
Drošības noteikumi Jaunsargu nodarbībās 

un pasākumos 



Mērķis 

Apmācīt jaunsargu instruktorus par prasībām AM «Drošības noteikumi 

jaunsargu nodarbībās un pasākumos», tā lai pēc nodarbībām Jaunsargu 

instruktors spētu pielietot iegūtās zināšanas Jaunsargu mācību procesa 

nodrošināšanā. 

Galvenie uzdevumi  

• Drošības noteikumu Jaunsargu nodarbībās un pasākumos 

pielietošana;  

• Paaugstinātas un Augstas bīstamības nodarbību sagatavošana un 

vadīšana. 

Galarezultāts 

Jaunsargu instruktors ir ieguvis zināšanas, lai vadītu nodarbības un 

pasākumus saskaņā ar AM «Drošības noteikumiem jaunsargu 

nodarbībās un pasākumos» noteiktajam prasībām. 
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• Drošības noteikumi Jaunsargu nodarbībās un pasākumos pielietošana 

 Noteikumu struktūra 

 Noteikumu pielietošana 

• Paaugstinātas un Augstas bīstamības nodarbību sagatavošana un vadīšana 

 Kā sagatavot un vadīt paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību 

Kas tieši tiks apgūts? 
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• Lai iepazītu noteikumu struktūru un spētu tajos orientēties 

• Lai spētu pielietot drošības noteikumus sagatavojot un vadot nodarbības un 

pasākumus 

• Lai iegūtu zināšanas par paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību 

vadības specifiku 

Kāpēc mēs to darām? 

Jaunsargu drošība 

prioritāte Nr.1 
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Kādā veidā? 

• Noteikumu struktūra 

 Secīgi tiksiet iepazīstināti ar noteikumu būtiskākajiem punktiem 

 Lekcijas laikā iegūsiet un atzīmēsiet jums nepieciešamo informāciju 

• Noteikumu pielietošana 

 Tiks apskatīta noteikumu praktiskā pielietošana 

 Lekcijas laikā fiksēsiet jums nepieciešamo informāciju 

• Kā sagatavot un vadīt paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību 

 Lekcijas laikā iegūsiet un atzīmēsiet jums nepieciešamo informāciju 

 Pa posmiem tiks iztirzāts nodarbības plāns un nodarbības vadība  
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Drošības noteikumi jaunsargu nodarbībās 

un pasākumos 

1. Vispārīgie jautājumi 

2. Vispārīgās drošības prasības 

3. Riska pārvaldības procedūra 

4. Drošības noteikumi paaugstinātas un 

augstas bīstamības nodarbības 

5. Noslēguma jautājumi 

PIELIKUMI 

Noteikumu struktūra 
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1. Vispārīgie jautājumi 

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  
(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.  



2. Vispārīgās drošības 

prasības 

Pasākumu un nodarbību organizācija: 

• Noteikts uz kādiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un 

procedūrām tiek balstīta pasākumu un nodarbību organizācija. 
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Jaunsargu instruktora vispārējie pienākumi organizējot nodarbības un 

pasākumus: 

• Tiek noteikta JS instruktora atbildība organizējot nodarbības un 

pasākumus. 
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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). 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 
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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. 



3. Riska pārvaldības 

procedūra 

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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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. 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 
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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.  

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 



4. Drošības noteikumi paaugstinātas un augstas 

bīstamības nodarbībās un pasākumos 

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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4.7. 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 

4. Drošības noteikumi paaugstinātas un augstas 

bīstamības nodarbībās un pasākumos 
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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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48. Paaugstinātas bīstamības nodarbība vai pasākums ir: 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

48.1. šaušanas nodarbība ar pneimatiskajiem, straikbola, peintbola 

ieročiem un mazkalibra šaujamieročiem, kā arī izmantojot salūtmunīciju vai 

sprādzienu imitācijas līdzekļus; 

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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49. Augstas bīstamības nodarbība vai pasākums ir: 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

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. 



20 

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.  

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

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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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 

Centra direktors 

APSTIPRINA 

Centra Plānošanas un organizācijas 

departamenta Plānošanas nodaļa 

Izvērtē 

SASKAŅO 

Augsta bīstamība 

Centra novada nodaļas vadītājs 

 APSTIPRINA 

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 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 
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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. 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

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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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): 

Būtiskākais  

(izvilkums no noteikumiem) 

85.1. nekavējoties pārtrauc nodarbības vai pasākuma norisi 

85.2. veic pasākumus, lai novērstu turpmākos 

apdraudējumus 

85.3. organizē pirmās palīdzības sniegšanu 

85.4. ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko 

palīdzību 

85.5. ja nepieciešams, transportē cietušo uz ārstniecības 

iestādi   

85.7. nekavējoties informē poligona vai šautuves uzturētāj 

institūcijas atbildīgo amatpersonu 

85.8. norīko pavadošo personu cietušā pavadīšanai 

85.6. nekavējoties informē savu tiešo priekšnieku 

85.9. norobežo teritoriju un nodrošina nemainīgus notikuma 

vietas apstākļus  

1 

2 

3 

4 

5 
6 6 

7 

8 

9 
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100. Lai samazinātu riska pakāpi paaugstinātas un augstas bīstamības 

nodarbības vai pasākuma laikā, nodarbībā vai pasākumā drīkst piedalīties 

apmācāmie: 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

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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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; 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

