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Rīgā 
 
 

INSTRUKCIJA 
 
01.09.2015.                                                                                                   Nr. BJCD-15-12-ins 
 

PAR DROŠĪBU MĀCĪBU KABINETOS UN TELPĀS, KURĀS IR 
IEKĀRTAS UN VIELAS, KAS VAR APDRAUDĒT 

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBU UN VESELĪBU 
 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra 
noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 
organizētajos pasākumos”  

 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 
1.1. Bērnu un jauniešu centra Daugmale”  „Drošības noteikumi mācību kabinetos un telpās, kurās 

ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību” nosaka vispārējo kārtību kādā 
audzēkņi iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu un drošības instrukcijām, 
kas izstrādātas katrai Iestādē realizētai nodarbību programmai ar paaugstinātiem riska faktoriem. 

1.2. Dokumenta mērķis nodrošināt audzēkņu zināšanas par rīcību mācību vai nodarbību kabinetos 
un telpās, kurās nodarbību mērķa sasniegšanai ir uzstādītas un lietotas iekārtas vai atrodas vielas, kuru 
nepareiza lietošana nodarbībās, var radīt riska situācijas, nosakot iestādes atbildīgo amatpersonu 
atbildību drošības nodrošinājumā iestādē . 

1.3. Par drošību un organizāciju atbild: 
Iestādes sporta pasākumos – sporta darba organizatori; 
Iestādes kultūras novirziena pasākumos- kultūras darba organizatori 
Sporta nodarbībās – interešu izglītības skolotāji (treneri, pulciņu vadītāji) 
Deju, mūzikas ansambļu, teātra mākslas studiju, tehniskās jaunrades, dažādu amatniecības 

novirzienu un citu pulciņu nodarbībās – interešu izglītības skolotāji (šo pulciņu vadītāji). 
1.4. Ar šo instrukciju audzēkņus sporta skolotājs iepazīstina divas reizes gadā un katru reizi pirms 

tādu jaunu darbību sākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Audzēkņu 
iepazīšanos ar šo un citām saistošām drošības instrukcijām reģistrē audzēkņu grupas žurnālā, norādot 
instrukciju numurus vai nosaukumus. Pēc iepazīšanās ar tām, skolēns to apliecina ar parakstu un 
datumu, kad ticis iepazīstināts.  

 
 

 



2. VISPĀRĒJĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS 
 
2.1. Personāla un audzēkņu pienākumi: 
2.1.1. Ievērot un izpildīt visas BJC “ Daugmale” Iekšējās kārtības noteikumos paredzētās prasības; 
2.1.2. Zināt un ievērot konkrētajā nodarbībā izmantojamās iekārtas vai izmantojamo vielu drošas 

lietošanas noteikumus un prasības; 
2.1.3. Ievērot tīrību un kārtību nodarbību vietā un telpās, kā arī ievērot personīgās higiēnas 

prasības; 
2.1.4. Par nelaimes gadījumu vai situāciju, kura apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, obligāti 

jāpaziņo nodarbību atbildīgai personai, kura savukārt par to informē Iestādes vadību; 
2.1.5. Izpildīt visas darba devēja, darba aizsardzības speciālista, augstākstāvošās Iestādes un 

Valsts Darba inspekcijas prasības darba drošības jautājumos; 
2.2. Ugunsdrošības pasākumi:  
2.2.1. Aizliegts smēķēt jebkurā nodarbību vietā vai telpā; 
2.2.2. Zināt un  ievērot BJC “ Daugmale” visas spēkā esošo ugunsdrošības instrukciju noteikumus 

un prasības; 
2.2.3. Nodrošināt brīvu pieeju telpās novietotajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem un līdzekļiem; 
2.2.4. Evakuācijas izejām jābūt brīvām, tās nedrīkst būt aizkrāmētas un pielūžņotas. 
2.3. Elektrodrošības prasības: 
2.3.1. Elektroierīcēm un visām metāla daļām, kuras var nokļūt zem sprieguma jābūt droši izolētām 

