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Nr.3-7/2
Drošības noteikumi 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:

2.2.1.aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar
somām un mantām;
2.2.2.telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus viegli uzliesmojošus
šķidrumus (VUŠ) un degošus šķidrumus (DŠ);
2.2.3.atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās
ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, u.c.),izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijas
to atļauj;
2.2.4.ienest un uzglabāt VUŠ un DŠ;
2.3. Pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļu izvietošanai skolas teritorijā uzstāda
speciālus ugunsdzēsības dēļus – skapjus.
3. Ugunsdzēsības aparāti un inventārs
3.1. Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā piekarināti pie sienām katrā stāvā, bet skolas
teritorijā izvietoti uz ugunsdzēsības dēļiem.
3.2. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts:
3.2.1. aparāta tips;
3.2.2. pildījuma veids;
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. Lugu, izrāžu un citu masu 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.
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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 ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamais atrodas skolas telpā, tad ir jādodas
uz klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams – tad jāiet
uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā skolotāja norādījumi, kurš tajā brīdī
tu atrodas.
6.3. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri.
6.4. Ja izglītojamie ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts
ieiet ēkā.
6.5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar nepārtraukti skanošu skolas zvanu vai
mutiski.
6.6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt: 01 vai 112
7. Ugunsdrošības noteikumi izglītojamajiem Ziemassvētku pasākumos
7.1. Ziemassvētku eglīšu laikā aizliegts:
7.1.1. rīkot telpā visāda veida uguņošanu, dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai
stearīna sveces;
7.1.2. lietot plaukšķenes, sērkociņus, šķiltavas, jebkurus viegli uzliesmojošus
priekšmetus vai vielas;
7.1.3. pilnīgi izdzēst gaismu telpā;
7.1.4. ģērbties tērpos, kuri darināti no vates vai marles;
7.1.5. rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām;
7.1.6. rotāt egles zarus ar vati;
7.1.7. egles apgaismojumam izmantot sveces.
8. Riska faktori
8.1. Fizikālie faktori
8.2. Psiholoģiskie un emocionālie faktori
8.3. Traumatisma faktori
8.4. Ķīmiskie faktori
Pielikumā Lejassstrazdu sākumskolas evakuācijas plāns uz 2 lpp.
Skatīts: Pedagoģiskās padomes sēdē 2020.gada 28. augustā
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Pielikums

Drošības noteikumiem izglītojamiem par ugunsdrošību.
LEJASSSTRAZDU SĀKUMSKOLAS EVAKUĀCIJAS PLĀNS
1. Katra skolas darbinieka pienākums ir precīzi zināt skolas evakuācijas plānu.
2. Ja ir izcēlies ugunsgrēks skolas ēkā un ir izziņota trauksme, nekavējoties jāuzsāk skolēnu
un darbinieku evakuācija.
3. Skolotāju uzraudzībā pirmie skolu atstāj augšējos stāvos izvietotie skolēni.
4. Pēc trauksmes signāla saņemšanas skolas dežurante atver galvenās izejas durvis un
rezerves izejas durvis Nr. 1 un Nr. 2, Nr.3 Nr. 4, Pārējās rezerves durvis atver persona,
kas atrodas konkrētajā evakuējamajā telpā, izmantojot rezerves durvju atslēgas, kas
atrodas aizstiklotā skapītī pie izejas durvīm.
5. Klašu audzinātājiem un skolotājiem zināt precīzu skolēnu skaitu klasē, ar kuru notiek
nodarbības.
6. Atskanot ilgam, nepārtrauktam zvanam, vai saucienam „trauksme!” vai „mācību
trauksme!” skolotājs pārliecinās par dzirdēto.
7. Skolotājs ātri un īsi izskaidro situāciju skolēniem, vienu nozīmējot par galveno, kura
uzdevums pēdējam atstāt nodarbību telpu. Skolotājs norāda klases skolēnu tikšanās vietu
pēc skolas ēkas atstāšanas un kopā ar skolēniem atstāj skolas telpas sekojošā kārtībā.
Skolas korpusa
1.stāvs – matemātikas kabinets, direktores kabinets p aizeju Nr.1 uz galveno pagalmu,
2.stāvs – medpunkts, rotaļu un 5/6 gad. grupa , latviešu valodas kabinets – pa izeju Nr.1
uz galveno pagalmu
1 stāva angļu valodas kabinets, informātikas kabinets, sākumskolas kabinets pa izeju
Nr.2 uz ielu.
2 stāva dabaszinību kabinets, skolas bibliotēka, mūzikas kabinets pa izeju Nr.2 uz ielu
Skolas virtuve un ēdamzāle, noliktava, mājturības zēniem un meitenēm kabineti – pa
izeju Nr.3 uz iekšējo pagalmu
Pirmsskolas grupa “ Rūķīši” abas telpas par izeju Nr.4 uz skolas iekšējo pagalmu .Sporta
zāle un palīgtelpas pa izeju Nr.5 uz skolas laukumu.
8. Par skolēnu pilnīgu evakuāciju atbild skolotāji, stāvu dežuranti, kuri pirms skolas
atstāšanas personīgi pārbauda visas stāvā esošās telpas un par pārbaudes rezultātiem ziņo
dežūrējošajam administrācijas pārstāvim.
9. Par arhīva evakuāciju nekavējoties informēt arhivāru.
10. Evakuēto izvietojums:
10.1.
evakuētie pulcējas skolas sporta laukumā;
10.2.
sliktos laika apstākļos: Ja tiek evakuēta skola, visi pulcējas ĢAC
“ Lejasstrazdi”
11. Pēc skolas evakuācijas tiek savākta informācija par evakuāciju:
11.1.
dežūradministrators ziņo skolas direktorei par iegūto informāciju no stāvu
dežurantiem;
11.2.
skolotāji ziņo par skolēnu skaita atbilstību skolēnu skaitam uz konkrētās
dienas pirmo stundu;
11.3.
direktora vietniece mācību darbā ziņo par pedagogu evakuāciju;
11.4.
skolas saimnieks ziņo par tehniskā personāla evakuāciju.
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