
  
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA 

TĪNŪŽU PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4312900199 

“Kalnliepas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015 

Tālrunis 65068802, fakss 65068802, e-pasts: tinuzupsk@ikskile.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā 

 

2017. gada 24. martā         Nr. 3-7/13 

   
UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI (IZGLĪTOJAMAJIEM) 

 

Izdoti saskaņā ar 

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos” 7.punkta 2.apakšpunktu 

 

1. Vispārīgais jautājums 

 

1.1. Klašu audzinātāji veic vispārējo instruktāžu par ugunsdrošību izglītojamajiem mācību gada 

sākumā un pēc vajadzības, mainoties situācijai, (piemēram, pirms pārgājieniem, ekskursijām 

 u. c. pasākumiem). Par instruktāžu klases audzinātājs veic ierakstu skolvadības sistēmas izdrukā, 

izglītojamie parakstās par tās ievērošanu.  

1.2. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu stundās nodrošina mācību priekšmetu pedagogi, ( turpmāk 

– pedagogs) instruējot par īpašiem noteikumiem savos kabinetos un stundās. Par instruktāžu 

pedagogs veic ierakstu skolvadības sistēmas izdrukā, izglītojamie parakstās par tās ievērošanu.  

1.3. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu klases vai ārpusstundu pasākumos nodrošina klases 

audzinātājs vai atbildīgā persona par pasākumu. Par instruktāžu klases audzinātājs vai atbildīgā 

persona veic ierakstu skolvadības sistēmas izdrukā, izglītojamie parakstās par tās ievērošanu. 

 

2. Par ugunsdrošību 

 

2.1. Izglītojamo pienākumi skolā ir:  

 mācību klasēs un laboratorijās atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, 

kuri nepieciešami apmācībai;  

 fizikas un ķīmijas laboratorijās ar reaktīviem, elektroierīcēm un sildierīcēm strādāt 

tikai pedagoga klātbūtnē un vadībā;  

 laboratorijas darbi, kuros izmanto degt spējīgas gāzes vai viegli uzliesmojošus un degt 

spējīgus šķidrumus un kuru norisē var izraisīties pašaizdegšanās vai degt spējīgu vai 

sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, veikt vēdināšanas skapjos.  

2.2. Ārpusskolas:  

 mežos un purvos nebojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas 

torņus, plakātus, norādījuma zīmes; 
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 neizgāzt vai nededzināt visa veida atkritumus; 

 kurināt ugunskurus tikai tam iekārtotās vietās.  

2.3. Pedagogiem evakuēt izglītojamos, vadoties pēc skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 

evakuācijas plāna.  

2.4. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. Tās 

nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli).  

2.5. Skolā un tās teritorijā izglītojamajiem ir aizliegts:  

 smēķēt;  

 nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, 

priekšmetus un materiālus;  

 kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus pedagoga vai skolas darbinieka 

klātbūtnē un uzraudzībā; ne tuvāk par 100 m no ēkām, veicot skolas teritorijas 

labiekārtošanas darbus;  

 dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus.  

2.6. Skolas ēkās aizliegts:  

 aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar 

somām un mantām;  

 ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus.  

2.7. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:  

 izmantot vadus ar bojātu izolāciju;  

 izmantot nestandarta elektriskās ierīces;  

 atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;  

 izmantot bojātas rozetes.  

2.8. Fizikas un ķīmijas laboratorijās strādāt ar reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai 

pedagoga vai laboranta klātbūtnē un vadībā.  

2.9. Skolas pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var 

izraisīt ugunsgrēku.  

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

 aparāta tips;  

 pildījuma veids;  

 aparāta uzdevums;  

 iedarbības kārtība;  

 derīguma termiņš.  

2.11. Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos iestādē 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.  

2.12. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors un Ikšķiles novada pašvaldības darba aizsardzības 

speciālists.  

2.13. Visiem izglītojamajiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi.  

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

rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības.  
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3. IZGLĪTOJAMO RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ 

 

3.1. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā izziņo centralizētā ugunsdrošības sistēma.  

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

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

atbilstoši skolas evakuācijas shēmai.  

3.3. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamie atrodas skolas telpā, 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.  

3.4. Skolas ēka jāatstāj organizēti un ātri. 

3.5. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.  

3.6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt glābšanas dienestam pa tālr. 112  

Ugunsdrošības noteikumi Ziemassvētku pasākuma laikā 

Ziemassvētku pasākuma laikā ir aizliegts:  

 Lietot plaukšķenes, sērkociņus, šķiltavas, jebkurus viegli uzliesmojošus 

šķidrumus un vielas;  

 Lietot telpā visa veida uguņošanu, brīnumsvecītes, vaska vai parafīna sveces;  

 Pilnīgi izdzēst gaismu telpā;  

 Ģērbt bērnus tērpos, kas darināti no vates vai marles un citiem viegli 

uzliesmojošiem materiāliem;  

 Rotāt egles zarus ar vati vai viegli uzliesmojošiem rotājumiem;  

 Egles apgaismojumam izmantot sveces.  

 

 

 

 

Direktora p. i.        Juris Saratovs 

 


