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Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība pirmsskolas
izglītības iestādē „PASAKU VALSTĪBA” un tās organizētajos
pasākumos
I Vispārīgie jautājumi
1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos.

II Izglītības iestādes vadītāja kompetence
2.

Izglītības iestādes vadītāja (turpmāk – vadītājs) funkcijas izglītojamo drošības
jautājumos ir šādas:
2.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju, pieaicinot atbildīgo uzraudzības
institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai
novērtētu izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām, ja atbildīgā
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uzraudzības institūcija nav veikusi pārbaudi pēc savas iniciatīvas. Izglītības
iestādes atbilstības novērtējumu sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības inspekcija;
2.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās rīkotajos
pasākumos, kā arī gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu
drošību, veselību vai dzīvību;
2.3. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju (turpmāk – dibinātājs) nodrošināt,
lai izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiktu ievērotas
higiēnas prasības, kā arī civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba
aizsardzības normas;
2.4. plānot un organizēt izglītojošus pasākumus par izglītojamo drošību, tai skaitā
vardarbības un ievainojumu profilakses jautājumos;
2.5. nodrošināt evakuācijas plāna, iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk –
iekšējās kārtības noteikumi) un drošības noteikumu izstrādi un kontrolēt to
ievērošanu;
2.6. noteikt atbildīgos pedagogus par izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas
plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem;
2.7. nodrošināt izglītojamo, izglītojamo vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju
(turpmāk – vecāki) iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;
2.8. nodrošināt, lai izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem būtu
pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības
noteikumi, drošības noteikumi un evakuācijas plāns;
2.9. noteikt atbildīgos pedagogus par drošību ekskursijās, pārgājienos un citos
izglītības iestādes rīkotajos pasākumos un pedagogu skaitu, kam jāpiedalās
attiecīgajā

pasākumā,

kā

arī

nodrošināt

šo

noteikumu 11., 15. un 24.punktā minētās informācijas iesniegšanu;
2.10. noteikt izglītojamo vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās
kārtību izglītības iestādē. Šai kārtībai jābūt pieejamai izglītojamo vecākiem
un citām personām;
2.11. sadarboties ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām,
nodibinājumiem un fondiem izglītojamo drošības jautājumos;
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2.12. ziņot pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai
rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo
vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu lietošanu,
glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai
tās teritorijā, kā arī ziņot par to vecākiem;
2.13. nodrošināt, lai izglītības iestādē netiktu ienesti un demonstrēti ieroči,
munīcija vai speciālie līdzekļi;
2.14. izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas
aizdomas par saindēšanos, kā arī traumu un citu veselības traucējumu
gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņot par to vecākiem.
3.

Šo noteikumu 2.13. un 2.14. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja ir ārkārtas
situācija un nepieciešama pedagoga nepastarpināta rīcība, pedagogs rīkojas
patstāvīgi, par to informējot vadītāju.

4.

Vadītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja,
pašvaldības policijas un citām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo drošību
atbilstoši normatīvo aktu prasībām

III Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem,
drošības noteikumiem un evakuācijas plānu
5.

Izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem
un evakuācijas plānu šādā kārtībā:
5.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošības, elektrodrošības
noteikumiem un evakuācijas plānu – katru gadu septembrī;
5.2. par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās – pirms katras ekskursijas,
pārgājiena vai pastaigas;
5.3. par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos – pirms katra
pasākuma.

6.

Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības
noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē grupas žurnālā, norādot datumu.
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IV Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšana
7.

Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz
rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts,
ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas iespējas un
pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.

8.

Pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās,
nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas)
līdz 18 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem
viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara
ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu,
ilgumu, dalībnieku skaitu.

9.

Atbildīgā pedagoga pienākumi:
9.1. nodrošināt noteikumu ievērošanu par drošību ekskursijās, pārgājienos un
pastaigās;
9.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu
notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko
palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
9.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;
9.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju;
9.5. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt
vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu,
pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas
iespējām.

10. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai
īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar
vecākiem, norādot kontakttālruni.

V Citu izglītības iestādes pasākumu organizēšana
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11. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā
nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un
drošības prasībām, kā arī saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda
attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos
drošības pasākumus.
12. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
12.1. piedalīties pasākumā un nodrošināt noteikumu ievērošanu par drošību citos
izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
12.2. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo
pašvaldību;
12.3. informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība
var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.
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