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RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 90002198093 Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045,  

tālrunis 67969118, 67381099, fakss 67381199, e-pasts: rklvs@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
 

Rīgā 

2014. gada 1. aprīlī Nr. VSKU-14-27-nts 

 

Par sarīkojumu un pasākumu organizēšanas kārtību  

  Rīgas Kultūru vidusskolā  

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. 

panta 2. daļu; 2009. gada 24. novembra  Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 6. nodaļu; 30.09.2011. Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas aicinājumu 1-5/1552 “Par bērnu 

drošību izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos”; 2010. 

gada 23. novembra Rīgas domes Nolikumu Nr. 82  “Rīgas 

Kultūru vidusskolas Nolikums”34. punktu. 

 

I.   Vispārīgie  jautājumi 

  

1. Sarīkojumus un ārpusstundu pasākumus (turpmāk – pasākumi) Rīgas Kultūru 

vidusskola (turpmāk – Skola)  organizē saskaņā ar ārpusstundu pasākumu plānu un 

konkrētu mācību vai audzināšanas mērķi.  

2. Sarīkojumus un pasākumus mācību gadam Skolā plāno direktora vietnieks ārpusklases 

darbā. 

3. Pēc skolēnu padomes iniciatīvas Skolas mērogā organizētus pasākumus saskaņo ar  

vadību mācību gada sākumā, iekļaujot tos kopējā pasākumu plānā. 

4. Klases mērogā organizētos pasākumus plāno klases audzinātājs, tos atspoguļojot 

audzināšanas darba plānā. 

5. Skolas vai ārpusskolas pasākumā piedalās to klašu audzinātāji un priekšmetu pedagogi, 

kuru audzēkņi ir pasākuma dalībnieki.  

6. Skolas vai ārpusskolas sarīkojumi vai pasākumi var tikt organizēti ar izklaidējošu 

raksturu, kurā izglītojamie piedalās pēc izvēles. 

7. Skolas vai ārpusskolas pasākumi var tikt organizēti ar noteiktu izglītojošu vai audzinošu 

mērķi, kas papildina un palīdz izglītojamajiem apgūt mācību programmu, kā arī 

pilnveidot un attīstīt savu personību. Šāda rakstura pasākumos obligāti piedalās 

noteiktas klases(šu) izglītojamie, ko noteikusi Skolas vadība, priekšmeta pedagogs vai 

klases audzinātājs.  
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8. Skolā organizētie sarīkojumi vai pasākumi sākumskolas audzēkņiem notiek ne ilgāk kā 

līdz plkst. 20.00, pamatskolas audzēkņiem –  līdz plkst. 21.00; vidusskolas audzēkņiem 

– līdz plkst. 21.30. 

9. Par sarīkojuma vai pasākuma norisi klašu audzinātāji e-klasē informē izglītojamo 

vecākus/bērnu likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki)  divas nedēļas pirms 

pasākuma.  

10. Ja objektīvu apstākļu dēļ sarīkojums vai pasākums nav ieplānots mācību gada sākumā, 

tad  par tā norisi direktora vietnieks rakstiski ziņo direktoram, kā arī E-klasē informē 

audzēkņu vecākus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.  

11. Ja sarīkojumā vai pasākumā piedalās vairāk nekā 60 izglītojamie, sociālais pedagogs 

divas nedēļas pirms pasākumus informē pašvaldības policiju un lūdz ierasties Skolā 

pasākuma laikā, lai nodrošinātu izglītojamo drošību un kārtību. 

 

II. Kārtība sarīkojuma vai  pasākuma laikā, kas notiek Skolas telpās 

 

12. Visiem dalībniekiem  obligāti jāievēro Skolas Iekšējie noteikumi Nr.1„Par Rīgas 

Kultūru vidusskolas kārtību izglītojamajiem”, Noteikumi „Par   ugunsdrošību”; 

13.  Visiem dalībniekiem  obligāti jāievēro drošības noteikumi 

13.1. aizliegts lietot atklātu uguni; 

13.2. Skolā aizliegts izmantot gaismas efektus, ķīmiskās u.c. sprāgstošas vielas, kas 

var izraisīt ugunsgrēku; 

13.3. aizliegts nosprostot  evakuācijas ceļus, tiem jābūt brīviem; 

13.4. Skolas ēkā un tās teritorijā aizliegts ienest, kā arī lietot sērkociņus, bīstamus vai 

asus priekšmetus, pirotehniskas ierīces, sprāgstvielas, cigaretes, alkoholu, 

toksiskas vai psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus; 

13.5. aizliegts lietot elektroierīces; 

 

14. Par savas klases izglītojamajiem sarīkojuma vai pasākuma laikā atbild klases 

audzinātājs. 

Sarīkojuma vai pasākuma laikā 

15. Pedagogi dežūrē saskaņā ar grafikā norādīto vietu norādītajā laikā.   

16. Bez saskaņošanas ar Skolas vadību nepiederošām personām piedalīties aizliegts, 

izņemot izglītojamo  vecākus.  