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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Kopējie (Vispārējie) 

drošības noteikumi 

Mācību vietas vai 

teritorijas

(Apmācību vides)

drošības noteikumi 

Apmācības 

(vingrinājuma)

drošības noteikumi 

Būtiskākais  
(izvilkums no noteikumiem) 

108.2. sagatavoti visi nepieciešamie drošības noteikumi attiecīgajai šautuvei 

vai teritorijai, kā arī katrā specifiskajā apmācību jomā 



5. Noslēguma jautājumi 

 Noslēguma jautājumi: 

• Tiek atrunāta atbildība par normatīvā akta neievērošanu, 

pilnveidošanu spēka stāšanās laiku. 
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PIELIKUMI 

1. Nodarbības vai pasākuma plānošanas un realizācijas algoritms 

2. Drošības noteikumu instruktāžas veidlapa 

3. Apdraudējuma kontroles kvalitātes izvērtējumu tabula 

4. Kopsavilkuma tabula par pieciem varbūtības līmeņiem 

5. Četru draudu bīstamības pakāpju kopsavilkuma tabula 

6. Riska pakāpes (līmeņa) noteikšana 

7. Absolūtā paliekošā riska noteikšana  

8. Aizsargpasākumu izstrādāšana, ieviešana un uzraudzība 

9.-13.Riska novērtēšanas tabulas. 
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PIELIKUMI 

14. Paaugstinātas bīstamības nodarbības vai pasākuma plāns, augstas 

bīstamības nodarbības vai pasākuma plāns 

15. Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības vai pasākuma 

saskaņošanas kārtība 

16. Bīstamo zonu aprēķināšana strēlnieku ieročiem 

17. Munīcijas izsniegšanas lapa. 

18. Nodarbības vai pasākuma kontroles ziņojums 

19. Jaunsarga vecāku atļauja dalībai 

20. Dienas kārtība 

21. Informācijas lapa vecākiem 
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Jautājumi??? 
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Pārtraukums 
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Mērķis 

Apmācīt jaunsargu instruktorus par nodarbību sagatavošanu  un  AM 

«Drošības noteikumi jaunsargu nodarbībās un pasākumos» praktisko 

pielietošanu, tā lai pēc nodarbībām Jaunsargu instruktors spētu pielietot 

iegūtās zināšanas mācību procesa nodrošināšanā. 

Galvenie uzdevumi  

• Riska pārvaldība;  

• Paaugstinātas un Augstas bīstamības nodarbības sagatavošana. 

Galarezultāts 

Jaunsargu instruktors ir ieguvis zināšanas, lai sagatavotu mācību 

procesa dokumentāciju, saskaņā ar AM «Drošības noteikumi jaunsargu 

nodarbībās un pasākumos» noteiktajām prasībām. 
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Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību 

sagatavošana un vadīšana, noteikumu praktiskā 

pielietošana   
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Pirms riska pārvaldīšanas procesa uzsākšanas nodarbību vadītājs atbild uz 

jautājumiem:  

• kāds ir uzdevums; 

• kāds ir nodarbības mērķis;  

• kādas ir uzdevuma izpildes prasības; 

• kādas darbības jāveic lai to izpildītu; 

• kas ir riska saņēmēji; 

• kādi normatīvie akti jāievēro;  

• kas ir apdraudējuma iemesls un kas vēl jāapsver, lai sekmīgi veiktu 

paredzamās darbības; 

• kāds ir atvēlētais nodrošinājums. 

Darbības pirms Riska pārvaldības procesa 

uzsākšanas 
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kāds ir uzdevums? Nodaļas aizsardzības pozīciju izveide 

kāds ir nodarbības mērķis?  Nodarbības beigās apmācamajam jāprot izveidot uguns pozīcija 

kādas ir uzdevuma izpildes 

prasības? 

Aizsardzība no vizuālas novērošanas, Aizsardzība no tiešās uguns, 

Aizsardzība no netiešās uguns, Šaušanas sektori 

kādas darbības jāveic lai to 

izpildītu? 

Jāizveido ierakums, Jāizveido brustvers, Jāveic tā maskēšana, Jāattīra 

šaušanas sektors 

kas ir riska saņēmēji? Apmācāmie 

kādi normatīvie akti jāievēro? Apmācības drošības noteikumi 

kas ir apdraudējuma iemesls un 

kas vēl jāapsver, lai sekmīgi 

veiktu paredzamās darbības? 

