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APSTIPRINU 

Līvbērzes pamatskolas direktore 

__________________D. Podkalna 

2017.gada _____. _____________ 

 

Nr.6 

INSTRUKCIJA PAR UGUNSDROŠĪBU 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un  
2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta  noteikumiem  

Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 

 
 

1. Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem vainīgās personas var tikt sauktas pie 

kriminālās, administratīvās, disciplinārās un materiālās atbildības likumā noteiktā 

kārtībā. 

2. Skolā un tās teritorijā aizliegts: 

2.1. smēķēt; 

2.2. ienest un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, 

priekšmetus un materiālus; 

2.3. kurināt ugunskuru, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai skolas darbinieka 

klātbūtnē un uzraudzībā tam paredzētā un iekārtotā vietā; 

2.4. dedzināt kūlu, papīrus un citus degošus materiālus; 

2.5. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās 

ierīces, izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijas to atļauj; 

2.6. izmantot vadus ar bojātu izolāciju; 

2.7. izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem; 

2.8. izmantot nestandarta elektriskās ierīces; 

2.9. izmantot bojātas rozetes. 

3. Mācību stundas laikā, izdzirdot ugunsgrēka trauksmes signālu,  klases skolēni pedagoga, kurš 

šajā klasē vada stundu, vadībā dodas uz tuvāko evakuācijas izeju, kura nav apdraudēta.  
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4. Starpbrīdī  klases skolēnu evakuāciju organizē tas pedagogs, kuram šajā klasē notiks nākošā 

stunda. Ja nav iespējams nokļūt šajā klasē, tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu 

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

5. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā. 

6. Pirmsskolas izglītojamo evakuāciju organizē katras grupas audzinātāja. 

7. Skolēni un darbinieki telpas atstāj nekavējoties, organizēti un mierīgi. 

8. Skolēni pedagogu vadībā pulcējas k/n „Līvbērze” stāvlaukumā, kur pedagogi pēc saraksta 

pārbauda, vai visi ir atstājuši telpas, un sniedz ziņas atbildīgajai personai par ugunsdrošību. 

9. Pēc apstākļu noskaidrošanas atbildīgā persona par ugunsdrošību sniedz informāciju  un 

norādes par tālāko rīcību skolas direktoram. 

 


