Jaunsardzes centrs

Drošības noteikumi Jaunsargu nodarbībās un pasākumos

1. Vispārīgie jautājumi
Jaunsardzes centrs

Normatīvā akta ievads:
• Tiek noteikts uz ko attiecās normatīvajā aktā minēto prasību izpilde;
• Uz kādām aktivitātēm normatīvais akts ir attiecināms.
Normatīvajā aktā lietotā terminoloģija:
• Tiek noteikta vienota terminoloģija, kura tiek lietota normatīvajā aktā.
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

1. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā nodrošina jaunsargu, jaunsargu kandidātu, Jaunsardzes un
informācijas centra (turpmāk – centrs) darbinieku un citu dalībnieku (skolēnu, ārzemju sadarbības partneru u.
c.) drošību un veselību centra un citu institūciju organizētajās nodarbībās un pasākumos, kā arī kārtību, kādā
centrs plāno, organizē un kontrolē nodarbības un pasākumus.

2.1. apmācāmais – jaunsargu instruktors, jaunsargs, jaunsargu kandidāts vai cits dalībnieks, kurš
piedalās noteikta veida centra organizētajās apmācību nodarbībās vai pasākumos;
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt apmācāmo drošību centra un citu institūciju organizētajās nodarbībās
un pasākumos, vispusīgu visu veidu risku izvērtējumu un to novēršanu, īstenojot drošības pasākumus.
5. Nodarbības un pasākuma laikā to dalībniekiem aizliegts veikt jebkādas atkāpes no šo drošības
noteikumu prasībām.
3

2. Vispārīgās drošības
prasības
Jaunsardzes centrs

Pasākumu un nodarbību organizācija:
• Noteikts uz kādiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un procedūrām tiek balstīta
pasākumu un nodarbību organizācija.
Jaunsargu instruktora vispārējie pienākumi organizējot nodarbības un pasākumus:
• Tiek noteikta JS instruktora atbildība organizējot nodarbības un pasākumus.
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Būtiskākais
(izvilkums no noteikumiem)

Jaunsardzes centrs

6. Nodarbības un pasākumus organizē saskaņā
ar šiem drošības noteikumiem, aizsardzības
ministra

apstiprināto

Jaunsargu

mācību

paraugprogrammu, centra direktora apstiprinātu

gada un mēnešu pasākumu plānu un nodarbības
vai

pasākuma

plānošanas

un

īstenošanas

algoritmu (1. pielikums).
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Jaunsardzes centrs

8. Pasākumos un nodarbībās, kurus organizē citas institūcijas vai personas, drošības prasību atbilstību
centra drošības noteikumiem nodrošina centra direktora vai novada nodaļas vadītāja norīkotā atbildīgā
persona (jaunsargu instruktors, centra darbinieks u. c.), kura veic nodarbības vai pasākuma vietas apskati
un sadarbībā ar nodarbības vai pasākuma organizatoru vai viņa pilnvarotu personu izvērtē nodarbības vai
pasākuma drošības prasību atbilstību centra drošības noteikumiem.

11. Jaunsargs vai jaunsargu kandidāts pēc iepazīšanās ar mācību vietas iekšējās kārtības un drošības
noteikumiem, šo noteikumu 7. nodaļā noteiktajiem pienākumiem, pasākuma vai nodarbības drošības
noteikumiem to apliecina ar parakstu instruktāžas veidlapā (2. pielikums). Mācību vietas iekšējās kārtības
un nodarbības drošības noteikumus izliek jaunsargiem redzamā vietā.
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3. Riska pārvaldības
procedūra
Jaunsardzes centrs

Riska pārvaldības procedūra:
Riska pārvaldības procedūras definīcija, struktūra, jēdzienu skaidrojums, atbildība par procesa
kvalitāti un darbības pirms procesa uzsākšanas.
1. Iespējamo apdraudējumu noteikšana
2. Iespējamo apdraudējumu novērtēšana
2.1. Apdraudējuma iestāšanas varbūtības izvērtēšana
2.2. Apdraudējuma seku un to bīstamības izvērtēšana
2.3. Pieņemamā riska novērtējums
3. Aizsargpasākumu izstrādāšana un ar riskiem saistīto lēmumu pieņemšana

