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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
31.08.2015.

Nr. VS86-15- 3-nts

Par ugunsdrošību
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
I.Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas
86.vidusskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) nodrošina izglītojamo ugunsdrošību.
II. Ugunsdrošības pamatprasības
2. Izglītības iestādes teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un
piebrauktuvēm pie ēkām. Tās nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu novietošanai
(velosipēdi, mopēdi, motocikli, automašīnas).
3. Izglītības iestādē un tās teritorijā izglītojamiem ir aizliegts:
3.1.smēķēt;
3.2.nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas,
priekšmetus un materiālus;
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3.3.kurināt ugunskurus;
3.4.dedzināt pērno zāli, papīrus.
4. Izglītības iestādes ēkā aizliegts:
4.1.aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus), ejas un izejas
ar somām vai citiem priekšmetiem;
4.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās
ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, skaitļotājus u.c.), izņemot ierīces, kuru
ekspluatācijas instrukcijas to atļauj;
4.3. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošos un degošos šķidrumus;
4.4.izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces, izņemot
šiem nolūkiem speciāli iekārtotās telpās.
5. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabinetos un laboratorijās strādāt ar reaktīviem,
elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai skolotāja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.
6. Mācību nodarbībās aizliegts rīkoties ar atklātu uguni darba vietās, izņemot
gadījumus, kad saņemta speciāla atļauja un veikti visi sagatavošanas darbi.
7. Mācību nodarbību beigās izglītojamiem ir pienākums izslēgt elektroierīces un
apgaismojumu, kā arī pārbaudīt, vai darba vietā nav palikuši degoši, kvēlojoši materiāli
vai priekšmeti, un nodzēst tos.
8. Izrāžu, koncertu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti,
izmantojot ķīmiskās un citas vielas (tai skaitā pirotehniku), kas var izraisīt ugunsgrēku.
9. Pasākumos aizliegts izmantot atklātu liesmu. Pasākumos aizliegts turēt rokās
degošas sveces vai izvietot degošas sveces telpu izgaismošanai, uz Ziemassvētku eglītēm
vai citām vajadzībām.
10. Ziemassvēku egles jāuzstāda uz stabiliem paliktņiem. Ziemassvēku egļu vai
citu pasākuma dekorāciju novietojums nedrīkst traucēt pasākuma dalībnieku brīvu
pārvietošanos.
11. Ziemassvētku egles vai cita veida iluminācijas izveidošanu drīkst veikt
profesionāls elektriķis, izmantojot tikai slēgtos elektrovadus ar standarta kontaktdakšām
un rozetēm.
12. Pasākumos aizliegts piedalīties apģērbā (tērpā), kas darināts no vates, papīra,
marles vai cita viegli uzliesmojoša materiāla.

2

13. Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos Izglītības iestādē vai tās
teritorijā vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks,
viņam ir nekavējoties jāziņo par to jebkuram Izglītības iestādes darbiniekam vai
pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis.
14. Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī viņu vecāki,
atkarībā no postījumu rakstura un sekām, var tikt saukti pie atbildības.
III. Ugunsdzēsības līdzekļi
15. Rokas ugunsdzēsības aparāti Izglītības iestādes ēkā piekarināti pie sienām
katrā stāvā. Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas tiek apzīmētas ar drošības zīmi
„Ugunsdzēsības aparāts”.
16. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts aparāta tips,
pildījuma veids, aparāta uzdevums, iedarbības kārtība, derīguma termiņš.
17. Lai pielietotu dažādu tipu ugunsdzēsības aparātus, jārīkojas atbilstoši
instrukcijai, kura atrodas uz aparāta korpusa.
18. Lai iedarbinātu rokas ogļskābes ugunsdzēsības aparātu, nepieciešams vispirms
ugunsdzēsības aparāta smidzinātāju vērst uz degošu objektu, pēc tam atvērt noslēdzošo
ventili ar spara ratu vai palaides rokturi.
19. Krāsas, benzīna, petrolejas, eļļas uzliesmojumu dzēst ar gaisa putu, ogļskābes
vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smilti, ar ūdeni vai nosedzot ar blīvu materiālu.
20. Elektriskos tīklus, iekārtas, sildīšanas aparātus un tml., dzēst tikai ar ogļskābes
vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smilti.
21. Aizliegts dzēst ar ūdeni vai gaisa putu ugunsdzēsības aparātiem elektriskos
tīklus un iekārtas, ja tās atrodas zem sprieguma. Pirms dzēšanas atvienot no sprieguma!
IV. Rīcība ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā
22. Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos vai citas ārkārtas situācijas
gadījumā, nepieciešams nekavējoties paziņot par to ugunsdzēsības un glābšanas
dienestiem pa tālruni 112 vai 01, norādot:
22.1.ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas izcelšanās adresi – Rīgas
86.vidusskola, Ilūkstes iela 10,
3

