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Par papildu drošības pasākumu noteikšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otrajā daļā un šā likuma
17.panta pirmajā daļā noteikto, ka iestādes vadītājs organizē iestādes funkcijas pildīšanu
un atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību,
lietderību un tiesiskumu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta pirmajā daļā, otrās daļas
1., 4. un 6.punktā un Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā noteikto, lai aizsargātu
Izglītības likuma 55.panta 8.punktā noteikto izglītojamo tiesību uz dzīvībai un veselībai
drošu apstākļu nodrošināšanu izglītības iestādē un veicinātu šā likuma 54.panta 6.punktā
noteiktā izglītojamā pienākuma – neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un
dzīvību ievērošanu, pildot Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 3.2. punktā noteikto izglītības iestādes vadītāja funkciju –
organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos,
kā arī, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, ņemot
vērā vairākkārtīgus dežūrējošo pedagogu ziņojumus par iepriekš mutvārdos noteiktās
stikla piebūvē izbūvēto kāpņu nokļūšanai uz 4.stāvu izmantošanas kārtības neievērošanu
no izglītojamo puses (t.sk. slidināšanās pa kāpņu margām, skriešanu pa kāpnēm u.tml.)
un ierobežotos pedagoģiskā personāla resursus dežūru nodrošināšanai mācību
pārtraukumos 4.stāva gaitenī, nosaku:
1. Pamatskolas „Rīdze” izglītojamiem, kuriem saskaņā ar mācību priekšmetu
stundu sarakstu plānotas mācību stundas 4.stāva klasēs (svešvaloda,
matemātika, fizika, vizuālā māksla) ierasties 4.stāva mācību klasē pēc pirmā
zvana noskanēšanas, laika posmā līdz otrajam zvanam pirms mācību stundu
sākuma;
2. Mācību pārtraukumos trešajā stāva gaitenī dežūrēt noteiktajiem pedagogiem
veikt pasākumus šā rīkojuma 1.punktā noteiktās kārtības ievērošanai no
izglītojamo puses, t.sk. informējot direktora vietnieku izglītības jomā par
novērotajiem šā rīkojuma 1.punktā noteiktās kārtības pārkāpumiem;

3. Klašu audzinātājiem līdz 2015.gada 27.februārim iepazīstināt izglītojamos ar
šo rīkojumu audzināšanas stundās izglītojamiem izprotamā formā un ietvert šo
informāciju klases žurnālā;
4. Pamatskolas „Rīdze” direktora vietniekam informātikas jautājumos nodrošināt
pamatskolas „Rīdze” izglītojamo vecāku / aizbildņu informēšanu ar šā
rīkojuma saturu, līdz 27.februārim nosūtot paziņojumu izglītojamo vecākiem /
aizbildņiem uz to sistēmas „E-klase” izmantošanai norādītajām elektroniskā
pasta adresēm;
5. Rīkojums stājas spēkā tā publicēšanas brīdī tīmekļa vietnē www.ridze.lv un ir
spēkā līdz tā atcelšanai.
6. Rīkojuma izpildes kontroli paturu savā kompetencē.
Rīkojuma izdošana nepieciešama, lai radītu priekšnoteikumus izglītojamiem to
pienākuma nepadraudēt savu un citu veselību un to tiesību uz drošu vidi ievērošanai.
Rīkojumā noteiktie ierobežojumi izglītojamiem ir piemēroti un samērīgi, jo mācību
pārtraukumus izglītojamie var pavadīt zemāko stāvu gaiteņos, pirmajā stāvā, ēdamtelpās
u.c., kā arī 4.stāva izmantošana izglītības procesam ir uzsākta pēc ēkas rekonstrukcijas,
kas ir devis papildu mācību telpas pie līdzīga izglītojamo skaita.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 77., 78. un 79.pantā noteiktajam, šo
rīkojumu kā vispārīgo administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 5 viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Pamatskolā „Rīdze” Krišjāņa
Valdemāra ielā 2, Rīgā, LV-1010, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta
dokumenta formā, nosūtot uz elektronisko adresi: ridzeps@riga.lv.

Direktore

Gertāne 67848042

A. Žukovska

