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Kārtība izglītojamiem par ugunsdrošību 
 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra noteikumu Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” .7 un 8. punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma ugunsdrošība skolas teritorijā, mācību 

kabinetos un telpās, izglītojamo rīcību ugunsgrēka gadījumā un ugunsdrošības 

pasākumus skolas ziemassvētku pasākumos. 

1.2. Ar noteikumiem izglītojamos atbildīgā persona iepazīstina katru gadu septembrī un 

pirms Ziemassvētku pasākuma. 

1.3. Par izglītojamo iepazīšanās ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic 

ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru. 

1.4. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu. 
 

2. Apkārtnes un telpu uzturēšana kārtībā 
 

2.1. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām 

ēkām. Tās nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu - velosipēdu novietošanai. 

2.2. Skolas ēkās aizliegts: 

2.3. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas) ejas un izejas ar somām un 

mantām; 

2.4. Atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās 

ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, u.c.), izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas 

instrukcijas to atļauj; 

2.5. Ienest un uzglabāt ugunsbīstamus priekšmetus. 

 

3. Ugunsdzēsības aparāti un inventārs 

 

3.1. Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā piekarināti pie sienām katrā stāvā. 

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

3.2.1. aparāta tips; 

3.2.2. pildījuma veids; 
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3.2.3. aparāta uzdevums; 

3.2.4. iedarbības kārtība; 

3.2.5. derīguma termiņš. 

 

4. Elektroietaises 

 

4.1. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts: 

4.1.1. izmantot vadus ar bojātu izolāciju; 

4.1.2. izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem; 

4.1.3. izmantot nestandarta elektriskās ierīces; 

4.1.4. atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem; 

4.1.5. izmantot bojātas rozetes. 

4.1.6. izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces izņemot 

šiem nolūkiem paredzētās telpās. 

 

5. Pienākumi ugunsdrošībā 

 

5.1. Skolā un tās teritorijā izglītojamajiem ir aizliegts: 

5.1.1. smēķēt; 

5.1.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, 

priekšmetus un materiālus; 

5.1.3. kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus, pedagoga vai skolas 

darbinieku klātbūtnē un uzraudzībā, ugunskura vietai jābūt tālāk par 100m no 

ēkām. 

5.1.4. dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus. 

5.2. Pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas 

var izraisīt ugunsgrēku. 

5.3. Ja izglītojamais 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 vai pieaugušajam, kuru viņš 

ir sastapis. 

5.4. Visiem izglītojamajiem skolā jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

5.5. Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no 

postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 

 

6. Izglītojamo rīcība ugunsgrēka gadījumā 

 

6.1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamajiem stingri jāievēro tā 

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

skolēnu evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas shēmai. 

6.2. Ja izglītojamie ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts 

ieiet ēkā. 

6.3. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112 

 

 

 

Direktore     Marita Rolmane 

 


