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NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM 

PAR DARBA KĀRTĪBU UN DARBA DROŠĪBU NODARBĪBĀS, PASĀKUMOS 

VENTSPILS JAUNRADES NAMĀ UN PASĀKUMOS ĀRPUS TĀ TELPĀM 

2021./2022. mācību gadā 

 

Šie noteikumi nosaka darba kārtību un darba drošību nodarbībās un pasākumos 

Ventspils Jaunrades namā ( turpmāk – Iestādē), kurus audzēkņi apņemas ievērot un atbildēt par 

to izpildi.  

Par audzēkņa drošību pasākuma un nodarbību laikā atbild pedagogs. Audzēkņi ievēro 

pedagoga, īpašos gadījumos, administratora/personāla norādījumus.  

 

Nosaka ievērot sekojošus darba kārtības noteikumus:  

1. Klātienes nodarbības apmeklē audzēkņi, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts (derīgs ir skolā veiktais 

negatīvā testa rezultāts), kas jāuzrāda pedagogam katru nedēļu (izņemot pirmsskolas 

audzēkņiem līdz 7 gadu vecumam). 

2. Ienākšana Iestādē notiek pa ieejas durvīm A un B, izziešana - pa izejas durvīm C (pie 

lifta). 

3. Audzēkņi, ienākot Iestādē un koplietošanas telpās (gaiteņos, foajē, tualetēs un 

pārvietojoties pa kāpnēm) lieto mutes un deguna aizsargmaskas (turpmāk – sejas 

maskas) un ievēro 2 metru distancēšanos.  

4. Audzēkņi no 7 gadu vecuma ierodas Iestādē un patstāvīgi dodas uz nodarbību ne ātrāk 

kā 10 minūtes pirms nodarbību sākuma. Audzēkņus līdz 7 gadu vecumam viņu 

likumiskie pārstāvji pavada līdz 1.stāva foajē.  

5. Sejas maskas iekštelpu nodarbību laikā lieto audzēkņi no 12 gadu vecuma. 

6. Ziemas periodā darba vietā aizliegts atrasties virsdrēbēs. Virsdrēbes un apavi jānoliek 

garderobē. Maiņas apavus pārvelk 108.kab. un 109.kab. audzēkņi.  

7. Liftu aizliegts lietot spēļu un rotaļāšanās nolūkiem. 

8. Nelēkāt no/uz skatuves malas. 

9. Beidzot darbu, sava darba vieta ir jāsakārto, tā jāatstāj kārtīga un tīra. 

10. Datorus, kopētājus un citu datortehniku, kā arī darba inventāru un iekārtas atļauts lietot 

tikai ar pedagoga atļauju. Strādājot ar datoru, nav atļauts lietot dzērienus un pārtikas 

produktus.  

11. Saudzīgi izturēties pret Iestādes inventāru, līdzekļiem un mācību materiāliem.  
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Nosaka ievērot sekojošus darba drošības noteikumus:  

1. Iestādes un pagalma teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās un psihotropās vielas.  

2. Pēc medicīniskās palīdzības griezties pie pedagoga vai administratora 1.stāva foajē. 

3. Bez pedagoga klātbūtnes un atļaujas aizliegts ieslēgt un lietot: frēzes, zāģus, urbjus, 

slīpmašīnas, gludekli, plītis, lodāmurus un citu tehniku.  

4. Ievērot drošību, strādājot ar asiem priekšmetiem, karstiem katliem un pannām, karstiem 

šķidrumiem, sildierīcēm un elektriskajām iekārtām, laku,  karsto līmi, krāsām un 

šķīdinātājiem, zāģiem un urbjiem, šķērēm, adatām utt.  

5. Aizliegts lietot bojātu, salauztu inventāru vai rekvizītus. 

6. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, ja nodarbības notiek brīvā dabā. 

 

Nosaka ievērot sekojošus elektrodrošības noteikumus: 

1. Bez pedagoga atļaujas neaiztikt un nelietot nepazīstamus priekšmetus un ierīces.  

2. Nelietot bojātus vadus, ierīces, priekšmetus un instrumentus, kas vada strāvu.  

3. Ar mitrām/slapjām rokām neaiztikt elektrības kontaktus un slēdžus.  

 

Nosaka ievērot sekojošus ugunsdrošības noteikumus:  

1. Bez pedagoga atļaujas aizliegts rīkoties ar uguns bīstamiem priekšmetiem, lietot atklātu 

liesmu, piemēram, aizdegt sveces, sērkociņus, šķiltavas.  

2. Avārijas gadījumos ievērot pedagoga/Ventspils Jaunrades nama tehniskā darbinieka vai 

atbilstošās instances darbinieku norādījumus. 

3. Piedalīties mācību evakuācijas apmācībās ugunsgrēka gadījumā. 

 

Nosaka ievērot noteikumus ārpus Ventspils Jaunrades nama telpām: 

1. Ja nodarbības, koncerti, sacensības, izstādes, konkursi, skates utt., notiek ārpus Iestādes 

telpām, ievērot pavadošā pedagoga norādījumus, rīkojumus un brīdinājumus, kā arī to 

iestāžu darba kārtības un drošības, iekšējās kārtības, ugunsdrošības un elektrodrošības 

noteikumus un tā brīža MK noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

Nobeiguma jautājumi.  

1. Nekavējoties ziņot pedagogam vai jebkuram Iestādes darbiniekam par faktoriem, kuri 

rada vai var radīt risku sava vai citu audzēkņu drošībai un veselībai.  

2. Mutisks rīkojums/norādījums tiek uzskatīts par obligāti ievērojamu noteikumu. 

3. Par darba kārtības un darba drošības noteikumu pārkāpšanu vai neievērošanu Iestādes 

direktore var izteikt rājienu vai ir tiesīga pieprasīt paskaidrojumu gan no audzēkņa, gan 

no audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem. Atsevišķos gadījumos problēmu risināšanā 

var tikt aicināta policijas palīdzība. 

 

 

 

 

 