22.2.vietu (stāvs, telpa),
22.3.savu uzvārdu,
22.4.tālruņa numuru, pa kuru iespējams piezvanīt un saņemt papildus informāciju,
22.5.jāatbild uz dispečera jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa tam
nepieciešamā informācija. Klausuli pirmais noliek dispečers!
23. Par ugunsgrēka izcelšanos Izglītības iestādē paziņo ar nepārtraukti skanošu
skolas zvanu (7 gari, 7 īsi zvani) vai mutiski.
24. Nedrīkst krist panikā. Objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības
izvēle palielina cilvēku iespējas izglābties.
25. Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā izglītojamie bez ierunām
pakļaujas Izglītības iestādes administrācijas rīkojumiem un rīkojas atbilstoši viņu
pavēlēm. Visiem izglītojamiem ugunsgrēka dzēšanas vai citas ārkārtas situācijas
novēršanas laikā nepieciešams izpildīt arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
rīkojumus.
26. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamais atrodas Izglītības iestādes
telpās, tad ir jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav
iespējams, tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā pedagoga
norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas.
27. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamiem stingri jāievēro
tā pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases
izglītojamo evakuāciju atbilstoši Izglītības iestādes evakuācijas shēmai.
28. Izglītojamo sagatavošana evakuēšanai no telpas, pēc trauksmes signāla
saņemšanas:
28.1.pedagogs paskaidro izglītojamajiem, kā organizēti atstāt ēku, brīdina neņemt
līdzi nekādas personīgās mantas;
28.2.pedagogs saskaita izglītojamos;
28.3.telpas ( klases ) durvis un logi jāatstāj aizvērti.
29. Cilvēku evakuācijai tiek izmantoti Izglītības iestādes ēkā esošie gaiteņi un
kāpnes. Evakuācija notiek saskaņā ar evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem.
30. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri.
31. Evakuētos izglītojamos izvieto Izglītības iestādes stadionā un pēc tam Rīgas
pirmsskolas izglītības iestādē “Domino”, Ilūkstes ielā 2, Rīgas 254.pirmsskolas izglītības
iestādē, Ak.M.Keldiša ielā 4.
4

32. Evakuētos izglītojamos pārbauda, vai visi ir atstājuši ēku, un par rezultātiem
paziņo Izglītības iestādes direktoram un glābšanas dienesta pārstāvim.
33. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski
aizliegts ieiet ēkā.
V. Individuāla rīcība ugunsgrēka gadījumā,
ja izglītojamais nav saņēmis informāciju par ugunsgrēku
34. Dodieties uz telpas durvīm. Ja jūtat, ka tās karstas, neveriet vaļā. Tas var
nozīmēt, ka aiz durvīm plosās uguns. Atverot durvis, tā nokļūs telpā. Aizvērtās durvis
kalpos par aizsegu, kamēr ierodas palīdzība. Iespēju robežās aizbāziet spraugas durvīm,
samazinot dūmu ieplūšanu telpā.
35. Ja durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un pārliecinieties, vai ārpusē nav
dūmu un uguns, tad var atstāt telpu.
36. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz loga pusi un to paveriet mazā spraugā.
Nedrīkst atvērt logu pilnīgi vaļā, tas palielinās dūmu ieplūšanu telpā. Turieties zemu pie
loga, tas ļaus jums ieelpot svaigu gaisu no ārpuses, izvairīties no dūmiem, kas lēnām
piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet to!
37. Pārvietojoties pa piedūmotu telpu, aizklājiet muti un degunu ar mitru auduma
gabalu.
38. Ja aizdegušās drēbes, nekrītiet panikā, bet nogulieties uz grīdas vai zemes un
vārtoties cenšaties liesmas noslāpēt.
39. Ja drēbes deg citam, paziņojiet par to viņam, palīdziet tās nodzēst.
40. Nekavējieties kāpņu telpās vai gaiteņos, domājot ko darīt, bet dodieties ārā no
ēkas.
41. Nedrīkst doties ēkā, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji.
VI. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem
42. Klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona iepazīstina izglītojamos ar
šiem Noteikumiem katru gadu septembrī. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu klases
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audzinātājs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
Gadījumos, ja izglītojamais tiek uzņemts Izglītības iestādē mācību gada laikā, klases
audzinātājs iepazīstina viņu ar Noteikumiem nedēļas laikā no uzņemšanas brīža.
VII. Noslēguma jautājumi
43. Rīgas 86.vidusskolas iekšējie noteikumi “Par ugunsdrošību” stājas spēkā
2015.gada 1.septembrī.
44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas
86.vidusskolas 12.09.2011. iekšējos noteikumus Nr.3 “Par ugunsdrošību”.

Direktore

A.Dmitrijeva

Mālniece 67247436
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