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Rīgas 3. mūzikas skolas 

ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi skolēniem 

 

Izstrādāti, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2009. gada 24. novembra 

noteikumiem Nr.1338 ”Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

I Vispārīgie jautājumi  

1. Specialitāšu pedagogi veic vispārējo instruktāžu par ugunsdrošību un 
elektrodrošību skolēniem mācību gada sākumā un pēc vajadzības, mainoties situācijai, 

Par instruktāžu pedagogs veic ierakstu žurnāla pielikumā, izglītojamie parakstās par tās 

ievērošanu. 

  2. Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu stundās nodrošina 

priekšmetu skolotāji, instruējot par īpašiem noteikumiem savos kabinetos un stundās.  

3. Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu ārpus  mācību 

procesa  pasākumos nodrošina atbildīgā persona par pasākumu.  

 

 

II Par ugunsdrošību 

 

1. Skolēnu pienākumi skolā ir:  

1.1. neienest viegli uzliesmojošas un degt spējīgas vielas;  

1.2. nepielietot pirotehniku, kā arī atklātu uguni;  

2. Ugunsgrēka gadījumā ikviena skolotāja, skolēna, darbinieka pienākums ir 

nekavējoties paziņot par to direktoram vai skolas darbiniekiem. 

3. Paziņojot  ugunsdzēsības dienestam pa telefonu 112 - jānosauc objekta 

adrese, ugunsgrēka izcelšanās vieta, savs uzvārds un telefona numurs.  

4. Skolotājiem evakuēt bērnus, vadoties pēc skolas iekšējās kārtības 
noteikumiem un evakuācijas plāna. 

5. Skolā un tās teritorijā skolēniem ir aizliegts:  

 



 

 

 

 

5.1. smēķēt;  
5.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošus  

šķidrumus, priekšmetus un materiālus; 

     6. Skolas ēkās aizliegts:  

6.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un 

izejas ar somām un mantām. 

 

   7. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:  

7.1. izmantot vadus ar bojātu izolāciju;  

7.2.  izmantot nestandarta elektriskās ierīces;  

7.3.  atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;  

7.4.   izmantot bojātas rozetes.  

8. Rokas ugunsdzēsības aparāti skolas ēkā ir katrā stāvā.  

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

9.1. aparāta tips;  

9.2. pildījuma veids;  

9.3. aparāta uzdevums;  

9.4. iedarbības kārtība;  

9.5. derīguma termiņš. 

  10. 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.  

11. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkotās 

personas.  

12. Visiem skolas skolēniem jāievēro ugunsdrošības noteikumi.  

13. Skolēni, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā 

no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības.  

 

III Skolēna rīcība ugunsgrēka gadījumā:  

1. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā izziņo centralizētā trauksmes sistēma.  

  2. 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.  

3. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni atrodas skolas telpās, tad 

audzēkņiem ir nekavējoties jāatstāj skolas telpas un jāklausa pieaugušo norādījumi. 

4. Skolas ēka jāatstāj organizēti un ātri.  

5. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts 

ieiet ēkā.  

6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt glābšanas dienestam pa tālruni 112.  

 

 



 

 

IV Par elektrodrošību 

  1. Pirmā palīdzība cietušajam no elektriskās strāvas:  

1.1. pirmā darbība – ātri atslēgt to elektroiekārtas daļu ar kuru ir saistīts 

cietušais. Ja nevar ātri atslēgt elektroiekārtu, tad steidzīgi jārīkojas, lai cietušo atbrīvotu 

no elektroiekārtas. Atbrīvot cietušo drīkst izmantojot sausas drēbes, sausu koku vai dēli. 

Šajos gadījumos nedrīkst lietot metālus, mitrus priekšmetus;  

1.2. jānodrošina pilnīgs miers un jāizsauc ārsts. Ja cietušais ir bezsamaņā, tad 

viņu novieto ērtā stāvoklī, atbrīvojot elpošanas ceļus un rado t svaiga gaisa pieplūšanu, 

aprasiniet ar ūdeni, un iedot ieelpot ožamo spirtu;  

1.3.  ja cietušajam traucēta elpošana – veikt mākslīgo elpināšanu. Kad 

cietušais sāks elpot patstāvīgi, beigt mākslīgi elpināt. 
        2. Noteikumi skolēniem:  

    2.1. nedrīkst atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tās rotaļām;  

2.2. nedrīkst dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes,  bojāt elektroiekārtas.  

2.3. netuvoties bojāto elektroiekārtu bīstamajai vietai;  

2.4. nekavējoties paziņot par elektroiekārtu bojājumiem direktoram, 

dežurantam, vai direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā, bet 

ārpusskolas zvanīt pa tālruni 112. 
 