4. Aizsargpasākumu ieviešana
5. Aizsargpasākumu uzraudzīšana un izvērtēšana
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

13. Riska pārvaldības procedūru veic jebkurai nodarbībai vai pasākumam jebkurā vidē un situācijā.
14. Riska jēdzienu nosaka četri komponenti:
14.1. aktivitāte un ar to saistītie apdraudējumi;
14.2. potenciālais nevēlamais gadījums, kas izraisa apdraudējumu;
14.3. varbūtība, kas nosaka, vai nevēlamais gadījums notiks;
14.4. nevēlamā gadījuma nelabvēlīgas sekas.
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

16. Lai novērstu risku, nodarbības vai pasākuma vadītājs, plānojot nodarbību vai pasākumu, novērtē
šādus iespējamos apdraudējumus:
16.1. nepietiekami apmācīts nodarbības vai pasākuma dalībnieks;
16.2. uzdevumam neatbilstošs ekipējums;
16.3. neskaidras procedūras un signāli;
16.4. apkārtējā vide, redzamība un laika apstākļi, kas var padarīt veicamo uzdevumu bīstamāku.
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4. Drošības noteikumi paaugstinātas un augstas
bīstamības nodarbībās un pasākumos
Jaunsardzes centrs

4.1. Paaugstināts un augstas bīstamības nodarbību uzskaitījums
4.2. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību vadība
4.3. Nodarbības vai pasākuma vadītājs
4.4. Drošības kontrolieris
4.5. Munīcijas izsniedzējs

4.6. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību vai pasākumu dalībnieku vispārīgie pienākumi
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4. Drošības noteikumi paaugstinātas un augstas
bīstamības nodarbībās un pasākumos
Jaunsardzes centrs

4.7. Poligona/šautuves izmantošanas pamatnoteikumi nodarbības personāla atbildība un pienākumi

4.8. Drošības noteikumi šaušanas nodarbībās
4.9. Sprādzienu imitācijas līdzekļu lietošana taktisko nodarbību laikā bez kaujas šaušanas

4.10. Nodarbību, kurās apmācāmie veic vingrinājumus uz slīpas virsmas vai vertikāla šķēršļa, prasības

4.11. Nodarbību atklātās ūdenstilpnēs, izmantojot peldlīdzekļus, drošības noteikumi

4.12. Nodarbību atklātās ūdenstilpnēs, neizmantojot peldlīdzekļus, prasības
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Jaunsardzes centrs

5. Apmācāmo veselības aizsardzība paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbībās vai
pasākumos

6. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības vai pasākuma kontrole un atbildība

7. Jaunsargu un jaunsargu kandidātu pienākumi
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

48. Paaugstinātas bīstamības nodarbība vai pasākums ir:
48.1. šaušanas nodarbība ar pneimatiskajiem, straikbola, peintbola ieročiem
šaujamieročiem, kā arī izmantojot salūtmunīciju vai sprādzienu imitācijas līdzekļus;

un

mazkalibra

48.2. nodarbība, kurā apmācāmie izpilda uzdevumu 1,5 m līdz 5 m augstumā no zemes virsmas vai
horizontālas plaknes;
48.3. nodarbība, kuru veic atklātā ūdenstilpnē;
48.4. nodarbība vai pasākums, kas, veicot riska pārvaldības procedūru, ir novērtēts ar paaugstināta riska
pakāpi.
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Būtiskākais
(izvilkums no noteikumiem)
Jaunsardzes centrs

Drošības noteikumi šaušanas nodarbībās

110. Apmācībai šaušanas nodarbībā atļauts izmantot:
110.1. ieroču maketus, mazas enerģijas pneimatiskos un straikbola ieročus – no 10 gadu vecuma;
110.2. apmācībai pārveidotus šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un peintbola ieročus – no 12 gadu vecuma;
110.3. mazkalibra šaujamieročus – no 14 gadu vecuma;
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 30.05.2019. noteikumiem Nr. 15-NOT )

110.4. citus centra rīcībā esošus un šo noteikumu 48.1. apakšpunktā neminētus ieročus – no 18 gadu vecuma.
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 30.05.2019. noteikumiem Nr. 15-NOT )