un iezemētām; 
2.3.2. Interešu izglītības skolotājiem un sporta treneriem, kas atbildīgi par nodarbību norisi, zināt 

un ievērot elektrodrošības prasības vismaz 1. kvalifikācijas grupas personālam elektrodrošībā līmenī; 
2.3.3. Audzēkņi nekādā gadījumā, bez interešu izglītības skolotāja atļaujas, nedrīkst lietot 

elektriskos instrumentus, elektriskos sadzīves un mācību līdzekļus, kas atrodas 
mācību kabinetos vai telpās. 
 
3. NODARBĪBU VIDES RISKA FAKTORI 
  
3.1.Elektriskā strāva bojātas iekārtas un aprīkojuma gadījumā. 
3.1. Elektriskā strāva bojātas iekārtas un aprīkojuma gadījumā. 
3.2. Nepareiza darba vietas organizācija un datora daļu vai iekārtas, aprīkojuma izvietojums. 
3.3. Neatbilstošs mikroklimats nodarbību telpās. 
3.4. Redzes sasprindzinājums. 
3.5. Apgaismojums darba vietā. 
3.6. Troksnis no aparatūras vai iekārtas; 
3.7. Fiziskās pārslodzes. 
3.8. Psihoemocionālā slodze. 
3.9. Traumatisms un mikrotraumas (piem. asas papīra malas, asi instrumenti vai darbarīki u.c.). 
 
4.INDIVIDUĀLIE UN KOLEKTĪVIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
 
4.1. Darba un atpūtas laika organizācija. 
4.2. Vingrinājumi ķermenim, acīm. 
4.3. Nodarbībai piemērots apģērbs un apavi. 
4.4. Individuālie aizsardzības līdzekļi, ja  tādi paredzēti veicamā darba vai nodarbības izpildei. 
 
5. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS PIRMS NODARBĪBAS UZSĀKŠANAS 
 
 



5.1. Izvēdināt telpas un ieslēgt ventilāciju, ja tāda ir. 
5.2. Sagatavojot darba vai nodarbību vietu vizuāli pārbaudīt: 
5.2.1. vai tā ir pietiekoši apgaismota; 
5.2.2. nodarbības veikšanai nepieciešamo palīgierīču un aprīkojuma esamību un stāvokli; 
5.2.3. noregulēt nodarbību vietā vietējo apgaismojumu, tā lai apgaismojums nespīdētu tieši acīs; 
5.2.4. noregulēt galdu, krēslus vai nodarbībai paredzētās ierīces un aprīkojumu, lai būtu ērti 

nodarboties vai spēlēties. 
5.3. Neuzsākt nodarbību, ja: 
5.3.1. nodarbību vai spēļu vieta nav pietiekoši un pareizi apgaismota; 
5.3.2. bojāti vai nav nostiprināti elektriskie kabeļi lietojamām ierīcēm, aprīkojumam, 

apgaismojuma ķermeņiem vai iekārtām. 
5.4. Ievērot nodarbību un spēļu telpās ugunsdrošības prasības. 
 
6.DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS DARBA LAIKĀ 
 
6.1. Stingri ievērot visus darba drošības tehnikas noteikumus un regulas, kas attiecas uz konkrēto 

darba vietu, telpu, darba vai nodarbības veidu. 
6.2. Ievērot visas elektrodrošības noteikumu prasības. 
6.3. Atpūtai ievērot reglamentētos pārtraukumus. Pārtraukumu un aktīvo paužu laikā  
Veikt vingrinājumus atslodzei un noguruma profilaksei. 
6.4. Redzot citus darbiniekus vai izglītojamos neievērojot darba drošības instrukciju un darba 

kārtības noteikumu prasības, jābrīdina pārkāpējs par noteikumu un prasību neievērošanu. 
6.5. Par iestādes vai nodarbību vietas telpām, kāpnēm pārvietoties uzmanīgi, neskriet. Esiet īpaši 

