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UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA  Nr. 1 

SKOLOTĀJAM 

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 

 

1.1 Visiem darbiniekam darbu veikšanas laikā jāpilda ugunsdrošības noteikumu, instrukciju 

prasības, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos savā darba vietā, darba procesā.  

1.2 Darbinieks ir atbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu darba vietā un darba procesā. 

1.3 Uzsākot darbu darbiniekam jāsaņem instruktāža ugunsdrošībā un jāiepazīstas ar darba 

vietas, zonas evakuācijas plānu. 

1.4 Darbinieki, kuri nav instruēti ugunsdrošībā netiek pielaisti pie darba pienākumu veikšanas. 

1.5  Galvenie ugunsgrēku izcelšanās cēloņi: 

-neatļauta vai neuzmanīga rīkošanās ar uguni; 

-smēķēšana tam neparedzētās vietās; 

-elektrotīklu, elektroiekārtu un elektrosildīšanas ierīču bojājums vai nepareiza 

ekspluatācija; 

-tehnoloģisko iekārtu bojājums vai nepareiza ekspluatācija; bojātu tehnoloģisko iekārtu 

ekspluatācija; 

-viegli uzliesmojošu vielu vai materiālu glabāšanas noteikumu neievērošana, to 

pašaizdegšanās; 

-ugunsdzēsības inventāra trūkums un neprasme ar to rīkoties; 

-nepietiekoša uzraudzība par darbu veikšanu ar uguni un kontrole pēc tā beigām. 

1.6 Par instrukcijā noteikto prasību neievērošanu vainīgās personas atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanai, atkarībā no pārkāpuma smaguma un sekām, var tikt sauktas pie 

disciplināras, materiālas vai administratīvas atbildības. 

 

2. UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS DARBA LAIKĀ 

 

2.1. Iepazīties pašam un instruēt, iepazīstināt skolniekus ar ugunsdrošības prasībām skolas 

telpās un klasēs. 

2.2. Nerīkoties ar atklātu uguni, nededzināt sērkociņus, šķiltavas klasē un skolas telpās, 

neienest un neglabāt klasē, kabinetos degt spējīgas, viegli gaistošas, uzliesmojošas vielas un 

neatļaut to darīt skolniekiem.  

2.3. Klasē aizliegts svētku eglītes, vainaga iluminācijai izmantot stearīna(vaska) sveces. Ja 

svētkos ar skolas administrācijas atļauju tiek dedzinātas stearīna(vaska) sveces: 

-novākt no to tuvuma(tai skaitā virs tām) visus degt spējīgos priekšmetus, materiālus 

u.tml.; 
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-novietot sveces uz no nedegoša materiāla izgatavota pamata; 

-atstājot klasi(arī īslaicīgi) nopūst tās un pārliecināties, ka nav palikuši gruzdoši materiāli 

u.tml. 

2.4 .Ja strādājot ar elektroietaisēm(dators u.tml.) konstatējat elektroietaises, tās slēdžu 

pastiprinātu sasilšanu, dzirksteļošanu slēdžos, kontaktos un tamlīdzīgus bojājumus nekavējoties 

izslēgt to. 

2.5 .Aizliegts ekspluatēt bojātas elektroietaises, slēdžus, kontaktus, izmantot vadus ar bojātu 

izolāciju. 

2.6 . Elektroietaises regulāri attīrīt no putekļiem. 

2.7 . Ja konstatējat elektroietaises aizdegšanās pazīmes(dūmi, degošas izolācijas smaka u.c.) 

nekavējoties izslēgt elektroietaisi, atvienot no barošanas tīkla. 

2.8  Par elektroietaišu bojājumiem ziņot skolas vadībai. Veikt pasākumus(uzlikt uzrakstus, 

pārvietot uz citu vietu u.tml.) lai bojāto elektroietaisi nevarētu izmantot kolēģi vai skolnieki. 

2.9 . Pārvietojamos apgaismes ķermeņus nenovietot tuvāk par 0,5 m. no degt spējīgiem 

materiāliem vai materiālus tuvāk par 0,5 m no apgaismes(stacionārie, pārvietojamie) 

ķermeņiem. 

