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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Engures novada Engures pagastā 
 

30.08.2013. 
Nr.16 

 

Ugunsdrošības noteikumi audzēkņiem 
 

 
Izdoti  saskaņā ar MK 24.11.2009.  Noteikumu  Nr.1338,  

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  7 punkta 2. apakšpunktu 
 
 

1. Šie noteikumi ir saistoši un jāievēro visiem iestādes audzēkņiem. Ar šiem noteikumiem 
audzēkņus iepazīstina direktora nozīmēts skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti mācību 
gada laikā vai  pēc vajadzības,. Audzēkņu iepazīstināšanu ar noteikumiem reģistrē žurnālā, 
norādot noteikumu nosaukumu, datumu, audzēkņu uzvārdu. Pedagogs to apstiprina ar 
parakstu. Audzēkņa pienākums ir ievērot šos noteikumus. 

Vispārīgie jautājumi 

2. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. 
Tās nevar izmantot audzēkņu transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, 
motocikli). 

3. Skolā un tās teritorijā audzēkņiem ir aizliegts: 

3.1. smēķēt; 

3.2. nēsāt un lietot sērkociņus un šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, 
priekšmetus un materiālus; 

3.3. kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai skolas darbinieka klātbūtnē 
un uzraudzībā, pēc saimniecības pārziņa norādījuma (vieta un laiks), ne tuvāk par 100 m no 
ēkām. 

4. Skolas ēkā aizliegts: 
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4.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus), ejas un izejas ar 
somām un mantām; 

4.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces. 

5.  Koncertu, skatuves pasākumu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, 
izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku. 

6.  Rokas ugunsdzēsības aparāti novietoti mācību kabinetos un gaiteņos. 

7. Ja audzēknis pamana ugunsgrēka izcelšanos skolā vai tās teritorijā vai ugunsdrošības 
noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks viņam nekavējoties jāziņo par to 
jebkuram skolas darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis. 

8. Visiem skolas audzēkņiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

9. Audzēkni, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no postījuma 
rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 

10. Audzēkņiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātajai rīcībai (pielikums Nr.1). 

11. Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī. 

 

 

Pielikums Nr.1  

30.08.2013. Iekšējiem noteikumiem”Ugunsdrošības noteikumi audzēkņiem” 

 

 

Rīcība ugunsgrēka gadījumā 

 

1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundu laikā, tad tev stingri jāievēro tā skolotāja norādījumi, 
kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases audzēkņu evakuāciju, atbilstoši 
skolas evakuācijas shēmai. 

2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un tu atrodies skolas telpā, un jūti, ka pats nevarēsi izkļūt ārā, 
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 skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī 
tur atrodas. 

3. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti ātri, klausi pedagoga norādījumiem! 

4. Ja tu ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodies ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.  

5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar  īsiem zvaniem vai mutiski, skaļi saucot palīgā. 
Daudzi īsi zvani ir trauksmes signāls. Audzēkņiem ir jārīkojas un jāizpilda visi evakuācijas 
noteikumos paredzētie noteikumi, klausot  skolotāja vai dežuranta norādījumiem. 

6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112;  

7. Ja esi telpā, un sataustot durvis jūti, ka tās ir karstas, never tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka uguns 
plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā iekļūs kabinetā. Aizvērtas 
durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var pasargāt tevi, kamēr ierodas palīdzība.  
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8. Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāz spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa 
rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls.  

9. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpo uz logu. Mazliet atver to. Atverot logu pilnīgi, tu radīsit 
papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.  

10. Turies zemu pie loga. Tas ļaus tev elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas 
lēnām piepildīs telpu.  

11. Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atver logu pilnīgi vai izsit stiklu. Taču šādā gadījumā 
dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, tev vairs nebūs iespēju to 
aiztaisīt.  

12. Ja atrodies pirmajā stāvā un vari pa logu izkļūt drošībā - dari to. Ja atrodies augstāk par pirmo 
stāvu, pēc iespējas ilgāk atturies no lēmuma izlekt, lai neiegūtu traumas, lecot no bīstama 
augstuma.  

13. Ja nevari izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur tu atrodaties. To 
vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī 
vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, tu pievērsīsi uzmanību savai atrašanās vietai.  

14. Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paver tās un palūkojies, vai ārpusē nav dūmu un uguns. 
Kad atstāj telpu, aizslēdz (aizver) durvis. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās skolas 
īpašumu.  

15. Ja iespējams, aizsedz degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu maisījumu 
neapdedzinātu plaušas.  

16. Ja tev aizdegas drēbes, nekrīti panikā un nevicini rokas, jo tas tikai veicinās liesmu 
izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājies, nogulies uz zemes, sāc vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja 
pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis) aptin to sev apkārt. 

17. Ja ieraugi, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, 
kā rīkoties. Vispirms paziņo, ka viņam deg drēbes, tad nogrūd viņu pie zemes un ripini uz 
priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojies ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, 
tava žakete vai kāds cits apģērba gabals.  

18. Nekavējies kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt. Palīdzi blakus esošo kabinetu 
iemītniekiem, ja tie cīnās ar uguni, ja palīdzība nav vajadzīga, dodies pie kāda no darbinieka 
saņemt informāciju par turpmāku rīcību.  

19. Pirms dodies laukā, saģērbies, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.  

20. Neej atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji nav atļāvuši!  

 

 

 
Sastādīja atbildīgais par ugunsdrošību : I. I.Gailāne 
 
Aktualizēts  21.08.2020., skolas Kopsapulcē, protokols Nr.2 
 
 
 
 