• Apmācāmo sagatavotība 

• Apkārtējās vides ietekme (vingrinājuma vietas izlūkošana) 

kāds ir atvēlētais 

nodrošinājums? 
Formastērps, IKE, Brilles, Cimdi, Lāpsta, Cirtnis  

Darbības pirms Riska pārvaldības procesa uzsākšanas 
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Riska pārvaldības process 

1. Iespējamo apdraudējumu noteikšana

2. Iespējamo apdraudējumu novērtēšana

3. Aizsargpasākumu un ar riskiem saistīto lēmumu pieņemšana

4. Aizsargpasākumu ieviešana

5. Aizsargpasākumu uzraudzīšana un izvērtēšana
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1. Iespējamā apdraudējuma noteikšana 

38 

20. Iespējamo apdraudējumu nosaka katram nodarbības vai pasākuma 

posmam un katrai dalībnieku grupai atsevišķi, noskaidrojot, kādas var būt 

novirzes, draudošās briesmas un nevēlamie gadījumi nodarbības vai 

pasākuma laikā. Lai noteiktu apdraudējumu, izvērtē: 

20.1. pastāvošo mijiedarbību starp nodarbības vai pasākuma 

dalībniekiem un viņu veicamajām darbībām nodarbības vai pasākuma 

laikā, sevišķu uzmanību veltot nodarbībā iesaistītā nodarbību vai 

pasākuma dalībnieku apmācības līmenim, materiāltehniskajam 

nodrošinājumam un nodarbības vai pasākuma vides aspektiem; 

20.2. citu personu klātbūtni nodarbības vai pasākuma vietā; 

20.3. visas iepriekšējo nodarbību vai pasākumu laikā radušās problēmas; 

20.4. vēsturiskos datus, lai rastu izpratni par konkrēta nevēlama 

gadījuma varbūtību.  



Kādas var būt novirzes, draudošās briesmas un nevēlamie 

gadījumi nodarbības laikā? 

Nodarbības personāla  

apmācības līmenis 

Nodarbības vadības personāla 

apmācības līmenis 

Apmācamo apmācības līmenis 

Apmācības līmenis atbilstošs 

Apmācības līmenis atbilstošs 

Materiāli tehniskais 

nodrošinājums 

(MTL) 

Individuālais (MTL) 

Kolektīvais (MTL) 

MTL nodrošinājums atbilstošs 

MTL nodrošinājums atbilstošs 

Vides aspekti 

Krūmi  

Bedres 

Zari – Traumēt apmācamo acis, rokas  

Bedres – Traumēt apmācamos 

Citu personu klātbūtne 

nodarbības vietā 
NĒ 

Visas iepriekšējo nodarbību 

laikā radušās problēmas 
NĒ 
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JĀ  NĒ 

Vai apdraudējums ir pienācīgi kontrolēts    X 

Apmācāmo apmācības līmenis – apmācība ir 

atbilstoša un pietiekama  
 X   

Nodarbības amatpersonas – ir apmācītas, gatavas 

rīkoties un spēj realizēt nepieciešamās prasības  
 X   

Prasības - norādījumi un procedūras ir konkrētas, 

saprotamas un viegli pielietojamas  
 X   

Atbalsts – pieejamais atbalsts (personāls, 

ekipējums, utt.) ir atbilstošs  
 X   

2. Iespējamo apdraudējumu novērtēšana 

2.1. Apdraudējuma kontroles 

kvalitātes izvērtējuma tabula 
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BIEŽI(A) 

Notiek ļoti bieži, pastāvīgi sastopams 

Atsevišķs priekšmets 

Derīguma termiņa laikā notiek vienmēr (ļoti bieži).  

Sagaidāms, ka noteiktā uzdevuma izpildes laikā notiks vairākas 

reizes.  

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Noteiktā uzdevuma izpildes vai derīguma termiņa laikā notiek 

pastāvīgi. 

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek vienmēr (ļoti bieži).  

Sagaidāms, ka uzdevuma izpildes laikā notiks vairākas reizes.  

Vienība kopā  Noteiktās uzdevuma izpildes laikā notiek pastāvīgi. 

IESPĒJAMI (B) 

Notiek vairākas reizes 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā notiek vairākas reizes. Sagaidāms, ka 

notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  Notiek bieži, bet neregulāri (pastāvīgs intervāls, parasti bieži). 

Individuālais apmācāmais Karjeras laikā notiek vairākas reizes. 

Vienība kopā  Sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

NEREGULĀRI (C) 

Notiek neregulāri (reti vai dažas reizes) 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā notiek dažas reizes.  

Noteiktā uzdevuma izpildes vai laikā vispār var nenotikt. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Derīguma termiņa laikā notiek vairākas reizes. 

 Noteiktā uzdevuma izpildes laikā vispār var notikt. 

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek dažas reizes.  

Var notikt noteiktās uzdevuma izpildes laikā, bet ne bieži. 

Vienība kopā  Notiek neregulāri (reti vai dažas reizes). 

RETI (D) 

Maz iespējams; 

 Var notikt dažas reizes. 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā var notikt, bet maz iespējams. Nav 

sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  

Parasti nenotiek. Notiek kā atsevišķs incidents.  

Iespējams, ka dažas reizes notiek derīguma termiņa laikā, bet 

reti.  

