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Drošības noteikumi Nr.7 

 

,,MASU PASĀKUMOS” 

 

1. Pirms Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas masu pasākuma direktors ar rīkojumu 

nozīmē atbildīgo pedagogu un nepieciešamo palīgu skaitu. 

2. Atbildīgais pedagogs saskaņo ar skolas direktoru masu pasākuma plānu, kurā norādīts 

norises laiks, vieta, aptuvenais dalībnieku skaits, tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība 

drošības prasībām un veicamie drošības pasākumi. 

3. Pirms masu pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu un tehniskā 

nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos 

noteiktajam prasībām. 

4. Atbildīgā pedagoga pienākums ir būt personīgi klāt un atbildēt par drošību, kārtību un 

ugunsdrošību: 

4.1. Pirms pasākuma apsekot un novērtēt: 

4.1.1. Zāles (telpas) tehnisko stāvokli; 

4.1.2. Ugunsdrošības stāvokli , atbilstību ugunsdrošības prasībām: 

4.1.2.1 .Evakuācijas ceļus, vai ir brīva pieeja rezerves izejām; 

4.1.2.2. Ugunsdzēšamo aparātu stāvokli; 

4.1.2.3. Vai telpā neatrodas uguns bīstamas vielas un šķidrumi, netiek lietota atklāta uguns. 

4.2.  Par plānoto pasākumu  informē policiju un pašvaldības policiju, ja transporta līdzekļu 

kustība var apdraudēt izglītojamo drošību, traucēt satiksmi Skrīveru novadā. 

4.3.  Vajadzības gadījumā izsaukt policijas darbiniekus. 

4.4.  Nepieļaut telpā dalībnieku skaitu lielāku par pieļaujamo. 

4.5. Ja pasākums paredzēts laukā, jāpārliecinās vai izvēlētā teritorija nav privātīpašums. 

Nepieciešamības gadījumā jāsaņem īpašnieka rakstiska atļauja. 

4.6. Jāsaskaņo ar novada pašvaldību ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu 

pasākumus. 

4.7. Nekavējoties jāpārtrauc pasākums, ja rodas apstākļi, kas var apdraudēt pasākuma 

dalībnieku drošību, veselību un dzīvību. Šajā situācijā jāveic tūlītēja dalībnieku 

evakuācija, nepieciešamības gadījumā jāizsauc glābšanas dienests pa tālruni 112, 

neatliekamā medicīniskā palīdzība pa tālruni 113, valsts policija pa tālruni 110. 

4.8. Ja pasākums noris laukā, un strauji mainās laika apstākļi – stiprs vējš, negaiss, pēkšņs 

aukstuma vilnis vai citi apdraudējumi, pasākums nekavējoties jāpārtrauc un dalībnieki 

jānogādā drošībā. 

4.9. Dodoties uz pasākuma norises vietu pa ielām vai ceļu, atbildīgam pedagogam jāseko, 

lai tiktu ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi. 

4.10. Ja pasākums notiek laukā, jānodrošina, lai jebkurā brīdī būtu pieejams mobilais 

telefons. 

4.11. Jāpārliecinās, ka pasākumu norises vietās izvietotie un nostiprinātie telpu dekorējumi 

un citi priekšmeti neapdraud pasākumu norises dalībnieku drošību un veselību, kā arī 

netraucē brīvu pārvietošanos. 

4.12. Jānodrošina masu pasākuma norises vietas ārdurvju uzraudzība, ārdurvis nedrīkst būt 

aizslēgtas. 

4.13. Jāorganizē telpu uzkopšana un sakārtošana pēc pasākuma. 

5. Audzēkņu pienākumi masu pasākumu laikā: 

5.1.  Stingri un bez ierunām jāievēro atbildīgā pedagoga par masu pasākumu un citu 

pedagogu norādījumus un rīkojumus; 

5.2. Kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citas 

apreibinošas vielas, ienest skolā, masu pasākumu vietā bīstamus priekšmetus un 

vielas; 
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5.3. Aizliegts ievest pasākuma vietā svešas personas; 

5.4. Aizliegts pasākumā ienest un lietot pirotehniku; 

5.5. Neradīt, neveicināt situācijas, kad veidojas dalībnieku drūzmēšanās, koncentrēšanās 

nelielā telpas daļā; 

5.6. Jāievēro ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi. 

5.7. Atļauts uzturēties tikai tajās skolas vai citas pasākuma norises  vietas telpās, ko 

noteicis pasākuma organizatori un atbildīgais pedagogs; 

5.8. Atkritumi jāizmet tikai tiem paredzētajās vietās. 

6. Masu pasākumi notiek ar direktora atļauju (rīkojumu) līdz plkst. 21.30: 

7. Uz katriem 25 skolēniem pasākumā jāpiedalās vismaz 1 pieaugušajam. 