uzmanīgi, ja pārvietojiet vai nesiet kādus priekšmetus, dokumentus u.c. 
6.6. Nesēdēt uz bojātiem krēsliem, nodot tos remontā vai nolikt tā, lai uz tiem nejauši neuzsēstos, 

kāds kolēģis vai apmeklētājs. 
6.7. Esiet pieklājīgi un uzmanīgi attiecībās ar kolēģiem, apmācamajiem. 
6.8.Negaisa vai stipra vēja laikā turēt aizvērtus ciet logus un durvis. 
6.9. Aizliegts patvaļīgi veikt elektroiekārtu remontu. 
6.10. Pirms tīrīšanas vai pārvietošanas atslēgt elektroierīci vai iekārtu no barošanas tīkla. 
6.11. Nekavējoties saslaucīt uz grīdas izlijušus šķidrumus. 
 
7.DARBA DROŠĪBAS PRASĪBASNODARBĪBU BEIDZOT 
 
7.1.Personālam izslēgt elektroiekārtas un ierīces, kopā ar audzēkņiem sakārtot nodarbību vietu. 
7.2.Telpu apmeklētājiem un audzēkņiem atstāt telpas organizēti un mierīgi, bez skriešanas un 

drūzmēšanās. 
7.3. Pārbaudīt telpas vai nodarbību vietu, neatstāt ieslēgtas elektroiekārtas, ierīces, 
novākt dokumentus, nodarbību materiālus u.c. 
7.4. Aizvērt logus, izslēgt ventilāciju ,apgaismojumu un aizslēgt durvis. 
 
8.DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS 
 
8.1. Pārtraukt nodarbību vai spēli un darīt zināmu pedagogam vai atbildīgai personai par bīstamām 

situācijām, ja noticis nelaimes gadījums vai nejūties vesels. 
8.2. Iekārtas bojājumu gadījumos pārtraukt nodarbību līdz attiecīgā bojājuma novēršanai. 
8.3. Mehānisko traumu gadījumā pārtraukt nodarbību un sniegt nepieciešamo pirmo palīdzību 

cietušajam vai pašpalīdzību notikuma vietā. 
8.4. Saglabāt nodarbību vietu tādā stāvoklī, kādā notika nelaimes gadījums un par notikušo ziņot 

pedagogam vai atbildīgai personai. 



8.5. Bojājuma gadījumā (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās ,deguma smaka, 
pastiprināta vibrācija, nenormāla dūkšana u.tml.), nekavējoties ziņot pedagogam un atstāt telpas, 
pedagogam atslēgt iekārtu un atvienot to no strāvas avota, izsaukt tehnisko personālu, brīdinot citus 
darbiniekus par radušos situāciju un nepieciešamības gadījumā piedalīties aizdegšanās avota vai kādas 
citas avārijas situācijas likvidēšanā. 

8.6. Ugunsgrēka gadījumā izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni  ” 112” 
un piedalīties ugunsgrēka dzēšanā, ja tas neapdraud paša veselību un drošību. 

 
9. PERSONĀLA ATBILDĪBA PAR INSTRUKCIJAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM 
 
Par instrukcijas prasību neizpildīšanu, darba disciplīnas pārkāpumiem, materiālo vērtību 

izsaimniekošanu, atkarībā  no pārkāpuma rakstura un sekām, kas radušās pārkāpuma rezultātā pēc 
pastāvošās likumdošanas vainīgajai personai piemērojama paredzētā disciplinārā, materiālā vai 
kriminālā atbildība.  

Personas, kuras pārkāpušas darba drošības noteikumus atkarībā no kaitējuma rakstura un sekām 
var tikt sauktas pie disciplinārās, materiālās vai kriminālas atbildības. 

 
     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālrunis – 112 
      Neatliekamās medicīniskās palīdzības tālrunis – 113 
 
 
 
Direktors                                                                                                                                 E.Šāblis 
 
 
 
Sastādīja darba drošības speciālists V.Selga ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


