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Par ugunsdrošību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
24.11.2009. noteikumu Nr.1338„Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” 7.punktu
1. Vispārējās prasības.
1.1. Par ugunsdrošību objektā (telpās un teritorijā) atbild Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis Boriss Lifšics, kura darba pienākumos tas ir ierakstīts, bet pārējie
darbinieki katrs savā darba vietā.
1.2. Darbinieku pienākumi ugunsdrošībā ir:
1.2.1. apgūt un ievērot noteiktas ugunsdrošības prasības;
1.2.2. nepieļaut darbību, kas varētu izraisīt ugunsgrēku;
1.2.3. izmantot tās iekārtas, kuras ir lietošanas kartībā, ievērot to lietošanas
noteikumus, kurus ir izstrādājis ražotājs;
1.2.4. uzturēt kārtība savu darba vietu;
1.2.5. mācēt rīkoties ar esošajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem un inventāru;
1.2.6. izceļoties ugunsgrēkam nekavējoties, ziņot ugunsdzēsības dienestam pa tālr.
112 un ziņot skolas administrācijai;
1.2.7. izvērtējot situāciju veikt iespējamos pasākumus ugunsgrēka likvidēšanā.
2. Teritorijas un telpu uzturēšana kārtībā.
2.1. Skolas teritorijai jābūt sakārtotai un regulāri jāattīra no dažādiem atkritumiem un
gružiem. Teritorija aizliegts kurināt ugunskurus un dedzināt atkritumus.
2.2. Teritorijas ceļi ir jāuztur lietošanas kārtībā, laikus jāremontē un ziemas laikā jāattīra
no sniega.
2.3. evakuācijas ceļus (izejas, gaiteņus utt.) aizliegts pieblīvēt ar priekšmetiem, mēbelēm,
iekārtām, kā arī izmantot citiem nolūkiem.
2.4. Pie evakuācijas izejas durvīm 2,2,-2,5 m augstumā no grīdas jābūt uzstādītam
uzrakstam „IZEJA” ( balts uzraksts uz zaļa fona ). Gaiteņos kāpņu telpās un uz
durvīm, kuras ved uz evakuācijas ceļiem vai tieši uz āru, jāuzstāda zīme „IZEJA”
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2.5.
2.6.

attēls – uz atvērtu durvju pusi ar skrienoša cilvēka siluetu ( ar bultām norādīts kustības
virziens uz izeju).
Smēķēt aizliegts visā skolas teritorijā.
Telpās aizliegts
2.6.1. uzkopjot izmantot viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus;
2.6.2. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas, ja tehniskajos noteikumos tas
nav atļauts;
2.6.3. lietot paštaisītus drošinātājus un nekalibrētus ieliktņus;
2.6.4. izmantot nestandarta elektroierīces;
2.6.5. izmantot bojātas elektroiekārtas;
2.6.6. izmantot vadus un kabeļus ar bojāti izolāciju;
2.6.7. novietot degt spējīgus materiālus tuvāk par 0,5 m no gaismekļa ;
2.6.8. veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas neatbilst
ugunsdrošības prasībām ;
2.6.9. veikt darbus ar atklātu uguni bez „Norīkojuma veikt darbus ar atklātu uguni”;
2.6.10. izmantot tehniskos stāvus ražošanai, materiālu un priekšmetu uzglabāšanai;
2.6.11. atkausēt dažādu sistēmu cauruļvadus ar atklātu uguni;
2.6.12. uzglabāt pagraba telpas balonus ar gāzi, viegli uzliesmojošus un degt spējīgus
šķidrumus un materiālus;
2.6.13. izmantot apgaismes ierīces ar atklātu uguni, neievērojot to ekspluatācijas
noteikumus.

3. Darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā.
3.1. nekavējoties par ugunsgrēku ziņot glābšanas dienestam tālr. 112 nosaucot objekta
adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu uzvārdu, un tālruņa Nr.
3.2. paziņot par ugunsgrēku skolas administrācijai, dežurantam vai sargam un nospiest
tuvāko automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes pogu, ja iepriekš minēta
signalizācija nav nostrādājusi automātiski. Dzēšanas un evakuācijas darbus veikt
saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā . Cilvēku evakuācijas procesa
vadīšanai izmantot izziņošanas sistēmas.
3.3. Līdz ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta ierašanās brīdim jebkurš darbinieks, kura
telpās ir izcēlies ugunsgrēks, izvērtējot savus spēkus un pieejamos dzēšanas līdzekļus,
veic ugunsgrēka ierobežošanu, organizē ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
sagaidīšanu.
3.4. Lai iedarbinātu pulvera vai ogļskābās gāzes dzēšamos aparātus, vispirms nepieciešams
izvilkt sprost gredzenu pēc tam nospiest rokturi un ar otru roku turot trubiņu vairāk pie
gala virzīt uz vietu no kuras liesma izplatās;
3.5. darīt visu iespējamo lai novērstu panikas rašanos;
3.6. evakuējoties pa kāpnēm jācenšas turēties pie margām;
3.7. piedūmota vai degošā telpā ieteicams virzieties rāpus, turot galvu tuvāk grīdai;
virzoties piedūmota telpā, jārāpo tuvāk sienām, lai nezustu orientēšanās;
3.8. ja nav iespējams evakuēties, jāpaliek savā vieta, jāmēģina radīt troksni, lai pievērstu
uzmanību un jāgaida palīdzība;
3.9. neiet atpakaļ ēkā un telpā, kamēr nav atļāvuši glābēji;
3.10. pēc ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās, pakļauties Valsts ugunsdzēšanas
un glābšanas dienesta amatpersonai un rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem.
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