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek kā atsevišķs incidents. Maz iespējams, bet 

nav sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Vienība kopā  
Notiek reti, kā atsevišķs incidents un tikai ar neaizsargātu 

personālu. 

MAZ TICAMS (E) 

Var pieļaut, ka nenotiks, bet nav neiespējams 

Atsevišķs priekšmets 

Nav neiespējams, ka notiks, bet var pieļaut, ka derīguma 

termiņa laikā gandrīz nekad notiek.  

Var pieļaut, ka noteiktās uzdevuma izpildes laikā nenotiks. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Notiek ļoti reti (gandrīz nekad vai nav iespējams). 

Incidents var notikt derīguma termiņa laikā, bet reti. 

Individuālais apmācāmais 
Nav neiespējams, ka notiks, bet var pieļaut, ka karjeras vai 

noteiktās uzdevuma izpildes laikā nenotiks. 

Vienība kopā  Notiek ļoti reti, bet nav neiespējams. 

2.2. Kopsavilkuma tabula par 

pieciem varbūtības līmeņiem 
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BIEŽI(A) 

Notiek ļoti bieži, pastāvīgi sastopams 

Atsevišķs priekšmets 

Derīguma termiņa laikā notiek vienmēr (ļoti bieži).  

Sagaidāms, ka noteiktā uzdevuma izpildes laikā notiks vairākas 

reizes.  

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Noteiktā uzdevuma izpildes vai derīguma termiņa laikā notiek 

pastāvīgi. 

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek vienmēr (ļoti bieži).  

Sagaidāms, ka uzdevuma izpildes laikā notiks vairākas reizes.  

Vienība kopā  Noteiktās uzdevuma izpildes laikā notiek pastāvīgi. 

IESPĒJAMI (B) 

Notiek vairākas reizes 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā notiek vairākas reizes. Sagaidāms, ka 

notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  Notiek bieži, bet neregulāri (pastāvīgs intervāls, parasti bieži). 

Individuālais apmācāmais Karjeras laikā notiek vairākas reizes. 

Vienība kopā  Sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

NEREGULĀRI (C) 

Notiek neregulāri (reti vai dažas reizes) 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā notiek dažas reizes.  

Noteiktā uzdevuma izpildes vai laikā vispār var nenotikt. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Derīguma termiņa laikā notiek vairākas reizes. 

 Noteiktā uzdevuma izpildes laikā vispār var notikt. 

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek dažas reizes.  

Var notikt noteiktās uzdevuma izpildes laikā, bet ne bieži. 

Vienība kopā  Notiek neregulāri (reti vai dažas reizes). 

RETI (D) 

Maz iespējams; 

 Var notikt dažas reizes. 

Atsevišķs priekšmets 
Derīguma termiņa laikā var notikt, bet maz iespējams. Nav 

sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  

Parasti nenotiek. Notiek kā atsevišķs incidents.  

Iespējams, ka dažas reizes notiek derīguma termiņa laikā, bet 

reti.  

Individuālais apmācāmais 
Karjeras laikā notiek kā atsevišķs incidents. Maz iespējams, bet 

nav sagaidāms, ka notiks noteiktās uzdevuma izpildes laikā. 

Vienība kopā  
Notiek reti, kā atsevišķs incidents un tikai ar neaizsargātu 

personālu. 

MAZ TICAMS (E) 

Var pieļaut, ka nenotiks, bet nav neiespējams 

Atsevišķs priekšmets 

Nav neiespējams, ka notiks, bet var pieļaut, ka derīguma 

termiņa laikā gandrīz nekad notiek.  

Var pieļaut, ka noteiktās uzdevuma izpildes laikā nenotiks. 

Tehnikas vai priekšmetu kopums  
Notiek ļoti reti (gandrīz nekad vai nav iespējams). 

Incidents var notikt derīguma termiņa laikā, bet reti. 

Individuālais apmācāmais 
Nav neiespējams, ka notiks, bet var pieļaut, ka karjeras vai 

noteiktās uzdevuma izpildes laikā nenotiks. 

Vienība kopā  Notiek ļoti reti, bet nav neiespējams. 

2.2. Kopsavilkuma tabula par 

pieciem varbūtības līmeņiem  
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KATASTROFĀLS (I) 

Nāves vai smaga ievainojuma gadījums. 

Galvenās vai uzdevuma izpildei svarīgas sistēmas (iekārtas) 

vai ekipējuma zaudējumus. 

Nepieļaujami blakus postījumi – nozīmīgi īpašumu vai smagi 

vides postījumi.  

KRITISKS (II) 

Ievainojuma vai vidējas traumas gadījums. 

Plaši (nozīmīgi) postījumi ekipējumam vai sistēmām 

(iekārtām). 

Nopietni blakus postījumi mantai vai videi.  

MINIMĀLS (III) 

Pirmā palīdzība vai minimāla ārstēšana. 

Mazsvarīgi blakus postījumi mantai vai videi. 

Mazsvarīgi postījumi ekipējumam vai sistēmām (iekārtām). 

