
 

 

 

 

 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde 

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA 

Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr./fakss: 63622595, e-pasts: gimnazija@ventspils.lv  

 

Drošības instrukcija 
Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā 

remontdarbu laikā no 2019.gada 1.septembra 

 

Izstrādāta, pamatojoties uz Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes 

2019.gada 29.augusta rīkojumu  

 
Drošības pasākumi izstrādāti sadarbībā ar SIA A Celtne un SIA AB Būve, piedaloties 

1.ģimnāzijas direktorei Pārslai Kopmanei, saimniecības vadītājai Evai Martinsonei, Izglītības 

pārvaldes vadītājas vietniekam saimnieciskos jautājumos  Oskaram Tērvidam, SIA “A Celtne” 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam Dāvim Klāviņam, SIA AB Būve būvdarbu vadītājam Jānim 

Laizānam un būvuzraugiem Aleksandram Dorogušam un Agnesei Sarmai.   

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

1. SIA “A Celtne” un SIA “AB Būve” veic ERAF projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana” – cokola sanācijas un hidroizolācijas darbus skolas ārpusē un ķīmijas 

un 1.,2.kabineta, meiteņu mājturības kabineta remontu skolas iekšpusē. 

2. SIA “A Celtne” un SIA “AB Būve” garantē telpu, kurās noris remonts, norobežotību no 

pārējās skolas teritorijas. 

3. SIA “A Celtne” un SIA “AB Būve” nodrošina aizsargbarjeru izvietošanu skolas ārpusē, 

kas aizsargā no piekļūšanas remontdarbu teritorijā.  

II. Noteikumi skolēniem. 

1. Skolas remonta laikā atrasties tikai mācībām nepieciešamajās telpās. 

2. Ienākot skolā   un izejot no skolas, izmantot galveno ieeju / izeju. 

3. Skolas ārpusē netuvoties aizsargbarjerām un norobežotajām teritorijām. 

4. Trauksmes gadījumā ievērot katrai klasei paredzētās izejas pēc evakuācijas plāna. 

 

III. Noteikumi darbiniekiem. 

1. Saimniecības vadītājai Evai Martinsonei sekot līdzi remontdarbiem un drošības 

pasākumu ievērošanai. 

2. Klašu audzinātājiem iepazīstināt izglītojamos pret parakstiem ar šo instrukciju un 

evakuācijas plānu. 

3. Direktorei iepazīstināt skolotājus un darbiniekus pret parakstu ar šo Drošības instrukciju. 

4. Visiem skolas darbiniekiem mācību – audzināšanas procesa laikā pievērst uzmanību 

vietām, kur notiek remontdarbi un nekavējoties informēt saimniecības vadītāju  Evu 

Martinsoni ar novērotiem pārkāpumiem vai kļūdām. 

5. Skolotājai Lienītei Zorģei ievietot  šo instrukciju skolas mājas lapā sadaļā “Vecākiem”.  
 

Direktore      Pārsla Kopmane 

 

SASKAŅOTS: SIA “A Celtne” un SIA “AB Būve” būvuzraugi 

________________ A.Dorogušs     _________________ A.Sarma 
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