1.pielikums
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra
noteikumiem “Drošības noteikumi izglītojamiem”

UGUNSDROŠĪBAS noteikumi
1. Izglītojamā PIENĀKUMI:
1.1. mācies un ievēro noteiktās ugunsdrošības prasības, izpildi skolas darbinieka
norādījumus;
1.2. uzturi kārtībā savu istabiņu, mācību vietu;
1.3. nedari neko tādu, kas varētu izraisīt ugunsgrēku - nesmēķē, nelieto sērkociņus un
šķiltavas, nededzini sveci vai brīnumsvecīti, nelieto atklātu uguni, plaukšķenes,
sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, priekšmetus un materiālus, pirotehniku u.c.;
1.4. izmanto tikai drošas un nebojātas elektroiekārtas, ievēro to lietošanas noteikumus. Ja
rodas šaubas, jautā pieaugušajam;
1.5. ja, lietojot elektroierīci, parādās dūmi vai deguma smaka, nekavējoties izslēdz
elektroierīci un atvienot vadu no rozetes. Nekavējoties ziņot pieaugušajam. Aizliegts
atkārtoti ieslēgt bojātu ierīci;
1.6. neienes skolā un tās teritorijā viegli uzliesmojošas un degt spējīgas vielas;
1.7. mācību klasēs izmanto tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, kas nepieciešami
mācībām un kurus lietot ir atļāvis skolotājs;
1.8. mācību stundās ar elektroierīcēm un sildierīcēm strādā tikai skolotāja klātbūtnē un
vadībā;
1.9. pamanot ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, nekavējoties ziņo tuvāk esošajam
skolas darbiniekam.
2. Skolas ēkās (mācību kabinetos, internāta istabiņās, atpūtas telpās, gaiteņos, zālē u.c.) un
skolas teritorijā AIZLIEGTS:
2.1. izmantot nestandarta sildierīces un citas elektroierīces;
2.2. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas;
2.3. izmantot bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;
2.4. elektroietaisēs izmantot nestandarta drošinātājus un to kūstošos ieliktņus, un citas
nestandarta detaļas;
2.5. izmantot bojātas rozetes (par to jāziņo skolas administrācijai);
2.6. aizkraut avārijas izejas, ceļus un pieejas (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus) ar somām,
mantām, mēbelēm un citām lietām;
2.7. aizšķērsot skolas piebraucamos ceļus ar velosipēdiem, automašīnām, motocikliem un
citām lietām;
2.8. aizšķērsot pieeju pie ugunsdrošības līdzekļiem;
2.9. izmantot bēniņus un pagrabtelpas, kāpņu telpas un rezerves izejas, materiālu un
priekšmetu uzglabāšanai;
2.10. izmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu uguni (jebkāda veida
sveces, lāpas, brīnumsvecītes u.tml.), aizliegta jebkāda veida uguņošana;
2.11. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus;
2.12. piesārņot skolas teritoriju ar dažādiem materiāliem, atkritumiem un gružiem;
2.13. skolas pasākumos pilnīgi izslēgt apgaismojumu, izmantot gaismas un dūmu efektus ar
ķīmiskām un citām vielām;
2.14. smēķēt, kurināt ugunskurus (izņemot īpašus gadījumus skolas darbinieka klātbūtnē un
uzraudzībā, saskaņojot ar atbildīgo par ugusdrošību, ne tuvāk par 100 metriem no ēkām,
veicot skolas teritorijas labiekārtošanas darbus), dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt
citas darbības ar atklātu uguni;
2.15. guļamistabās lietot gludekļus, ūdens vārāmās kannas, plītiņas un citas elektriskās
sildierīces. Tās atļauts lietot tikai šim nolūkam paredzētās vietās, ko saskaņojis
atbildīgais par ugunsdrošību;

2.16. ugunsdzēšanas līdzekļus izmantot citiem nolūkiem;
2.17. pielietojot ugunsdzēšamo aparātu, liesmas noslāpēšanai, aparāta sprauslu
(smidzinātāju) vērst cilvēku virzienā;
2.18. ar ķīmiskajiem un putu aparātiem dzēst elektroiekārtas, par kurām nav zināms, vai tās
atrodas zem sprieguma.
3. Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām no
visām pusēm.
4. Izglītojamā RĪCĪBA ugunsgrēka gadījumā:
4.1.
nekavējoties ziņo jebkuram tuvāk esošajam pieaugušajam;
4.2.
noteikti un precīzi ievēro pieaugušā norādījumus;
4.3.
ja tuvumā nav neviena pieaugušā, negaidi, bet zvani 112. Nosauc precīzu skolas
adresi – Leona Paegles iela 5, Valmiera vai Leona Paegles iela 20, Valmiera, konkrētu
ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Sarunu pirmais
beigs dispečers, nenoliec klausuli pirmais;
4.4.
doties uz tuvāko izeju, kur priekšā nav dūmu. Aizver durvis, lai neizplatītos dūmi un
uguns. Evakuācijas plāni atrodas katrā ēkas stāva gaitenī un guļamistabā;
4.5.
ja iespējams, par ugunsgrēku paziņo arī citiem skolēniem, kuri atrodas tuvumā un
palīdzi izkļūt ārā;
4.6.
nekavējies kāpņu telpā vai gaitenī, domājot, ko darīt. No ēkas izej ātri un organizēti;
4.7.
ja ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodies ārpus skolas ēkas, kategoriski aizliegts ieiet
ēkā.
5. Ja atrodies piedūmotā telpā, muti un degunu aizsedz ar samitrinātu audumu, nometies rāpus
un mēģini izkļūt no tās, pārvietojoties pēc iespējas tuvāk grīdai, jo tur būs mazāk dūmu un
zemāka temperatūra;
6. Ja durvis ir karstas, nekādā ziņā never tās vaļā. Tas nozīmē, ka uguns plosās tieši aiz durvīm.
Aizvērtas durvis ir drošs aizsegs no uguns un var tevi pasargāt.
7. Ja telpas nav iespējams atstāt, tad gaidi palīdzību no ārpuses. Paliec drošākajā telpā. Aizver
durvis. Spraugas noblīvē ar slapju audumu (dvieļiem, apģērbu vai jebko citu, kas ir pa rokai),
lai liesmas nenāk telpā.
8. Radi troksni, lai glābēji zina, kur tu atrodies. Nekliedz, bet skandini dažādus priekšmetus, jo ir
svarīgi taupīt elpu. Pārliecinies, ka esi pamanīts.
9. Ja aizdegušās drēbes:
9.1.
izturies pēc iespējas mierīgāk un nevicini rokas, jo tas veicina vēl lielākas liesmas;
9.2.
uzreiz apstājies un nogulies zemē, sāc vārtīties uz priekšu un atpakaļ;
9.3.
ja pie rokas ir sega vai biezs mētelis, aptin to sev apkārt, tas palīdzēs noslāpēt liesmas;
9.4.
ja ieraugi, ka kādam skolēnam ir aizdegušās drēbes, neuzskati par pašsaprotamu, ka
viņš zina, kā rīkoties. Vispirms pasaki, ka viņa drēbes deg. Rīkojieties ātri — nogrūd
viņu uz zemes un palīdzi ripināties uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest;
9.5.
liesmu slāpēšanai var noderēt sega vai kāds tavs apģērba gabals.
10. Glābējus izsauc arī tādā gadījumā, ja aizdegšanās novērsta pašu spēkiem, jo gruzdēšanas
perēklis var palikt apslēptās vietās, un pēc laika ugunsgrēks var atkārtoti izcelties jau lielākos
apmēros.