NENOZĪMĪGS (IV) 
Nav traumas. 

Mantai vai videi postījumi nav nodarīti vai arī tie ir niecīgi. 

2.3. Četru draudu bīstamības pakāpju kopsavilkuma tabula 
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KATASTROFĀLS (I) 

Nāves vai smaga ievainojuma gadījums. 

Galvenās vai uzdevuma izpildei svarīgas sistēmas (iekārtas) 

vai ekipējuma zaudējumus. 

Nepieļaujami blakus postījumi – nozīmīgi īpašumu vai smagi 

vides postījumi.  

KRITISKS (II) 

Ievainojuma vai vidējas traumas gadījums. 

Plaši (nozīmīgi) postījumi ekipējumam vai sistēmām 

(iekārtām). 

Nopietni blakus postījumi mantai vai videi.  

MINIMĀLS (III) 

Pirmā palīdzība vai minimāla ārstēšana. 

Mazsvarīgi blakus postījumi mantai vai videi. 

Mazsvarīgi postījumi ekipējumam vai sistēmām (iekārtām). 

NENOZĪMĪGS (IV) 
Nav traumas. 

Mantai vai videi postījumi nav nodarīti vai arī tie ir niecīgi. 

2.3. Četru draudu bīstamības pakāpju kopsavilkuma tabula 
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2.4. Pieņemamā riska novērtējums 

45 

29. Pēc apdraudējuma iestāšanās varbūtības un apdraudējuma seku 

izvērtēšanas nodarbības vai pasākuma vadītājs veic pieņemamā riska 

izvērtēšanu, tas ir, apkopo pirmo divu apakšposmu rezultātus, izvērtē 

riska līmeni un sagatavo riska izklāstu. 



2.4. Riska pakāpes (līmeņa) noteikšana 

APDRAUDĒJUMA 

         

SEKAS 
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(I) (II) (III) (IV) 

IE
S
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J
A

M
ĪB

A
 

bieži   (A) ĻOTI AUGSTA     

iespējams (B)   AUGSTA     

neregulāri (C)   PAAUGSTINĀTA   

reti            (D)     ZEMA 

mazticams (E)         

RISKA LĪMENIS: 

4 ĻA 
– ļoti augsts riska līmenis 

3 A – augsts riska līmenis 

2 P – paaugstināts riska līmenis 

1 Z – zems riska līmenis 

RISKA PAKĀPE NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI 

ZEMA Aizsargpasākumi nav nepieciešami, vai jāizvērtē, kādi aizsargpasākumi būtu veicami ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem. 

  

PAAUGSTINĀTA 
Nepieciešami aizsargpasākumi riska samazināšanai. 

AUGSTA Pasākumi jāveic steidzami. Nodarbības nedrīkst organizēt, kamēr nav veikti aizsargpasākumi. 

ĻOTI AUGSTA Riska samazināšana ir obligāta. Ja riska samazināšana nav iespējama, tad nodarbību veikt aizliegts.  
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2.4. Riska pakāpes (līmeņa) noteikšana 

APDRAUDĒJUMA 
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bieži   (A) ĻOTI AUGSTA     

iespējams (B)   AUGSTA     

neregulāri (C)   PAAUGSTINĀTA   

reti            (D)     ZEMA 

mazticams (E)         

RISKA LĪMENIS: 

4 ĻA 
– ļoti augsts riska līmenis 

3 A – augsts riska līmenis 

2 P – paaugstināts riska līmenis 

1 Z – zems riska līmenis 

RISKA PAKĀPE NEPIECIEŠAMIE PASĀKUMI 

ZEMA Aizsargpasākumi nav nepieciešami, vai jāizvērtē, kādi aizsargpasākumi būtu veicami ar minimāliem materiāliem ieguldījumiem. 

  

PAAUGSTINĀTA 
Nepieciešami aizsargpasākumi riska samazināšanai. 

AUGSTA Pasākumi jāveic steidzami. Nodarbības nedrīkst organizēt, kamēr nav veikti aizsargpasākumi. 

ĻOTI AUGSTA Riska samazināšana ir obligāta. Ja riska samazināšana nav iespējama, tad nodarbību veikt aizliegts.  
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Veicot riska līmeņa izvērtēšanu un sagatavojot riska izklāstu, nodarbību vadītājs atbild uz 

jautājumiem: 

kā gadījumi relatīvi attiecas 

viens pret otru? 

kāds ir riska līmenis? 

vai ir nepieciešams samazināt 

riska līmeni?  

Gadījumi relatīvi neattiecas viens pret otru. Nav saistīti! 