116. Nodarbības dalībniekiem aizliegts:
116.2. atdot vai nolikt ieroci, to nepārbaudot;
116.3. paņemt vai saņemt ieroci, to nepārbaudot;
118.2.2. šaujot ar mazkalibra un šo noteikumu 48.1. apakšpunktā neminētajiem ieročiem, tuvāk par 3 metriem (1 m – šāvēja uguns
pozīcijas platums un 2 m – starp uguns pozīcijām) no citiem šāvējiem.
( Izteikts jaunā redakcijā ar AM 30.05.2019. noteikumiem Nr. 15-NOT )

124.1 Šaušanas laikā ar kaujas munīciju nodarbības personāls un nodarbības dalībnieki izmanto:
124.11. aizsargbrilles;
124.12. dzirdes aizsarglīdzekļus;
124.13. cimdus;
124.14. formas tērpu.

Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

49. Augstas bīstamības nodarbība vai pasākums ir:
49.1. šaušanas nodarbība ar pārējiem šo noteikumu 48.1. apakšpunktā neminētajiem šaujamieročiem;
49.2. nodarbība, kurā apmācāmie uzdevumu izpilda augstāk par 5 m no zemes virsmas vai horizontālas
plaknes;
49.3. nodarbība vai pasākums, kas, veicot riska pārvaldības procedūru, ir novērtēts ar augsta riska
pakāpi.
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

50. Nodarbība vai pasākums, kurā veic vingrinājumus, kas nav minēti paaugstinātas un
augstas bīstamības nodarbību uzskaitījumā, bet, veicot riska pārvaldības procedūru, ir
novērtēti ar paaugstināta vai augsta riska pakāpi, ir paaugstinātas un augstas bīstamības
nodarbības vai pasākumi. Drošības noteikumus šajā punktā minētajām nodarbībām vai
pasākumiem izstrādā nodarbības vai pasākuma vadītājs.
56. Par drošības noteikumu ievērošanu nodarbības vai pasākuma laikā atbild nodarbības
vai pasākuma vadītājs.
58. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbībā vai pasākumā atļauts iesaistīt
jaunsargus un jaunsargu instruktorus, kuri sekmīgi apguvuši gan teorētisko, gan praktisko
apmācību konkrētajā jomā. Jaunsargu kandidātus aizliegts iesaistīt paaugstinātas un
augstas bīstamības nodarbībā vai pasākumā.
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Būtiskākais
(izvilkums no noteikumiem)

Jaunsardzes centrs

69. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības vai
pasākumus saskaņo šādā kārtībā (15. pielikums):
Nodarbības vadītājs
Nodarbības plāns
Centra novada nodaļas jaunsargu instruktors speciālists
Izvērtē
Vadlīnijas papildināšanai

Paaugstināta bīstamība

Augsta bīstamība

Centra novada nodaļas vadītājs
Izvērtē
Sniedz saskaņošanai centra Plānošanas un
organizācijas departamenta Plānošanas nodaļā

Centra novada nodaļas vadītājs
Izvērtē
SASKAŅO

Centra Plānošanas un organizācijas
departamenta Plānošanas nodaļa
Izvērtē
SASKAŅO

Centra Plānošanas un organizācijas
departamenta Plānošanas nodaļa
Izvērtē
SASKAŅO

Centra novada nodaļas vadītājs
APSTIPRINA

Centra direktors
APSTIPRINA
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

72. Nodarbības vai pasākuma vadītājs atbild par nodarbības vai pasākuma plānošanu un īstenošanu.
Nodarbības vai pasākuma vadītājs nodarbības vai pasākuma laikā atrodas nodarbības vai pasākuma
norises vietā. Nodarbības vai pasākuma vadītājam nodarbības vai pasākuma laikā nedrīkst būt citi
pienākumi kā tikai nodarbības vai pasākuma vadīšana, izņemot šo noteikumu 74. un 75. punktā noteiktos
nosacījumus.
80. Nodarbības vai pasākuma vadītājs nodarbības vai pasākuma laikā:
80.1. kontrolē nodarbības vai pasākuma gaitu;
80.2. kontrolē drošības noteikumu ievērošanu nodarbības vai pasākuma laikā;
80.3. kontrolē munīcijas patēriņu un munīcijas pareizu izmantošanu šaušanas nodarbības laikā;
80.4. kontrolē ekipējuma pareizu izmantošanu;
80.5. dod signālu par nodarbības vai pasākuma pārtraukšanu.
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Būtiskākais
(izvilkums no noteikumiem)