2.10. Neatstāt ieslēgtas elektroietaises bez uzraudzības. Pēc darba beigām(aizejot no klases, 

skolas) izslēgt apgaismojumu un elektroietaises ja tās nedarbojas dežūras režīmā. 

2.11. Evakuācijas ceļus(izejas, koridorus utt.), pieejas un ceļus pie ugunsdzēsības līdzekļiem 

aizliegts aizkraut vai aizsprostot ar dažādiem priekšmetiem u.c. 

2.12. Uzturēt tīrību un kārtību klasē. 

2.13. Par visiem bojājumiem, nepilnībām, kuras var kļūt par cēloni ugunsgrēkam nekavējoties 

ziņot atbildīgajai personai par ugunsdrošību un skolas vadībai. 

 

3. RĪCĪBA PAMANOT/KONSTATĒJOT UGUNSGRĒKA IZCELŠANOS 

 

3.1. Pamanot/konstatējot ugunsgrēka izcelšanos novērtēt radušos situāciju. 

3.2. Ja konstatējat, ka aizdegšanos iespējams paša spēkiem likvidēt esošajiem ugunsdzēsības 

līdzekļiem: 

3.2.1. likvidēt aizdegšanos(degšanu) ar esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem; 

3.2.2. informēt skolas vadību par notikušo; 

3.3. Ja konstatējat, ka aizdegšanos pašu spēkiem likvidēt nav/nebūs iespējams: 

3.3.1.Nekavējoties paziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam(VUGD) pa 

tālruni 112  norādot  ugunsgrēka izcelšanās adresi, vietu, savu uzvārdu , tālruņa numuru un 

ziņot skolas vadībai:    TEL: 26558925 

3.3.2. Ar esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem savas kompetences ietvaros veikt ugunsgrēka 

lokalizāciju/izplatības ierobežošanu līdz specializēto dienestu ierašanās brīdim vai kamēr tas 

neapdraud Jūsu drošību. 

3.4 Darba laikā izdzirdot trauksmes signālu, kas saskaņā ar skolā noteikto kārtību brīdina par 

ugunsgrēka izcelšanos vai citu bīstamu situāciju: 

-pārtraukt darbu, izslēgt elektroietaises; 

-evakuēt klases skolniekus no skolas telpām pa tuvāko evakuācijas izeju saskaņā ar evakuācijas 

plānu; 

-evakuācijas laikā nodrošināt kārtību un disciplinētību no skolnieku puses; 

-ārpus telpām pulcēties vietā, kura norādīta evakuācijas plānā.  

-pārliecināties, ka pulcēšanās vietā ir visi skolnieki, kuri piedalījās nodarbībā. 

 

4. RĪCĪBA UGUNSGRĒKA DZĒŠANAS LAIKĀ 

 

4.1. Izpildīt tās personas rīkojumus, kas vada dzēšanas/evakuācijas darbus, kā arī ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta amatpersonu rīkojumus; 
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4.2. Veikt skolēnu evakuācijā no ugunsgrēka zonas skolas; 

4.3. Veikt materiālo vērtību evakuāciju saskaņā ar atbildīgo personu norādījumiem; 

4.4. Neveikt darbības, kas var traucēt ugunsgrēka dzēšanu un tā seku likvidēšanu; 

4.5. Ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu neatliekamo medicīnisko palīdzību un citus 

nepieciešamos dienestus; 

4.6. Evakuācijas laikā nepieļaut, novērst panikas izcelšanās iespēju.         

4.7. Dzēšot ugunsgrēku, ievērot visus drošības noteikumus. 

4.8.Informēt ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus par iespējamiem bīstamiem 

faktoriem(telpās atrodas baloni ar gāzi, ķīmiskas vielas u.tml.). 

 

5. UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻU  UZTURĒŠANA UN IZMANTOŠANA 

 

5.1. Aizliegs izmantot ugunsdzēšanas ierīces, līdzekļus bez vajadzības un/vai tiem neparedzētos 

nolūkos, kā arī tos patvarīgi pārvietot no to atrašanās vietām. 

