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1. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām.
Tās nevar izmantot skolēnu transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli).
Skolā un tās teritorijā skolēniem ir aizliegts:
 smēķēt;
 nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, priekšmetus
un materiālus;
 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, veicot skolas teritorijas labiekārtošanas darbus;
 dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus.
3. Skolas ēkās aizliegts:
 aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar somām un
mantām;
 telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus viegli uzliesmojošus šķidrumus
(VUŠ) un degšķidrumus (DŠ);
 atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces
(elektriskās plītiņas, tējkannas, skaitļotājus u.c., izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas
instrukcijas to atļauj;
 ienest un uzglabāt VUŠ un DŠ;
 izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces guļamtelpās un citās
telpās, izņemot šiem nolūkiem iekārtotās telpās (istabās).
4. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:
 izmantot vadus ar bojātu izolāciju;
 izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem;
 izmantot nestandarta elektriskās ierīces;
 atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;
 izmantot bojātas rozetes.
5. Fizikas un ķīmijas laboratorijās strādāt ar reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts
tikai pasniedzēja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.
6. Lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās
un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku.
7. Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā piekarināti pie sienām katrā stāvā.
8. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts:
 aparāta tips;
 pildījuma veids;
 aparāta uzdevums;
 iedarbības kārtība;
 derīguma termiņš.
9. Ja skolēns 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.
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10. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkotās personas.
11. Visiem skolas skolēniem jāievēro ugunsdrošības noteikumi.
12. Skolēni, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no postījuma
rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā.
13. Skolēniem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem.
PIELIKUMS Nr. 1
SKOLĒNA RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ
1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā
skolotāja norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases skolēnu
evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas shēmai.
2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni 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 skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas.
3. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri.
4. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet
ēkā.
5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar nepārtraukti skanošu skolas zvanu vai
mutiski.
6. Ugunsgrēka gadījumā z v a n ī t: 01 vai 112
DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, KAS JĀIEVĒRO, SASTOPOTIES
AR SPRĀGSTVIELĀM

Kategoriski aizliegts:
 izkustināt no vietas, celt vai mest atrastās sprāgstvielas;
 censties izjaukt;
 sildīt vai sist pa tām;
 atnest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā;
 nodot metāllūžņos.
2. Kā rīkoties, ja atrod sprāgstošos priekšmetus:
 iežogot un uzlikt uzrakstu
“BĪSTAMI, MĪNA !”,
“NEPIESKARIES, BĪSTAMI !”
 izsaukt drošības dienestu, policiju vai paziņot pieaugušajiem.
1. Nedrīkst pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem.
Izstrādājis:
direktora vietnieks:

A. Adamovičs
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