību kabinetā. 

2.2. Par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus, pirms stundu sākuma un 

atbilstoši mācību priekšmetu programmā ietvertajiem drošības jautājumiem iepazīstina 

skolēnus mācību priekšmetu skolotājs. 

2.3. Skolēniem nekavējoties jāziņo skolas vadībai, skolotājiem un jābrīdina pārējās personas 

par bīstamiem (riska) faktoriem, kuri atklāti, konstatēti mācību laikā un var apdraudēt citu 

skolēnu un cilvēku dzīvību un veselību. 

2.4. Aizliegts ienest skolā asus priekšmetus, izņemot mājturības un tehnoloģiju mācību 

priekšmetam un pulciņu nodarbībām nepieciešamos. Minētie priekšmeti ir jāuzglabā somā un 

tos vilkt ārā drīkst tikai paredzētajam darbam. 

2.5. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest, lietot un glabāt aukstos un šaujamieročus un citus 

priekšmetus, ar kuriem iespējams nodarīt kaitējumu citu personu dzīvībai un veselībai, 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas un pirotehnikas 

izstrādājumus, gāzes baloniņus un pistoles, azarta spēļu priekšmetus u.c. blakus lietas. 
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2.6. Pēc mācību stundām skolēni nedrīkst atrasties skolas telpās, ja vien viņi nav iesaistīti 

kādā pēc mācību stundu pasākumā. 

2.7. Logus kabinetos drīkst atvērt tikai ar skolotāja atļauju un viņa klātbūtnē. 

2.8. Skolēniem, konstatējot pārkāpumus, nekavējoties jāziņo par tiem skolotājam vai citiem 

skolas darbiniekiem. 

2.9. Prasības ugunsdrošībai: 

2.9.1. aizliegts rīkoties ar atklātu uguni mācību telpās, kabinetos; 

2.9.2. aizliegts smēķēt; 

2.9.3. neaiztikt (izņemot ugunsgrēka dzēšanu), nepārvietot telpās esošos ugunsdzēsības 

līdzekļus; 

2.9.4. aizliegts ienest un glabāt kabinetos viegli gaistošas, uzliesmojošas vielas.  

2.10. Elektrodrošības prasības: 

2.10.1. apmācības procesā izmantoto elektroietaišu (dators u.c. biroja tehnika) bojājumu 

gadījumos (dzirksteļošana, deguma smaka, slēdžu uzkaršana, jūtama kaut niecīga 

strāvas noplūde uz elektroietaises korpusa u.c.,) pārtraukt darbu, ziņot skolotājam 

un brīdināt citus skolēnus par radušos situāciju, darbu atsākt tikai tad, kad ir 

novērsti bojājumi; 

2.10.2. aizliegts veikt elektroietaišu, vadu, slēdžu, kontaktu u.c. remontu – tas jādara 

kvalificētam personālam; 

2.10.3. ar mitrām (slapjām) rokām neaiztikt elektrotīklam pieslēgtas elektroietaises, 

slēdžus, vadus. 

2.11. Aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus skolēnus un skolas personālu. 

2.12. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, 

nekavējoties par to jāinformē tuvāk esošais skolas darbinieks vai skolas Liepājas pašvaldības 

policijas darbinieks, ja tas nav iespējams, tad, rīkoties patstāvīgi un, rūpīgi izvērtējot situāciju 

un savu atbildību šajā situācijā, zvanīt pa tālruni 112 likumsargājošajai institūcijai. 

3. Ārkārtas situācijā skolēnam vai skolas darbiniekam ir atļauts rīkoties patstāvīgi un par 

notikušo situāciju ziņot pa tālruni 112. 

4. Skolas stāvu gaiteņos pie izejām izvietoti evakuācijas plāni un informācija par operatīvo 

dienestu izsaukšanas kārtību. 

5. Operatīvā dienesta izsaukšanu ekstremālās situācijās veic dežurants vai administrators. Pēc 

trauksmes signāla (3 garo zvanu signāla: katru 5 sekundes garu ar 3 sekunžu starplaiku) skolēni 

evakuējas skolotāju pavadībā saskaņā ar evakuācijas plānu norādēm. 

6. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, plūdi, vētra vai citos ārkārtas gadījumos), kas apdraud 

bērnu un skolas darbinieku dzīvības, nepieciešams: 
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6.1. pakļauties atbildīgās personas rīkojumiem; 

6.2. rīkoties saskaņā ar drošības noteikumiem; 

6.3. ievērot evakuācijas plānu. 

7. Dzirdot trauksmes signālu, ikviens skolotājs, atbilstoši viņa rīcībā esošajam evakuācijas 

plānam, bez panikas ved skolēnus uz plānā norādītajām jau atslēgtām durvīm uz plānā norādīto 

maršrutu, kurš beidzas sporta laukumā vai ārpusskolas teritorijā. Kabinetus skolotāji atstāj 

atvērtus. 

8. Ja noticis nelaimes gadījums, saslimšana mācību laikā, nekavējoties jāinformē skolotājs vai 

skolas medicīniskais personāls. Ja nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā 

palīdzība. Nelaimes gadījuma vietu neaiztiek, ja tas nerada papildus bīstamību. 

 

 

 