Augsts risks 

Zems risks 

JĀ 

NĒ 
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Bedres – Traumēt apmācamos 

Bedres – Traumēt apmācamos 

2.5. Riska līmeņa izvērtēšana un riska izklāsts 



3. Aizsargpasākumu izstrādāšana un ar riskiem saistīto 

lēmumu pieņemšana 
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33. Lai mazinātu un kontrolētu risku, nodarbības vai pasākuma vadītājs 

izstrādā šādus aizsargpasākumus: 

33.1. izglītojošs pasākums jeb apsteidzoša darbība (piemēram, 

padziļināta apmācība kā cirst zarus, kā pārvietoties aizauguša apvidū);  

33.2. fizisks pasākums (piemēram, nodrošināt un lietot aizsargbrilles, 

cimdus);  

33.3. novēršana jeb koriģējoša darbība (piemēram, ja negadījums ir 

noticis, tiek nozīmēta persona, kura sniedz palīdzību cietušajam). 



3.1. Riska līmeņa samazināšanas pasākuma plāns 

Zari – Traumēt apmācamo acis, rokas  

AUGSTS RISKS 

Izglītojošie pasākumi Fiziskie pasākumi 

Drošības prasības (noteikumi) 

 

 Nodarbības laika drošības briļļu un 

cimdu lietošana obligāta  

Nodarbības vietas iekārtojums 

 

 Drošības briļļu un cimdu izsniegšana 

 Kontrole nodarbības laika, vai tiek 

lietoti  
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4. Aizsargpasākumu ieviešana 

51 

Jaunsargu instruktors 

IZSTRĀDĀ 

aizsargpasākumus 

Centra novada nodaļas 

vadītājs 

IZVĒRTĒ 

SASKAŅO 

Nosaka absolūto paliekošo 

risku 

UZDOD  

Jaunsargu instruktoram 

izstrādāt papildu aizsardzības pasākumus riska 

samazināšanai  

NODARBĪBA 

riska pārraudzība 

Aizsargpasākumu 

izstrādāšana, papildināšana 

Centra novada nodaļas 

jaunsargu instruktors 

speciālists 

 IZVĒRTĒ 



5. Aizsargpasākumu uzraudzīšana un izvērtēšana 
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45. Ja riska novērtēšanas posms parāda, ka plānotā nodarbība vai 

pasākums ir pietiekami drošs, jo drošības pasākumi samazinājuši risku 

līdz minimālajam līmenim, nodarbībā vai pasākumā turpina pārraudzīt 

risku. 

46. Nodarbības vai pasākuma kontrolieris uzrauga nodarbības vai 

pasākuma norisi, raugās, vai visi nepieciešamie standarti tiek ievēroti, 

plānotie drošības pasākumi ieviesti un nodarbību vai pasākumu 

dalībnieki darbojas saskaņā ar plānu, kā arī laikus veic šo pasākumu 

efektivitātes atkārtotu novērtēšanu. 



Jautājumi??? 
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Drošības noteikumu izstrādāšana 

Par drošības noteikumu izstrādāšanu ir atbildīgs nodarbības vadītājs, tos saskaņo 

saskaņā ar shēmu 

54 



Drošības noteikumu struktūra 

Kopējie (vispārējie) drošības noteikumi 

 Nodarbības amatpersonām pirms vingrinājuma uzsākšanas pārliecināties par individuālo aizsardzības līdzekļu 

lietošanu. 

 Vingrinājuma izpildes laikā individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana ir obligāta 

 Jebkuram kurš ievēro to ka kāds no apmācamajiem vingrinājuma izpildes laika nelieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus, norādīt uz to un ziņot Nodarbības vadības personālam 

 Utt. 

Mācību vietas vai teritorijas (Apmācību vides) drošības noteikumi 

 Pievērst uzmanību reljefam pārvietojoties 

 Pārvietojoties zarus pieturēt un pavadīt ar roku 

 Utt. 

Apmācības (Vingrinājuma) drošības noteikumi  

 Cērtot vai laužot zarus vai krūmus pievērst uzmanību to stumbram nu saknēm, lai tie ar inerci netriecas atpakaļ. 

 Cērtot vai laužot zarus un krūmus pārliecināties vai blakus nav cits apmācamais. 

 Utt. 
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Riska līmeņa aprēķināšana 
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51. Plānojot nodarbības vai pasākumus, nodarbības vai pasākuma vadītājs 

veic riska novērtējumu, aizpildot atbilstošu riska novērtēšanas tabulu (9.–

12. pielikums) un ņemot vērā vēja vēsuma un karstuma indeksu (13. 

pielikums). 



Nr. Parametrs Zems Paaugstināts Augsts Ļoti augsts 

(aizliegts) 

1. Gaisa 

temperatūra* 

10ºC ≤ 

t≤20ºC 

-10ºC <t<10ºC; 

vai 

20ºC <t<25ºC 

-20ºC <t<-10ºC; 

vai 

25ºC <t<30ºC 

-20ºC> t>30ºC 

2. Nokrišņu 

intensitāte 

Nav 

līdz— 1,0 

mm/st 

Vāja 

1,0 mm/st — 

4,0 mm/st 

Mērena 

4,0 mm/st — 

16,0 mm/st 

Stipra 

16,0 mm/st — 

50,0 mm/st 

3. Horizontālā 

redzamība 

Skaidrs (>6 

km) 

Dūmaka  

(1-6km) 