5.2. Pieejas un ceļus pie ugunsdzēsības līdzekļiem aizliegts aizkraut vai aizsprostot ar dažādiem  

priekšmetiem u.c.   

5.3. Informatīvi norādošas zīmes par ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietām aizliegts aizkraut, 

noņemt(noplēst) vai pārvietot. 

5.4. Lai pielietotu(palaistu darbībā) dažādu tipu ugunsdzēšamos aparātus, rīkojieties atbilstoši 

lietošanas instrukcijai, kura atrodas uz aparāta korpusa. 

5.5. Pirms sākt ugunsgrēka(tā izcelšanās avota) dzēšanu, novērtējiet situāciju un izvēlieties 

piemērotus ugunsdzēšanas līdzekļus vai materiālus.  

5.5.1. Krāsas, benzīna, petrolejas, eļļas uzliesmojumu dzēšanai izmantot gaisa putu, 

ogļskābes vai pulvera ugunsdzēšamos aparātus, apbērt ar smilti vai noslāpēt liesmu nosedzot 

ar blīvu materiālu. 

5.5.2. Elektriskos tīklus, elektroietaises un tam., dzēst tikai ar ogļskābes vai pulvera 

ugunsdzēšamajiem aparātiem, ar smilti. 

5.5.3. Aizliegts dzēst ar ūdeni vai gaisa putu ugunsdzēšamajiem aparātiem elektriskos tīklus 

un iekārtas, ja tās atrodas(var atrasties) zem sprieguma. 

5.6. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu taisiet vaļā lēni, tajā pašā laikā stingri turot ūdens 

stobru, jo ūdensvadā ir 6,0 atm. spiediens un vaļīgi turot stobru var iegūt traumu. 

 

6. DROŠĪBAS PRASĪBAS VEICOT UGUNSGRĒKA DZĒŠANU 

 

6.1. Nekavējoties atslēgt elektrības padevi ugunsgrēka zonā.  

6.2. Aizliegts ar ūdeni sākt dzēst ugunsgrēku telpās, ja nav atslēgta strāvas padeve. Pirms uzsākt 

ugunsgrēka dzēšanu telpās, it sevišķi, ja tajās atrodas elektroietaises, izslēgt vai pārliecināties, 

ka ir izslēgta strāvas padeve. 

6.3 Izslēgt ventilāciju, noslēgt gāzes padevi un veikt citus pasākumus, kas apturētu ugunsgrēka 

tālāku izplatīšanos, vadoties no konkrētas situācijas. Veicot pasākumus lai apturētu ugunsgrēka 

tālāku izplatīšanos, galveno uzmanību veltīt tam, lai ugunsgrēks neizplatītos uz tām 

telpām(noliktavām u.c.) kur glabājas ugunsnedroši vai sprādzienbīstami materiāli. 

6.4. Pārtraukt ugunsgrēka dzēšanu, materiālo vērtību evakuāciju ja telpas ir piedūmotas. Neiet 

iekšā telpās, un neļaut darīt to citiem, kuras ir piedūmotas, kā arī tur, kur iespējama celtniecības 

konstrukciju sagāšanās. 

6.5. Ja ugunsgrēks izcēlies telpās, kurās glabājas materiāli(baloni ar gāzi, mucas ar degvielu 

u.tml.), kuri sakaršanas vai aizdegšanās rezultātā var sprāgt un nav iespējama to operatīva 

evakuācija vai ugunsgrēka likvidācija, pārtraukt dzēšanu, brīdināt par to citus un atvirzīties 

drošā attālumā. 

6.6. Izvēlēties dzēšanai atbilstošus ugunsgrēka dzēšanas līdzekļus, kuri nevar radīt papildus 

bīstamību.  
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6.7. Neizmantot ugunsgrēka dzēšanai šķidrumus, ja neziniet vai tie ir degoši, kā arī dzēšanas 

nolūkā noliet ugunī šķidrumus no kannām, mucām u.tml., ja nezināt, kāds šķidrums tajās 

atrodas. 

6.8. Dzēšot ugunsgrēku, dzēst to no vēja puses, nevis pret vēju. 

 
 


