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Ugunsdrošības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
24.11.2009. noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētājos
pasākumos” 7.2. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Valmieras Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) iekšējie noteikumi „ Ugunsdrošības
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka ugunsdrošības prasības un rīcību
ugunsgrēka vai citu trauksmes situāciju gadījumā visiem Valmieras Mūzikas skolas
(turpmāk tekstā – Skola) audzēkņiem, audzēkņu vecākiem, aizbildņiem un citām
pilnvarotām personām (turpmāk – likumiskais pārstāvis) un apmeklētājiem.
2. Noteikumi izstrādāti Skolas audzēkņu drošības un Skolas nepārtrauktas un
netraucētas darbības nodrošināšanai.
3. Skola ir apgādāta ar ugunsdrošības signalizāciju, kā arī ar pulveru ugunsdzēšanas
aparātiem, kuri izvietoti ēkas stāvos.

II Ugunsdrošības vispārīgās prasības
1. Skolā un tās teritorijā ir aizliegts:
1.1. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas,
priekšmetus un materiālus;
1.2. smēķēt;
1.2. kurināt ugunskurus;
1.3. dedzināt pērno zāli, papīrus u.tml. lietas.
2. Skolas ēkā aizliegts:
2.1. aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus), ieejas un izejas
ar somām vai citiem priekšmetiem;
2.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās
ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas u.c.), izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas
instrukcijas to atļauj;
2.3. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus;
2.4. izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces, izņemot
šiem nolūkiem speciāli iekārtotās telpās.
3. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts:
3.1. izmantot vadus ar bojātu izolāciju;
3.2. izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem;
3.3. izmantot nestandarta elektriskās ierīces;
3.4. izmantot bojātas rozetes.
4. Mācību nodarbībās aizliegts rīkoties ar atklātu uguni darba vietās, izņemot gadījumus,
kad saņemta pedagoga atļauja un veikti visi sagatavošanās darbi
5. Mācību nodarbību beigās izglītojamiem ir pienākums izslēgt elektroierīci, kā arī
pārbaudīt, vai darba vietā nav palikuši degoši, kvēlojoši materiāli vai priekšmeti.
6. Ja izglītojamais 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, kuru viņš ir sastapis, vai
skolas dežurantam.
7. Audzēkņi, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus, vai arī viņu likumiskie pārstāvji,
atkarībā no postījumu rakstura un sekām, var tikt saukti pie atbildības.
III Ugunsdzēsības līdzekļi
1. Rokas ugunsdzēsības aparāti Skolas ēkā katrā stāvā atrodas vietās, kuras tiek
apzīmētas ar drošības zīmi „Ugunsdzēsības aparāts”.
2. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts aparāta tips, pildījuma
veids, aparāta uzdevums, iedarbības kārtība un derīguma termiņš.
3. Aizliegts izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem.
4. Pielietojot ugunsdzēšamo aparātu liesmas noslāpēšanai, aizliegts aparāta sprauslu
(smidzinātāju) vērst virzienā, kur atrodas cilvēki.
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IV Rīcība ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā
Rīcība, ja nostrādājusi automātiskā ugunsaizsardzības sistēma un atskanējis
trauksmes signāls:
1.1.nekavējoties uzsākt cilvēku evakuāciju;
1.2.sagaidīt apsardzes darbiniekus;
1.3.apsardzes darbinieks vai atbildīgais par ēkas ugunsdrošību, apseko apsardzes
pulti.
Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos vai citas ārkārtas situācijas gadījumā,
nepieciešams nekavējoties paziņot par to tuvumā esošam pedagogam vai Skolas
darbiniekam, un/vai ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem pa tālruni 112, norādot:
ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas izcelšanās adresi – Valmieras Mūzikas skola,
Pilskalna iela 3, Valmiera; vietu (stāvs, telpa), savu uzvārdu, jāatbild uz dispečera
jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa tam nepieciešamā informācija.
Lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos Valmieras Mūzikas skolas direktors
(administrācija) un atbildīgais par ugunsdrošību (direktora vietnieks administratīvi
saimnieciskajā
darbā),
iespēju
robežās,
veic
šādas
darbības:
3.1.organizē elektroenerģijas atslēgšanu;
3.2.norīko personālu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu
līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējā ugunsdzēsības ūdens sistēmas krāniem;
3.3.brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām traumām
(ēku konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi);
3.4.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 audzēkņi;
3.5.organizē telpu pārbaudi (atbildīgās personas), vai nav palikuši cilvēki, kuri
piedalījās ugunsgrēka dzēšanas darbos un evakuācijas pasākumā.
Nekrist panikā. Objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina
cilvēku iespējas izglābties.
Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā audzēkņi bez ierunām pakļaujas
skolas administrācijas rīkojumiem un rīkojas atbilstoši viņu rīkojumiem. Visiem
audzēkņiem ugunsgrēka dzēšanas vai citas ārkārtas situācijas novēršanas laikā
nepieciešams izpildīt arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu rīkojumus.
Skolas ēkā darbojas centralizēta apziņošanas sistēma.
Evakuācijas paziņojumu translē visu evakuācijas laiku šādā secībā:
7.1. uzmanību piesaistošs signāls (4–10 sekundes);
7.2. īss klusuma brīdis (1–2 sekundes);