Migla, kad var 

veikt nodarbības 

Migla, kad nevar 

veikt nodarbības 

4. Vēja ātrums 0-5m/s 5- 15m/s 15-20m/s >20m/s 
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Riska novērtēšanas tabula lauka 

nodarbībām 

  

20___. gada ___.___________ plkst. __. __ 

Laika apstākļi 
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Medicīniskā atbalsta pieejamība 

Nr. Apvidus tips Spēja pārvietoties 

    Uzlabots 

mākslīgais 

segums 

Vidēja 

(ceļi) 

Vāja 

(takas) 

Slikta 

(nav ceļu taku 

tīkla) 

1. Purvi, meži, grāvji 3 4 5 6 

2. Pakalni, pauguri 2 3 4 5 

3. Līdzenumi, klajumi 1 2 3 4 
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Plānošana 

Nr. Produkts Sagatavošanās laiks 

    Neierobežots 

14 un vairāk 

dienas 

Optimāls 

7–14 dienas 

Minimāls  

3–7 dienas 

Neatbilstošs  

mazāk kā 

3 dienas 

1. Nodarbības plāns 1 2 5 6 



Nr. Vadība Mācību vieta 

    Pamata mācību 

vietās 

Novada nodaļu 

mācību vietās 

Nakts nodarbība 

1. Starptautisko 

pasākumu ietvaros/ 

nav Jaunsardzes 

dalībnieki 

4 5 6 

2. Novada jaunsargu 

vienība 

2 4 5 

3. Sava jaunsargu 

vienība  

1 2 4 
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Pakļautība 
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Nodarbības intensitāte / Fiziskā sagatavotība 

Nr. Nodarbības 

intensitāte 

Fiziskā sagatavotība 

    Teicama Laba Apmierinoša Zema 

1. Zema 3 4 5 6 

2. Vidēja 2 3 4 5 

3. Augsta 1 2 3 4 
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Kopā ______11________ punktu 

No 4 līdz 

7 punktiem 

zems risks 

No 8 līdz 

11 punktiem 

paaugstināts risks 

No 12 līdz 

20 punktiem 

augsts risks 

21 punkts un 

vairāk 

ļoti augsts risks 

(aizliegts) 

* - jāņem vērā vējā vēsuma indekss (wind chill) un karstuma indekss (heat 

index). 



Vēja vēsuma indekss (wind chill) 

T ºC 

Vējš 

km/st  

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 

5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -47 -53 -58 

10 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63 

15 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66 

20 1 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62 -68 

25 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -44 -51 -57 -64 -70 

30 0 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72 

35 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73 

40 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74 

45 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75 

50 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69 -76 

55 -2 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77 

60 -2 -9 -16 -23 -30 -36 -43 -50 -57 -64 -71 -78 

65 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -79 

70 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 -80 

75 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73 -80 

80 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -60 -67 -74 -81 

63 



Karstuma indekss (heat index) 

H % 

T ºC 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

42 48 50 52 55 57 59 62 64 66 68 71 73 75 77 80 82 

41 46 48 51 53 55 57 59 61 64 66 68 70 72 74 76 79 

40 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 

39 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 66 68 70 72 

38 42 44 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 66 67 69 

37 40 42 44 45 47 49 51 52 54 56 58 59 61 63 65 66 

36 39 40 42 44 45 47 49 50 52 54 55 57 59 60 62 63 

35 37 39 40 42 44 45 47 48 50 51 53 54 56 58 59 61 

34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 54 55 57 58 

33 34 36 37 39 40 41 43 44 46 47 48 50 51 53 54 55 

32 33 34 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 

31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 45 47 48 49 50 

30 30 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 48 

29 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 

28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

27 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

26 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 

25 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 

24 24 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 33 34 35 

23 23 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 33 

22 22 22 22 22 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 30 31 
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Saskaņošana 
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Nodarbības vadītājs 

Nodarbības plāns 

Centra novada nodaļas jaunsargu instruktors speciālists  

Izvērtē 

Vadlīnijas papildināšanai 

Paaugstināta bīstamība 

Centra direktors 

APSTIPRINA 

Centra Plānošanas un organizācijas 

departamenta Plānošanas nodaļa 

Izvērtē 

SASKAŅO 

Augsta bīstamība 

Centra novada nodaļas vadītājs 

 APSTIPRINA 

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 



Nodarbības plāns 

63. Nodarbības vai pasākuma plānā norāda (14. pielikums): 
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63.1. nodarbības vai pasākuma tēmu; 

63.2. apgūstamās tēmas izpildes standarta kodu un mācību satura tēmu jaunsargu 

mācību paraugprogrammā; 

63.3.  nodarbības vai pasākuma amatpersonu atbildību un pienākumus; 

63.4. nodarbības vai pasākuma ilgumu; 

63.5. nodarbības vai pasākuma vietu (maršrutu); 

63.6. apmācamo skaitu; 

63.7. nodarbības vai pasākuma mērķi un mērķa aprakstu; 

63.8. nodarbības vai pasākuma struktūru un laika sadalījumu; 

