
                           

DROŠĪBAS UN KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
LATVIJAS SKOLU ZIEMAS OLIMPISKĀ FESTIVĀLA (LSZOF) SACENSĪBĀS,  

KULTŪRAS PASĀKUMOS UN NAKTSMĪTNĒS 
2018. gada 2. un 3. martā 

Šie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 
(24.11.2009.) „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 
organizētajos pasākumos”. 
Noteikumi atrodas sacensību vietās un naktsmītnēs.  
Sacensību dalībnieku un pavadošā personāla instruktāžu veic atbildīgā organizatoru 
persona un komandas pārstāvis.  
Iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu sacensību dalībnieki un pārstāvji ir apliecinājuši 
ar saviem parakstiem, līdz ar to atbildot par to pilnīgu ievērošanu un izpildīšanu. 
Kontroli par to ievērošanu veic pasākuma organizatori.  
Pasākuma dalībnieku pienākumi un atbildība ir ievērot sabiedriskās kārtības un 
drošības noteikumus, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības, kā arī ievērot 
pasākuma organizatoru izstrādāto noteikumus un prasības.  

Sacensību vietās un Ērgļu pagasta teritorijā:  

1. Sacensību dalībniekiem stingri ievērot sporta veidu sacensību noteikumus. 

Komandas pārstāvim, trenerim un skolotājam pirms sacensībām izskaidrot drošības 

tehnikas noteikumus.  

2. Rīkoties ar sporta inventāru atbilstoši to lietošanas un drošības noteikumiem, 

neradot draudus sev un citiem sacensību dalībniekiem un skatītājiem.  

3. Sacensību starta vietās un distancē drīkst atrasties tie sportisti, kuri piedalās 

attiecīgajā sporta veidā.  

4. Aizliegts šķērsot sacensību vietas un ūdens tilpnes. Skolotājiem nav atļauts 

uzturēties sacensību sektoros.  

5. Aizliegts šķērsot un atrasties ar aizsarglentu norobežotajās, bīstamajās vietās.  

6. Nelaimes gadījumā nekavējoties ziņot sporta veida galvenajam tiesnesim, ārstam 

vai citiem pieaugušajiem, kuri atrodas sacensību vietā un nekavējoties var sniegt 

pirmo palīdzību. Par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgs komandas pārstāvis, 

skolotājs, treneris, sacensību organizatori un tiesneši.  

7. Pārvietojoties uz un no sacensību vietām, ievērot ceļu satiksmes noteikumus.  

8. Sacensību dalībniekiem aizliegts atrasties uz pagasta teritorijā esošo ūdenstilpņu 

ledus.  

9. Pasākuma dalībniekiem stingri ievērot ugunsdrošības noteikumus atklāšanas parādes 

laikā un gājienā.  
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10. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas, toksiskas un psihotropas vielas.  

11. LSZOF dalībniekiem visur (naktsmītnēs, ērgļu vidusskolā, tehnikumā, sacensību 

vietās) jābūt ar akreditācijas kartēm.  

Naktsmītnēs:  

1. Ievērot ugunsdrošības noteikumus. 

2. Ievērot tīrību un kārtību telpā (tualetēs, dušas, istabiņās, klasēs). 

3. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas, toksiskas un psihotropas vielas. 

4. Aizliegts bojāt telpu inventāru. 

5. Aizliegts traucēt citu sacensību dalībnieku un iemītnieku naktsmieru. 

6. Aizliegts lietot sadzīves elektroierīces. 

7. Par sadzīves negadījumiem vai tehniskiem bojājumiem ziņot telpu dežurantam vai 

zvanīt komandantam uz tālruņiem:  

- Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienība – 64871253 

- Ērgļu vidusskola – 64871292 

8. Komanda dalībnieku izvietošanas telpas sacensību otrajā dienā drīkst atstāt tikai 

pēc tam, kad tās ir pieņēmis komandants. Pirms telpu nodošanas komandas 

pārstāvim jāpārbauda telpas, inventārs istabiņās un klasēs, kur dzīvoja viņa 

komandas dalībnieki.  

- Gadījumos, kad bojāts inventārs un telpās (naktsmītnes, sacensību, kultūras 

pasākumu vietas, Ērgļu pagasts) esošās lietas un priekšmeti, pirms komandas 

aizbraukšanas tiek sastādīts akts, kurā tiek konstatēti bojājumi un nodarītie 

materiālie zaudējumi. Par sastādīto aktu tiek ziņots skolas vadībai un pašvaldībai.  

- Disciplīnas pārkāpuma gadījumos (īpaši alkohola lietošana, smēķēšana) komanda 

tiks diskvalificēta un nekavējoties tiks nosūtīta mājās – par pārkāpumu tiks 

ziņots skolas vadībai un pašvaldībai.  

Instruktāžas norise  

Sacensību dalībnieku instruktāžu veic komandas pārstāvis – skolotājs. 
Sacensību dalībnieki parakstās par noteikumu ievērošanu. 
Sarakstu par iepazīšanos ar LSZOF drošības un kārtības noteikumiem ar dalībnieku 
un komandas pārstāvja parakstiem nodod mandātu komisijai kopā ar 
apstiprinātiem pieteikumu oriģināliem, Ērgļos, 2018. gada 2. martā. 

APSTIPRINĀTS LSFP 
2018. gada 26. februārī  
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