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„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo  
drošība izglītības iestādēs un to  

organizētajos pasākumos 

7.7. punktu 

 

1. Sporta un citi iestādes pasākumi rīkojami tam pielāgotās telpās, kas atbilst 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2. Pirms katra pasākuma, un ne retāk kā 1x (vienu reizi) mēnesī direktora vietniece 

kopā ar grupu pedagogiem pārliecinās par sporta un cita inventāra atbilstību 
prasībām. 

3. Par telpu kārtību, tās izvēdināšanu pirms pasākumiem un nodarbībām, un 
inventāra sakārtošanu pēc pasākumiem, atbildīgs ir sporta un/vai mūzikas 

skolotājs un grupu skolotāji. 
4. Pasākumi un nodarbības ārpus izglītības iestādes telpām, notiek tikai tādos laika 

apstākļos, kas neapdraud izglītojamo drošību un veselību.  
5. Pirms sporta pasākumiem un sporta nodarbībām sporta skolotājs pārliecinās par 

sporta laukumu un celiņu piemērotību un kārtību. 
6. Sporta pasākumos nodrošināma izglītības iestādes ārstniecības personas, citas 

sertificētas ārstniecības personas, vai direktora norīkotas par pirmās palīdzības 
sniegšanu atbildīgās personas dalība. 

7. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu pasākumus, to organizētājs ievēro šādus 
noteikumus: 

 informē pašvaldības policiju par pasākuma norises laiku un vietu; 

 ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai 
veselību, informē pašvaldības policiju par pasākuma norisi; 

 ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņo ar vietējo 
pašvaldību. 

8. Pirms katra pasākuma, atbildīgais pedagogs informē izglītojamos par drošību 

(“Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem”, pielikums Nr.6 “Par drošību citos 
izglītības iestādes organizētajos pasākumos”) un veic ierakstu tam paredzētā 
žurnālā. 

9. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms pasākuma, atbildīgais pedagogs informē 
dalībnieku vecākus par pasākuma veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, 
atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām. 

10. Nodrošināt iespēju vecākiem iepazīties ar informāciju par pasākumu ne vēlāk kā 3 

(trīs) dienas pirms pasākuma. 

11. Pirms piedalīšanās pasākumā atbildīgais pedagogs iesniedz direktoram vai 

direktora vietniekam rakstisku informāciju, kurā norādīts pasākuma veids, mērķis, 
laiks, vieta, norises apraksts, kā arī norādīta informācija par izglītojamo 
instruēšanu par drošību pasākumā. 



12. Grupas pedagoga pienākums ir informēt pasākuma organizatoru, ja kādam 
izglītojamam ārsts ieteicis mainīt fizisko slodzi. 

13. Grupas skolotājam ir pienākums nekavējoties informēt iestādes ārstniecības 

personu un iestādes direktoru un izglītojamā vecākus, ja izglītojamais pasākumā ir 

guvis traumu.  
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