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Ūliha ielā 33, Liepājā, LV 3401, tālrunis 63421744, e-pasts centrassk@liepaja.edu.lv 

 

Liepājā 

2019.gada 30.maijā 

 

Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.2.punktu. 

 
Noteikumi par ugunsdrošību  

Liepājas Centra sākumskolā 

 

1. Par ugunsdrošības noteikumiem skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla 

amatpersona katru gadu septembrī un pēc nepieciešamības. 

2. Skolēni parakstās e-klases žurnāla pielikumā par drošības noteikumu ievērošanu. 

3. Par ugunsdrošību skolā atbild direktors un ar direktora rīkojumu norīkotās personas. 

4. Ikvienam skolas darbiniekam ir jāzina un precīzi jāizpilda ugunsdrošības noteikumi, bet 

ugunsgrēka izcelšanās gadījumā - jādara viss, lai glābtu cilvēku dzīvības un dzēstu 

ugunsgrēku. 

5. Visiem skolēniem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numurs ir 112. 

7. Skolēni vai citas personas, kuri skolas ēkā vai teritorijā pārkāpuši ugunsdrošības 

noteikumus, atkarībā no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 

8. Evakuācijas plāns atrodas katrā stāvā. Ugunsgrēka gadījumā, skolēnu evakuācija jāveic 

pēc evakuācijas plāna. 

9. Skolā nedrīkst atrasties pirotehnikas izstrādājumi, petrolejas, benzīna un citu ugunsbīstamu 

vielu un materiālu krājumi. 

10. Dabaszinību kabinetā strādāt ar reaktīviem, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai 

skolotāja klātbūtnē. 

11. Mājturības un tehnoloģiju ar izvēli koka, kokmateriālu, metāla un citu līdzīgu materiālu 

tehnoloģijās mācību darbnīcā pēc katras nodarbības tiek savākti atkritumi. 

12. Katru dienu pēc mācību priekšmetu stundām kabineta vadītājam vai skolotājam, kurš vadījis 

stundu, rūpīgi jāapskata telpa, jāizslēdz elektrība, pirms kabineta aizslēgšanas jānovērš 

atklātie trūkumi. 
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13. Masu pasākumu laikā kopā ar skolēniem jābūt dežurējošiem skolotājiem vai klases 

audzinātājam. Šīm personām jābūt instruētām par ugunsdrošības pasākumiem un skolēnu 

evakuācijas noteikumiem ugunsgrēka gadījumā. Viņa pienākums ir raudzīties, lai stingri 

tiktu ievēroti piesardzības pasākumi un skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

14. Skolā un tās teritorijā ir aizliegts: 

14.1. smēķēt, nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās 

vielas, priekšmetus un materiālus; 

14.1. kurināt ugunskurus. 

15. Skolas ēkā aizliegts: 

15.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas ar 

somām un mantām; 

15.1. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus. 

16. Skolēna rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

16.1. 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; 

16.2. 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; 

16.3. ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni neatrodas klases telpā ir jādodas uz 

izeju un jāpievienojas jebkurai klasei vai skolotājam, kurš dodas uz izeju, jāpilda 

tā skolotāja norādījumi; 

16.4. iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri; 

16.5. ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet 

ēkā. 

17. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ugunsdzēsības trauksmes signāls vai 

nepārtraukti skanošs skolas zvans. 

 
Ivanova  

29712433 


