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Rīgā 
 
 

INSTRUKCIJA 
 

 01.09.2015.                                                                                                    Nr. BJCD-15-10-ins 
 

PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UN IESTĀDES 
ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 1338. (24.11.2009.) „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  

 
 
1. Interešu izglītības skolotāji, administrācija, tehniskie darbinieki un pasākumu 

organizatori ir atbildīgi par izglītojamā veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai 
izglītojamais būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas visas 
viņa tiesības.  

2. Rīkojot ekskursijas, pārgājienus, masu pasākumus, sporta sacensības, nometnes - 
bērni, skolēni un jaunieši jāiepazīstina ar darba drošību, bērnu tiesību aizsardzību, rīcību 
nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, ar drošības pasākumiem peldoties un uz ledus. 

3. Rīkojot pasākumus ārpus izglītības iestādes, saskaņot pasākumu ar vietējo pašvaldību 
un nodrošināt vietējās pašvaldības policijas piedalīšanos. 

4. Mācību kabinetos un citās telpās redzamā vietā izvietot evakuācijas plānus, planšetes 
par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību, iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības, 
darba drošības un rīcības ekstremālos apstākļos noteikumus. 

5. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām (katra mācību semestra sākumā) 
reģistrēt nodarbību uzskaites žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu. Iepazīšanos ar 
drošības instrukcijām izglītojamais  apliecina ar savu  parakstu. 

6. Pulciņu nodarbībās, pasākumos, sacensībās, konkursos u.c. tiek nodrošinātas bērna 
tiesības uz atpūtu un brīvo laiku, atbilstoši viņu vecumam, fiziskajai un garīgajai attīstībai; 
tiek piedāvātas iespējas uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties spēlēs, kā arī nodarboties 
ar radošajām aktivitātēm.  

7. Visiem audzēkņiem tiek nodrošinātas vienādas tiesības un iespējas darboties pulciņos, 
studijās un darbnīcās atbilstoši katra spējām un interesēm. 

8. Katram audzēknim tiek nodrošinātas autortiesības, kā arī patenttiesības uz savu 
izgudrojumu. 



9. BJC ‘Daugmale’ tiek nodrošināta iespēja mazākumtautību bērniem apgūt interešu 
izglītības programmas arī  bilingvāli. 

10. BJC ‘Daugmale’ tiek nodrošināta Bērnu tiesību īstenošana, kas noteiktas ar likumu 
un nepieciešamas drošības, sabiedriskās kārtības un veselības aizsardzībai. 
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