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Jelgavas novada Sporta centra
Drošības noteikumi
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
un 2009.gada 24.novembra
Ministru kabineta noteikumi Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma audzēkņu drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punktu

1. Atbilstoši Jelgavas novada Sporta centra (turpmāk – Sporta centrs ) darba
drošības apstākļiem, lai nodrošinātu audzēkņu, personāla un apmeklētāju
drošību un aizsardzību, tiek izstrādāti šādi darba drošību un aizsardzību
reglamentējošie iekšējie dokumenti:
1.1. evakuācijas plāns;
1.2. iekšējās kārtības noteikumi;
1.3. drošības noteikumi par rīcību konkrētos apstākļos un situācijās:
1.3.1. ugunsdrošības noteikumi (pielikums Nr.1);
1.3.2. elektrodrošības noteikumi (pielikums Nr.2);
1.3.3. pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi (pielikums Nr.3);
1.3.4. par drošību ekskursijās, pārgājienos (pielikums Nr.4);
1.3.5. ceļu satiksmes noteikumi (pielikums Nr.5);
1.3.6. drošības noteikumi sporta sacensībās un nodarbībās (pielikums
Nr.6);
1.3.7. par drošību ārpus Sporta centra pasākumos (pielikums Nr.7);
2. Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 14.pantu papildus šo noteikumu
2.punktā minētajiem dokumentiem darba devējs (Sporta centrs) nodrošina,
lai ikviens nodarbinātais un audzēknis saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīts
darba (mācību) aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu vai
mācību treniņu vidi un darba veikšanu vai treniņu procesu. Nodarbināto un

audzēkņu instruktāžu un apmācību pielāgo darba (mācību) vides riska
pārmaiņām un periodiski atkārto. Darba aizsardzības instrukcijām un
apmācībai ir jābūt saprotamai un izpildāmai.
3. Sporta veidu treneri audzēkņus iepazīstina ar evakuācijas plānu, iekšējās
kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un instruktāžām šādā kārtībā:
3.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību,
pirmās palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu - katru gadu
septembrī;
3.2. ar drošības noteikumiem sporta zālē, trenažieru zālē, stadionā, citās
mācību treniņu nodarbību vietās - ne retāk kā divas reizes gadā un
katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt
audzēkņu drošību un veselību;
3.3. ar drošības noteikumiem ekskursijās un pārgājienos , ceļu satiksmes
noteikumiem un drošības noteikumiem ārpus Sporta centra un masu
pasākumos - pirms katra brauciena uz sacensībām, pārgājiena un
pasākuma;
3.4. ar drošības noteikumiem Sporta centra organizētajos pasākumos,
sporta sacensībās un nodarbībās - pirms katra pasākuma un sporta
sacensībām.
4. Audzēkņu iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības noteikumiem reģistrē žurnālā, vai citā Sporta
centra noteiktā dokumentā. Audzēknis to apliecina ar ierakstu „iepazinos”,
norādot datumu, un parakstu.
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