SPORTA SKOLA “ARKĀDIJA”
Cieceres ielā 9, Rīgā, LV–1002, tālrunis 67474154, e-pasts: bjssarkadija@riga.lv

“Sporta skolas “Arkādija” ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi
(izglītojamajiem)
Izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra noteikumiem Nr.1338”Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
7. un 8. punktu

Vispārīgie jautājumi
1. Mācību grupu pedagogs veic vispārējo instruktāžu par ugunsdrošību un

elektrodrošību audzēkņiem mācību gada sākumā un pēc vajadzības,
mainoties situācijai, (piemēram, sacensības, nometnes u. c. pasākumi).
Par instruktāžu pedagogs veic ierakstu e-klases žurnāla pielikumā,
izglītojamie parakstās par tās ievērošanu.
UGUNSDROŠĪBA
2. Audzēkņu pienākumi skolā ir:
2.1. neienest viegli uzliesmojošas un degt spējīgas vielas;
2.2. nepielietot pirotehniku, kā arī atklātu uguni.
3. Ārpusskolas:
3.1. mežos un purvos nebojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns
novērošanas torņus, plakātus, norādījuma zīmes;
3.2. neizgāzt vai nededzināt visa veida atkritumus;
3.3. kurināt ugunskurus tikai tam iekārtotās vietās.
4. Ugunsgrēka gadījumā ikviena pedagoga, audzēkņa, darbinieka
pienākums ir nekavējoties paziņot par to direktoram vai citam skolas
administrācijas darbiniekam.
5. Paziņot ugunsdzēsības dienestam pa telefonu 112 - jānosauc objekta
adrese, ugunsgrēka izcelšanās vieta, savs uzvārds un telefona numurs.
6. Pedagogam evakuēt bērnus, vadoties pēc skolas iekšējās kārtības
noteikumiem un evakuācijas plāna.
7. Mācību treniņu nodarbības vietas teritorijā vienmēr jābūt brīvām
caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. Tās nevar izmantot
audzēkņu transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi,
motocikli).
8. Mācību treniņu nodarbības vietā un tās teritorijā skolēniem ir aizliegts:
8.1. smēķēt;
8.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās
vielas, priekšmetus un materiālus;
8.3. kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai skolas
darbinieka klātbūtnē un uzraudzībā; ne tuvāk par 100 m no ēkām, veicot

skolas teritorijas labiekārtošanas darbus; o dedzināt pērno zāli, rugājus,
papīrus.
9. Skolas ēkās aizliegts:
9.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un
izejas ar somām un mantām;
9.2. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus.
10. Pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļu izvietošanai skolas
teritorijā uzstāda speciālus ugunsdzēsības stendus, kur izvietoti ugunsdzēsības
aparāti.
11. Ugunsdzēsības aparātus, kas nav domāti ekspluatācijai negatīvā
temperatūrā, gada aukstākajā laikā no ugunsdzēsības stendiem noņem, bet to
vietā atstāj informāciju, kur ugunsdzēsības aparāti atrodas.
12. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts:
12.1. aparāta tips;
12.2. pildījuma veids;
12.3. aparāta uzdevums;
12.4. iedarbības kārtība;
12.5. derīguma termiņš.
13. Ja audzēknis 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.
14. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkotās
personas.
15. Visiem skolas audzēkņiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi.
16.Audzēkņi, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki,
atkarībā no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības.
SKOLĒNA RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ:
17. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību treniņu nodarbības laikā, tad audzēkņiem
stingri jāievēro tā pedagoga norādījumi, kurš vada šo mācību treniņu nodarību,
jo viņš organizē un atbild par audzēkņu evakuāciju atbilstoši evakuācijas
shēmai.
18. Nodarbību vieta jāatstāj organizēti un ātri.
19. Ja audzēknis ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski
aizliegts ieiet ēkā.
20. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt glābšanas dienestam tālr. 112
ELEKTRODROŠĪBA
21. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:
21.1. izmantot vadus ar bojātu izolāciju;
21.2. izmantot nestandarta elektriskās ierīces;
21.3. atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;
21.4. izmantot bojātas rozetes;
21.5. nedrīkst kāpt elektropārvades līniju balstos un transformatoru
punktos;
21.6. nedrīkst atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tās rotaļām;
21.7. nedrīkst spēlēties zem gaisvadu līnijām;

nedrīkst dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes, izolatorus, bojāt
elektroiekārtas;
21.9. netuvoties bojāto elektroiekārtu bīstamajai vietai;
21.10. nekavējoties paziņot par elektroiekārtu bojājumiem direktoram vai
jebkuram skolas darbiniekam, bet ārpusskolas zvanīt pa tālruni 112.
21.8.

Direktora p.i.

J.Grants