7.3. evakuācijas ziņojums;
7.4. klusuma brīdis (1–5 sekundes).
7. Pedagogiem ugunsgrēka dzēšanas laikā ir pienākums:
8.1. savu iespēju robežās piedalīties cilvēku un materiālo vērtību evakuācijā;
8.2. pildīt vadības rīkojumus, kuri vada glābšanas darbus līdz brīdim, kad ierodas
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki;
8.3.pedagogs pārbauda, vai visi evakuējamie audzēkņi ir atstājuši ēku, un par
rezultātiem paziņo Skolas direktoram un glābšanas dienesta pārstāvim.
8.4.ievērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku norādījumus.
8. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad audzēkņiem stingri jāievēro tā
pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases
izglītojamo evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas shēmai.
9. Cilvēku evakuācijai tiek izmantoti skolas ēkā esošie gaiteņi un kāpnes. Evakuācija
notiek saskaņā ar evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem.
10. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri.
11. Ja audzēknis ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts
ieiet ēkā.
12. Pēc evakuācijas audzēkņi atrodas pie skolas esošajā stāvlaukumā vai Valmieras
kultūras centrā, Rīgas ielā 10.
13. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests jāizsauc 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.

V Individuāla rīcība ugunsgrēka gadījumā
1. Doties uz telpas durvīm. Ja jūt, ka tās karstas, nevērt vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz
durvīm ir uguns. Atverot durvis, tā nokļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpos par aizsegu,
kamēr ierodas palīdzība.
2. Ja durvis nav karstas, mazliet pavērt tās un pārliecināties, vai ārpusē nav dūmu un
uguns, tad var atstāt telpu.
3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpot uz loga pusi un to pavērt mazā spraugā. Nedrīkst
atvērt logu pilnīgi vaļā, tas palielinās dūmu ieplūšanu telpā. Turēties zemu pie loga,
tas ļaus ieelpot svaigu gaisu no ārpuses, izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs
telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atvērt logu pilnīgi vai izsist to.
4. Stipri piedūmotā telpā elpošanai izmantot samitrinātu kabatas lakatiņu vai virzīties
rāpus, turot galvu pēc iespējas zemāk, kur vēl ir saglabājies elpošanai derīgs gaiss.
5. Gaidīt palīdzību. Dot ziņu apkārtējiem, ka esat telpā, pie loga vicinot drēbes vai radot
troksni.
6. Pārvietojoties pa piedūmotu telpu, aizklāt muti un degunu ar mitru auduma gabalu.
7. Ja aizdegušās drēbes, nekrist panikā, bet nogulties uz grīdas vai zemes un vārtoties
censties liesmas noslāpēt.
8. Ja drēbes deg citam, paziņot par to viņam, palīdzot tās nodzēst.
9. Nekavēties kāpņu telpās vai gaiteņos, domājot, ko darīt, bet doties ārā no ēkas.
10. Palīdzēt citiem klases biedriem evakuēties.
11. Nedrīkst doties iekšā ēkā, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji.

VI Noslēguma jautājumi
1. Ar šo Noteikumu prasībām audzēkņus iepazīstina specialitātes pedagogi katru gadu
septembrī. Par iepazīšanos ar šo un citu drošības un kārtības noteikumu prasībām
audzēkņi parakstās speciālā veidlapā. Audzēkņi, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada

laikā, pedagogs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no
uzņemšanas.
2. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ar savu darbību ugunsgrēka izcelšanos.
3. Gadījumos, ja pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un darbinieka vainojamas rīcības dēļ
ir izcēlies ugunsgrēks, vainīgais tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
Iekšējie noteikumi “Ugunsdrošības noteikumi” izskatīti, apspriesti un aktualizēti
Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 4. februārā, protokols nr. 1

Direktore

Inese Sudraba