63.9. drošības noteikumus attiecīgajā nodarbībā vai pasākumā; 

63.10. medicīnas evakuācijas shēmu; 

63.11. apmācību un vērtēšanas uzdevumus; 

63.12. vingrinājuma norisi; 

63.13. vērtēšanas norisi un vērtēšanas kritērijus; 
63.14. nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu. 
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APSTIPRINU:  

JIC __.novada nodaļas vadītājs 

/paraksts/ 

V. UZVĀRDS  

20__. gada ___. _______ 

  

  

PAAUGSTINĀTAS BĪSTAMĪBAS NODARBĪBAS VAI PASĀKUMA PLĀNS 

  

Tēma:   

Apgūstamās tēmas izpildes standarta kods(-i):  

Mācību satura tēma(-s): 
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Nodarbības vai pasākuma vadības personāls 

Amats Dienesta pakāpe V. Uzvārds Piezīmes 

Nodarbības vadītājs       

Drošības 

kontrolieris 

  

      

      

      

Medicīnas 

nodrošinājums 

  

Laiks (datums, nodarbības sākuma laiks, nodarbības ilgums):  

    

  

Vieta (maršruts):  

  

Apmācāmo skaits:  



NODARBĪBAS MĒRĶA APRAKSTS: 

  

Šeit tiek ierakstīts mērķis un pilnīgs mērķa apraksts (ja nepietiek vietas, lai 
uzskaitītu visus kritērijus – tos pievieno kā pielikumu). 
Mērķis: 

 

Mērķa apraksts: 

Prasības: 

 

Nosacījumi: 

 

Kritēriji: 
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Nodarbības 

daļas/ 

laika sadalījums 

Saturs Piezīmes 

  

Ievads 

Laiks: 5 min. 

  

1. Sasveicināšanās  

DROŠĪBAS PASĀKUMI 

(ieroču pārbaude, drošības noteikumi, paraksti par drošību) 

Nodarbības vietas iekārtojums 

 

MEDICĪNAS EVAKUĀCIJAS SHĒMA 

(Biedrs - Tuvākā nodarbības amatpersona –Medicīnas personāls-

NMP) 

 

MTL pārbaude 

2. Tēma. 

3. Mācību mērķis - KO mēs apgūsim?  

4. Motivācija - KĀPĒC mums tas jāmācās?  

5. Nodarbības gaita -  KĀDĀ VEIDĀ?: 

Priekšzināšanu pārbaude (nav obligāta) 

Jautājumi? 

Maza 

grupa; 

Lekcija; 
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Iztirzājums 

Laiks: 3 min. 

Kas tieši tiks stāstīts un rādīts – skat. nodarbības pārskata 

saturu. (Tiek minēti pieturas punkti (atslēgas vārdi), par ko 

tiks stāstīts vai kas tiks demonstrēts.) 

Maza grupa; 

Vingrinājumu 

metodes: 

parādīt, 

paskaidrot; 
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Vingrinājumi 

Laiks: 20 min. 

  

Kas tiks vingrināts, cik reizes, kādā veidā utt. 

Instruktora un kursantu lomas. 

 

Jautājumi? 

2.reizes- maza grupa,  

Vingrinājumu metode; 
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Kontrole 

Laiks: 10 min. 

  

Atkārto nodarbības mērķa aprakstu. 

 

1. Instruktāža par kontroles norisi; 

2. Kontroles uzdevums; 

3. Kontroles rezultātu paziņošana. 

 

Jautājumi? 

Maza grupa – visi vienlaicīgi; 

Uzdevums; 
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Nobeigums 

Laiks: 7 min. 

Jautājumi par nodarbību? 

 

1. Kopsavilkums par nodarbību (uzslava – kritika – uzslava): 

2. Paziņojums par mērķa sasniegšanu 

3. Būtiskākās kļūdas nodarbībā 

4. Būtiskākās kļūdas un ieteikumi par tēmu 

5. apmācamo aktivitātes novērtējums (uzslava, uzmundrinājumi, 

ieteikumi) 

6. Informācija par nākošo nodarbību 

 

Nodarbības vietas sakārtošana 

 

MTL pārbaude 

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 

(ieroču pārbaude) 

Lekcija; 

Maza grupa 
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2020.gada 15. jūnija 

  

Nodarbības vadītājs: virsseržants Ēriks Kārkliņš 

  

Pielikumā: 

Pielikums Nr.1 – Drošības noteikumi uz 1 lapas; 

Pielikums Nr.2 – Materiāltehniskais pieprasījums nodarbībai uz 1 lapas; 

Pielikums Nr.3 – Riska novērtēšanas tabula uz 1 lapas; 

SASKAŅOTS:      

JIC POD PN 

vadītājs       

/paraksts/ 

V.Uzvārds      

2020.gada ___.__________ 

  

SASKAŅOTS:  

JIC  __.Novada Jaunsargu instruktors speciālists 

/paraksts/ 

V.Uzvārds  

2020.gada ___._______ 
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Jautājumi??? 
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