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RĪCĪBAS PLĀNS
UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ
1. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā ir dokuments, kas nosaka Rīgas Pārdaugavas
pamatskolas ēkā strādājošo darbinieku un apmeklētāju darbību secību ugunsgrēka
gadījumā.
2.Darbību secību apraksts balstās uz diviem nosacījumiem:
 katrs darbinieks ir apguvis/iepazinies ar ugunsdrošības instrukciju un
rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam;
 pārzin evakuācijas izeju atrašanās vietas un prot norādīt īsākos ceļus līdz
evakuācijas izejām.
Iesaistītā
struktūrvienība
vai persona(-as)

Laiks

Veicamās darbības

1

2

3

Darbinieki

Darbinieki

1. Paziņo
par
ugunsgrēku
administrācijai
/dezurantam;
2. Administrātors paziņo par ugunsgrēku Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tel.
numuriem 112 vai 01;
3. Paziņo par ugunsgrēku darba kolēģiem;
1. Pametot savu darba vietu aizver seifus, skapjus
un kabineta durvis,logus;
Pēc
2. Evakuējas no ēkas, stāva pa tuvāko un drošāko
paziņojuma(noteikts evakuācijas ceļu;
signāls) saņemšanas 3. Evakuējoties, paceļam pabrīdina kolēģus un
par ugunsgrēku
apmeklētājus;
4. Ja nepieciešams un savu iespēju robežās palīdz
kolēģiem un/vai apmeklētājiem evakuēties no ēkas.
Pēc paziņojuma
1.Nekavējoties evakuējas no ēkas pa tuvāko un
Pamanot
ugunsgrēka
cilmvietu

Apmeklētāji

saņemšanas par
ugunsgrēku

Darbinieki

Ja ugunsgrēka
cilmvieta nav liela
un nerada tiešus
draudus dzīvībai

Darbinieki

Evakuējoties no
ēkas, pametot ēku

Atbildīgā persona
par ugunsdrošību

Pēc ugunsgrēka
likvidēšanas

drošāko evakuācijas ceļu.
1. Ja ugunsgrēka cilmvieta nav liela un dzīvībai
nerada briesmas - izmantot ugunsdzēšamos
aparātus ugunsgrēka likvidēšanai
2. Ja iespējams - izmantot ugunsdzēšamos aparātus
vairākus vienlaicīgi
3. Ugunsgrēka sākotnējo likvidāciju turpina līdz
brīdim kad parādās dzīvībai bīstamie faktori –
dūmi, dzirksteles, karstums, liesmas
1. Pārliecināties vai visi kolēģi ir evakuējušies;
2. Sagaidīt ierodamies Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu;
3. Norādīt ugunsdzēsējiem īsākos, taisnākos ceļus
līdz ugunsgrēka vietai;
4. Sniegt informāciju par ugunsgrēku.
1. Iesaistīties ugunsgrēka izcelšanās iemeslu
izmeklēšanā – iemesla noskaidrošanā.

I n d i vi d u ā lā a i zsa rd zī b a, k a d ci l vē k s n a v sa d zi rd ēj i s s ir ēn u v a i vi ņ a m na v
paziņots un. t.t.
 Ja pieejat pie durvīm un pieskaroties tām jūtat, ka tās ir karstas, neveriet 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
Jūs, kamēr ierodas palīdzība
 Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas
pa rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls.
 Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs
radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
 Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu un izvairīties no dūmiem, kas
lēnām piepildīs telpu.
 Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču
šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists,
Jums vairs nebūs iespēju to aiztaisīt.
 Ja evakuācijas ceļu, pa kuru Jūs evakuējaties, piepilda dūmi un nav iespējams mainīt
evakuācijas virzienu – turpiniet evakuāciju pēc iespējas tuvāk grīdai.
 Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to. Ja atrodaties
augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma izlekt, lai neiegūtu
traumas, lecot no bīstama augstuma.
 Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties.
To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt
elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, Jūs pievērsīsit uzmanību savai atrašanās
vietai.
 Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav
dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, (aizveriet) durvis. Tas mazinās uguns izplatību un
aizsargās īpašumu.
 Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu
maisījumu neapdedzinātu plaušas.
 Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās




liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties un zemes, sāciet vārtīties uz
priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis)
aptiniet to sev apkārt.
Nekādā gadījumā pēc trauksmes signāla atskanēšanas neizmantojiet liftu, jo tas var
apstāties degošajā stāvā.
Ja esat uzsācis ugunsgrēka dzēšanu tā attīstības sākumā turpiniet to līdz momentam kad
parādās dzīvībai pirmās bīstamības pazīmes (karstums, dūmi). Līdz ko parādās pirmās
bīstamības pazīmes nekavējoties uzsāciet evakuāciju un neapdraudiet savu dzīvību.

ATCERIETIES!!!!
No ugunsgrēka sākuma - jau pēc 10 minūšu ilgas degšanas, tā t0 var sasniegt vidēji 8000C
Jebkura, ugunsgrēka laikā izdalās toksiskās vielas. Visiem zināms, ka ieelpojamā gaisa
sastāvā ir 78% slāpeklis, 21% skābeklis un 1%citas gāzes.
Dažas no visvairāk sastopamākajām un bīstamākajām gāzēm:
Ja izdalās oglekļa dioksīds (viss biežāk) tad pie 8% koncentrācijas ieelpojamā gaisa
sastāvā cilvēkam sākas galvas sāpes, slikta dūša, vispārējs vājums. Ja šī koncentrācija
sasniegusi 20% robežu tad iestājas elpošanas orgānu paralīze (nāve).
Tāpat vēl bīstamāka ir zilskābe, kas izdalās ugunsgrēka laikā degot parlonam. Šīs vielas
koncentrācija ir vēl mazāk nepieciešama lai iestātos nāve – 0,01% un ieelpojot šādu
koncentrācijas daudzumu iestājas nāve.
Pati bīstamākā toksiskā viela, kas izdalās ugunsgrēka laikā ir akroleins. Viela izdalās
nepilnīgi sadegot taukiem un ziepēm. Šīs vielas koncentrācija ieelpojamā gaisa sastāvā
nepieciešama tikai 0,003%, lai pēc 1 minūtes iestātos cilvēkam nāve.
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Rīcība ugunsgrēka gadījuma.
Izstrādāts saskaņā ar 2004. gada 17. februāra MK noteikumiem Nr. 82 “Ugunsdrošības
noteikumi”

1. Par ugunsgrēku nekavējoties ziņot ugunsdzēsības dienestam pa tālruni

112
Darbiniekam, kurš ziņo par ugunsgrēku jānorāda:





ugunsgrēka izcelšanās vietas adresi;
ugunsgrēka objektu (piem. veikals, kafejnīca, kantoris);
vai ir cietušie, vai nepieciešama citu dienestu palīdzība;
jānosauc savs vārds, uzvārds un telefona numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt
un saņemt papildus informāciju.

KLAUSULI PIRMAIS NOLIEK DISPEČERS!
2. Par ugunsgrēku paziņot cilvēkiem, kuri atrodas ēkā.
3. Organizēt cilvēku evakuāciju.
4. Atslēgt elektroenerģiju.
5. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanu ar pirmās nepieciešamības ugunsgrēku dzēšanas
līdzekļiem.
6. Organizēt materiālo vērtību evakuāciju.
7. Organizēt ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanu.

Darbiniekam, kurš sagaida ugunsdzēsības dienestu jāmāk norādīt:
 visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdens ņemšanas vietām;
 kur un kādā kārtībā atslēgt elektroenerģiju, ja to nav izdevies izdarīt pašu
spēkiem.

Ugunsgrēka vietā ierodoties ugunsdzēsības apakšvienībām, visas amatpersonas
ir pakļautas ugunsgrēka dzēšanas vadītājam.

