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Drošības noteikumi Nr.4 

 

,,PAR UGUNSDROŠĪBU” 

 

1. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām piebrauktuvēm pie  ēkas durvīm. Tās nevar izmantot 

audzēkņu transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli). 

2. Skolā un tās teritorijā audzēkņiem ir aizliegts: 

2.1. Smēķēt; 

2.2. Nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošās vielas, 

priekšmetus un materiālus; 

2.3. Kurināt ugunskurus; 

2.4. Dedzināt pērno zāli, papīrus. 

3. Skolas ēkā aizliegts: 

3.1. Aizšķērsot evakuācijas ceļu (gaiteņus, kāpņu telpas, ) ejas un izejas ar somām un 

mantām, mēbelēm; 

3.2. Ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus; 

3.3. Mācību nodarbībās, pasākumos aizliegts rīkoties ar atklātu uguni. Aizliegts turēt rokās 

degošas sveces vai izvietot degošas sveces telpu izgaismošanai uz Ziemassvētku eglītēm 

vai citām vajadzībām; 

3.4. Ziemassvētku egļu vai citu pasākumu dekorāciju novietojums nedrīkst traucēt pasākuma 

dalībnieku pārvietošanos.  

4. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts: 

4.1. Izmantot vadus ar bojātu izolāciju; 

4.2. Izmantot nestandarta elektriskās ierīces; 

4.3. Atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem; 

4.4. Izmantot bojātas rozetes.    

5. Koncertu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot 

ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

6. Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā atrodas vietās, kuras tiek apzīmētas ar drošības 

zīmi ,,Ugunsdzēsības aparāts“. 

7. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts: 

7.1. Aparāta tips; 

7.2. Pildījuma veids; 

7.3. Aparāta uzdevums;  

7.4. Iedarbības kārtība; 

7.5. Derīguma termiņš. 

8. Ja audzēknis pamana ugunsgrēka izcelšanos skolā vai tās teritorijā vai ugunsdrošības 

noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo 

par to jebkuram skolas darbiniekam, pedagogam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis. 

9. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors. 

10. Visiem skolas audzēkņiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

11. Audzēkņi, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no 

postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 

12. Audzēkņiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātai rīcībai  (pielikums Nr.1). 

13. Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā audzēkņi bez ierunām pakļaujas skolas 

administrācijas rīkojumiem un rīkojas atbilstoši viņu rīkojumiem. Visiem audzēkņiem 

ugunsgrēka dzēšanas vai citas ārkārtas situācijās novēršanas laikā nepieciešams izpildīt 

arī ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumus. 

14. Skolā esošie pedagogi pārbauda, vai visi evakuējamie audzēkņi ir atstājuši telpas, ēku, un 

par rezultātiem paziņo skolas direktoram un glābšanas dienesta pārstāvim. 

15. Pēc evakuācijas audzēkņus izvieto Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas telpās. 
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PIELIKUMS Nr. 1 

 

AUDZĒKŅA RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

 

1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad audzēkņiem stingri jāievēro tā pedagoga 

norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases audzēkņu 

evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas plānam. 

2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un audzēkņi atrodas skolas telpā, tad ir jāievēro pedagogu 

norādījumi par evakuāciju pa tuvāko (nepiedūmoto) trepju telpu. 

3. Iziet no skolas ēkas organizēti un ātri. 

4. Ja audzēknis ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā. 

5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar nepārtraukti skanošu signālu vai mutiski. 

6. Aizliegts dzēst ar ūdeni elektriskos tīklus un iekārtas, ja tās atrodas zem sprieguma. 

7. Ugunsgrēka gadījumā z v a n ī t: 112 

7.1. Ugunsgrēka vai cita ārkārtas situācijas izcelšanās adresi – A.Upīša iela 1, Skrīveri, 

Skrīveru novads; 

7.2. Ugunsgrēka vietu (stāvs, telpa); 

7.3. Savu vārdu, uzvārdu; 

7.4. Tālruņa numuru, pa kuru iespējams piezvanīt un saņemt papildus informāciju; 

7.5. Jāatbild uz dispečera jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa tam nepieciešamā 

informācija. 

8. Individuāla rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

8.1. Dodoties uz telpas durvīm, ja jūtat, ka tās ir karstas, neveriet vaļā. Tas var nozīmēt, ka 

aiz durvīm ir uguns. Atverot durvis, uguns nokļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpos par 

aizsegu, kamēr ierodas palīdzība. Iespēju robežās aizbāzt spraugas durvīm, samazinot 

dūmu ieplūšanu telpā. 

8.2. Ja durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un pārliecinieties, vai ārpusē nav dūmu un  

uguns, tad var atstāt telpu. 

8.3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpot uz loga pusi un to pavērt mazā spraugā. Nedrīkst atvērt 

logu pilnīgi vaļā, tas palielinās dūmu ieplūšanu telpā. Turēties zemu pie loga, tas ļaus 

ieelpot svaigu gaisu no ārpuses. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atvērt logu 

pilnīgi vai izsist to. 

8.4. Pēc iespējas ilgāk atlieciet izlēkšanu pa logu. Gaidiet palīdzību. Dot ziņu apkārtējiem, ka 

esat telpā, pie loga vicinot drēbes vai radot troksni. 

8.5. Pārvietojoties pa piedūmotu telpu, aizklāt muti un degunu ar mitru auduma gabalu. 

8.6. Ja aizdegas drēbes, nogulties uz grīdas vai zemes un vārtoties censties liesmas noslāpēt. 

8.7. Ja drēbes deg citam, paziņot par to viņam, palīdzot tās nodzēst. 

8.8. Nekavēties kāpņu telpās vai gaiteņos, domājot, ko darīt, bet doties ārā no ēkas. 

8.9. Palīdzēt citiem klases biedriem evakuēties. 

9. Nedrīkst doties ēkā pēc evakuācijas, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji. 