Jaunsardzes centrs

85. Ja nodarbības vai pasākuma laikā ir ievainots vai gājis bojā kāds no
nodarbības vai pasākuma dalībniekiem, nodarbības vai pasākuma vadītājs
(ja nodarbības vai pasākuma vadītājs nespēj veikt pienākumus, tad
nākamā persona pakļautības kārtībā):

1
85.1. nekavējoties pārtrauc nodarbības vai pasākuma norisi
85.2.
veic
pasākumus,
apdraudējumus

lai

novērstu

2

turpmākos

3

85.3. organizē pirmās palīdzības sniegšanu
85.4. ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko
palīdzību

4
5

6

6

85.5. ja nepieciešams, transportē cietušo uz ārstniecības
iestādi
85.6. nekavējoties informē savu tiešo priekšnieku
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85.7. nekavējoties informē poligona vai šautuves uzturētāj
institūcijas atbildīgo amatpersonu
85.8. norīko pavadošo personu cietušā pavadīšanai

85.9. norobežo teritoriju un nodrošina nemainīgus notikuma
vietas apstākļus
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

100. Lai samazinātu riska pakāpi paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības vai pasākuma
laikā, nodarbībā vai pasākumā drīkst piedalīties apmācāmie:
100.1. kuri pirms nodarbības vai pasākuma ir apguvuši visas teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas, lai pareizi un efektīvi izmantotu uzticēto ekipējumu, tehniku un piesaistītos ieročus, kā arī
šautu ar kaujas vai salūtmunīciju;
100.2. kuri informēti par bīstamajām sekām, kas var iestāties pašam apmācamajam, nodarbības vai
pasākuma amatpersonām un civiliedzīvotājiem drošības noteikumu neievērošanas rezultātā;

100.3. kuru teorētiskās zināšanas konkrētajā jomā ir novērtētas pozitīvi. Zināšanu pārbaudi veic ne
agrāk kā divus mēnešus pirms paaugstinātas vai augstas bīstamības nodarbības vai pasākuma un
pārbaudes rezultātus ieraksta e-klasē;
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

100.4. kuru praktiskās iemaņas ir pārbaudītas. Praktisko iemaņu pārbaudi veic, izmantojot reālu
ieroci, tehniku vai simulatoru, ievērojot atbilstošus drošības noteikumus, un pārbaudes rezultātus ieraksta
e-klasē. Praktisko iemaņu pārbaudi veic ne agrāk kā 2 mēnešus pirms paaugstinātas vai augstas
bīstamības nodarbības vai pasākuma, kurā apmācāmais rīkosies patstāvīgi;

100.5. kuru apmācība noritējusi pakāpeniski pēc apstiprināta mācību plāna.
101. Apmācāmais, kurš apzinās, ka ir nepietiekami apmācīts kādā jomā, nekavējoties ziņo par to
nodarbības vai pasākuma vadītājam vai drošības kontrolierim, kurš aizliedz apmācāmajam piedalīties
nodarbībā vai pasākumā.
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Būtiskākais
Jaunsardzes centrs

(izvilkums no noteikumiem)

108.2. sagatavoti visi nepieciešamie drošības noteikumi attiecīgajai šautuvei
vai teritorijai, kā arī katrā specifiskajā apmācību jomā

Kopējie (Vispārējie)
drošības noteikumi
Mācību vietas vai
teritorijas
(Apmācību vides)
drošības noteikumi

Apmācības
(vingrinājuma)
drošības noteikumi
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5. Noslēguma jautājumi
Jaunsardzes centrs

Noslēguma jautājumi:
• Tiek atrunāta atbildība par normatīvā akta neievērošanu, pilnveidošanu spēka stāšanās laiku.
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