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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. LV90000013606, Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, tālrunis: 67458895, fakss 67459090, 
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I  E  K  Š  Ē  J  I  E          N  O T E  I  K  U  M  I  
Rīgā 

 

 

2011.gada ___.novembrī    Nr.______ 
 

 

Ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības 

iestāde nodrošina izglītojamo ugunsdrošību un elektrodrošību. 

2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar 

Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 "Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos", Skolas nolikumu. 

 

II.Ugunsdrošības noteikumi skolēniem. 

 

3.  Skolā un tās teritorijā skolēniem ir aizliegts:  

3.1 Smēķēt;  

3.2 Nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli 

uzliesmojošās vielas, priekšmetus un materiālus;  

3.3. Kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai 

skolas darbinieka klātbūtnē un uzraudzībā, pēc saimniecības pārziņa 
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norādījuma (vieta un laiks); ne tuvāk par 100 m no ēkām, veicot skolas 

teritorijas labiekārtošanas darbus;  

3.4.Dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus. 

4. Skolas ēkās aizliegts:  

4.1.Aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, 

vestibīlus,) ejas un izejas ar somām un mantām;  

4.2.Atstāt bez uzraudzības aizkurtas krāsnis, elektriskajam tīklam 

pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, 

skaitļotājus u.tt.); 

4.3.Fizikas un ķīmijas laboratorijās strādāt ar reaktīviem, 

elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai pasniedzēja vai laboranta 

klātbūtnē un vadībā; 

4.4. Lugu, izrāžu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas 

efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku; 

4.5. 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; 

4.6. Par pamanītu ugunsgrēku nekavējoties jāpaziņo Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni – 112; 

4.7. Skolēni, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to 

vecāki, atkarībā no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie 

atbildības; 

4.8. Skolēniem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem 

noteikumiem: 

4.8.1. 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; 
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4.8.2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni atrodas skolas 

telpā, tad ir jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā 

stunda. Ja tas nav iespējams- tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu 

un jāpilda tā skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas; 

4.8.3. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri; 

4.8.4. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, 

kategoriski aizliegts ieiet ēkā; 

4.8.5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar 3 garu, atkārtotu 

zvana signālu vai mutiski.  

 

III.Elektrodrošības noteikumi skolēniem 

 

5. Elektriskās ierīces drīkst pieslēgt strāvas avotam, izmantojot tikai 

nebojātus savienojumus. 

6. Ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu 

bojājums, ir nekavējoties jāpaziņo skolotājam. 

7. Elektroaizdegšanās gadījumā aizliegts dzēst uguni ar ūdeni. Jāizmanto 

smiltis. 

8.  Nedrīkst ienākt telpās, veikt kaut kādas darbības uz kurām ir izvietotas 

drošības zīmes, kas brīdina par elektrības klātbūtni. 

     9.Kārtība stājas spēkā ar 2011.gada 21.novembrī. 
 

 

 

 

 

 

 

Direktore    N.Rogaļeva 
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