17. Izglītojamajiem aizliegts atrasties ārpus Skolas telpām. Ja izglītojamais izgājis pa 

ārdurvīm, viņu atpakaļ neielaiž. 

18. Pa Skolas telpu logiem izkāpt aizliegts. 

19. Skolas ārdurvīm jābūt aizslēgtām, par ko atbild nozīmētais dežurants. 

20. Sarīkojuma vai pasākuma laikā Skolas telpās aizliegts 

20.1. smēķēt; 

20.2. spēlēt azarta spēles; 

20.3. vardarbīgi izturēties pret Skolas biedriem; 

 20.4. lietot necenzētus vārdus; 

 20.5. piedauzīgi izturēties; 

 20.6. lietot alkoholu vai apreibinošas vielas. 
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21. Ja izglītojamais uz sarīkojumu vai pasākumu ir ieradies nepiedienīgā izskatā, lietojis 

alkoholu vai apreibinošas vielas, pasākumā piedalīties aizliegts. Atbildīgās personas 

nekavējoties par to ziņo vecākiem un policijai. 

22. Ja izglītojamais pasākuma laikā neievēro šos noteikumus, Skolas iekšējos noteikumus 

„Par Rīgas Kultūru vidusskolas kārtību izglītojamajiem”, „Drošība pasākumu un 

sarīkojumu laikā”, „Par   ugunsdrošību” u.c. saistošus noteikumus, dežūrējošais 

pedagogs, klases audzinātājs  vai pasākuma organizators  viņu izolē piemērotā telpā un 

par to nekavējoties ziņo vecākiem un policijai. 

23. Sarīkojuma vai pasākuma organizētājs ir personiski atbildīgs par mācību līdzekļu un 

Skolas inventāra saudzēšanu. Radušos zaudējumus sedz izglītojamā vecāki.  

24. Par īrētu inventāru pasākuma vajadzībām atbildību uzņemas sarīkojuma vai pasākuma 

organizētāji, par to informējot direktora vietnieku.  

25. Pēc pasākuma nozīmētie dežuranti sakārto telpas. 

 

III.     Pasākuma plānošanas gaita 

 

26. Dienu pirms sarīkojuma vai pasākuma klases audzinātājs pret parakstu iepazīstina 

izglītojamos ar noteikumiem Nr. 6  “Drošība pasākumu un sarīkojumu laikā “ un šiem 

noteikumiem. 

27. Divas nedēļas iepriekš atbildīgā persona, kas organizē sarīkojuma vai pasākumu, 

rakstiski informē Skolas direktoru un saskaņo norises plānu, kurā norādīts 

27.1. norises laiks, vieta; 

27.2. instruētais dalībnieku skaits; 

27.3. tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām un 

veicamie drošības pasākumi; 

27.4. sarīkojuma mērķis; 

27.5. izmantojamās telpas; 

27.6. sarīkojuma norises gaita; 

27.7. atbildīgās personas par telpu sakārtošanu pirms pasākuma un telpu 

uzkopšanu pēc pasākuma. 

28. Plānoto sarīkojumu vai pasākumu reklamē direktora vietnieks audzināšanas darbā divas 

nedēļas pirms noteiktā pasākuma laika, izvietojot reklāmu Skolas telpās un Skolas 

mājas lapā.   

 

IV.  Pamatprasības atbildīgajam pedagogam 

 

29. Pirms sarīkojuma vai pasākuma pārliecināties par telpu tehniskā nodrošinājuma 

piemērotību attiecīgajam pasākumam atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā 

arī saskaņo ar direktoru pasākuma plānu. Rakstiski informēt direktoru, norādot attiecīgā 

pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības 

pasākumus. 

30. Piedalīties sarīkojumā vai pasākumā un nodrošināt kārtību un šo drošības noteikumu 

ievērošanu.  
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31. Sastādīt pedagogu dežūru grafiku pasākuma laikam, norādot dežūras laikā veicamos 

pienākumus. 

32. Informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu. 

    V.   Noslēguma jautājumi 

 

33. Skolas direktors ir tiesīgs ar ikreizēju rīkojumu regulēt jautājumus, kas nav atrunāti 

šajos noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tos īstenotu. 

34. Šos noteikumus var mainīt vai papildināt pēc darbinieku, izglītojamo, vecāku 

ierosinājuma,  saskaņojot tos  pedagoģiskās padomes, Skolas  Domes vai vadības  sēdē. 

35. Iekšējie noteikumi  „Par sarīkojumu un pasākumu organizēšanas kārtību Rīgas 

Kultūru vidusskolā”  stājas spēkā ar 2014. gada 1. septembri un ir spēkā līdz to 

nomaiņai. 

36. Atzīt par spēku zaudējušiem 25.08.2011. iekšējos noteikumus „Par sarīkojumu un 

pasākumu organizēšanas kārtību Rīgas Kultūru vidusskolā” Nr. 35 

 

   

Direktors                                                                                                          S.L. Remese 