11. Ja sajūti gāzes smaku:
11.1. aizliegts ieslēgt un izslēgt elektroapgaismojumu un citas elektroiekārtas (arī datoru), lai
neradītu dzirksteli;
11.2. aizliegts lietot atklātu uguni;
11.3. nepieciešams parūpēties, lai caurvējā neaizsitas logi vai durvis, kas var radīt dzirksteli;
11.4. nekavējoties ziņo pieaugušajam.

12. Darbinieku rīcība ugunsdrošībai Skolā:
12.1. nakts laikā dežurējošais personāls pirms uzsāk darbu iegūst aktuālo informāciju par Skolā,
internātā pa nakti paliekošo izglītojamo, darbinieku un citu cilvēku skaitu, viņu izvietojumu,
lai nepieciešamības gadījumā par to informētu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
12.2. darbus, kuru laikā iespējama degtspējīgu tvaiku vai gāzu izdalīšanās, veic ventilējamos
skapjos;
12.3. Skolas laboratorijās un noliktavās bīstamās vielas uzglabā aizslēdzamos skapjos, kuru
atslēgas atrodas pie pedagoga vai laboranta;
12.4. galdnieka darbnīcā uzglabā tikai tos materiālus, kas nepieciešami konkrētā dienā
izgatavojamiem priekšmetiem. Materiāli un instrumenti nedrīkst atrasties uz palodzēm, lai
logus var brīvi atvērt.
12.5. darbinieki pēc darba/nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces.
13. Ja izcēlies ugunsgrēks, Skolas darbiniekiem ir pienākums nekavējoties ziņot par to Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, nosaucot precīzu objekta adresi,
ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, pārtraukt cilvēku iekļūšanu
Skolā, ziņot Skolas vadībai.
14. Par ugunsgrēka izcelšanos Skolā izziņo centralizētā apsardzes sistēma.
15. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā visi organizēti un ātri pamet Skolu. Pedagogi nekavējoties evakuē
izglītojamos un evakuējas paši, vadoties pēc evakuācijas plāna.
16. Skolas darbinieki, novērtējot apstākļus savai un citu ugunsdrošībai, ugunsgrēka izcelšanās brīdī ir
tiesīgi veikt ugunsgrēka dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, līdz brīdim, kad to pārņem Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.
17. Skolas direktors (vadība) un atbildīgais par ugunsdrošību iespēju robežās veic šādas darbības, lai
novērstu ugunsgrēka izplatīšanos:
17.1. organizē elektroenerģijas atslēgšanu;
17.2. norīko personālu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagaidīšanai, lai norādītu
īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējās ugunsdzēsības ūdens sistēmas
krāniem;
17.3. brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām traumām (ēku
konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi);
17.4. organizējot cilvēku evakuāciju, dara visu, lai novērstu iespējamo panikas izcelšanos.
Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un avārijas izeju
izvietojuma. Primāri tiek evakuēti visi izglītojamie;
17.5. organizē telpu pārbaudi, vai nav palikuši cilvēki, kuri piedalījās ugunsgrēka dzēšanas darbos
un evakuācijas pasākumā;
17.6. pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku ierašanās objektā, persona,
kura organizēja primāros ugunsdzēšanas pasākumus, informē glābšanas dienestu par
ugunsgrēka izcelsmes vietu, uguns izplatīšanos virzienu, objekta specifiskajām īpatnībām
(augstas temperatūras, degšanas produktu un ūdens bīstamo iedarbību uz aparatūru,
dokumentiem u.c.) un tālāk darbojas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja
vadībā un rīkojas pēc viņa norādījumiem.
18. Darbiniekiem ugunsgrēka dzēšanas laikā ir pienākums:
18.1. ja nepieciešams un iespējams, piedalīties cilvēku un materiālo vērtību evakuācijā;
18.2. pildīt vadības rīkojumus, kuri vada glābšanas darbus līdz brīdim, kad ierodas Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki;
18.3. ievērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku norādījumus;
19. Vajadzības gadījumā izsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienestus.
20. Ikvienas personas pienākums ir ar savu darbību nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.
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