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BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „Daugmale” 
Reģ. Nr. 3351901642, Jēkabpils iela 19a, 

Rīga, LV–1003, tālrunis 67229951, fakss 67211159, e-pasts bjcdaugmale@riga.lv 
 
Rīgā 

 
 

INSTRUKCIJA 
01.09.2015.                                                                                                   Nr. BJCD-15-15-ins 

 
Ugunsdrošības instrukcija izglītojamajiem 

 
Interešu izglītības skolotāja uzdevums ugunsdrošības jomā ir panākt, lai izglītojamie zinātu 

ugunsdrošības pamatprasības, prastu rīkoties gadījumā, ja izcelsies ugunsgrēks. 
 Instruējot izglītojamos ugunsdrošībā, jānorāda: 

 ugunsgrēka fiziskais raksturojums, 

 rīcība ugunsgrēka gadījumā (ugunsdzēsēji izsaucami pa tel. 01 vai 112; atskanot trauksmes 
signālam, notiek evakuācija; evakuācijas ceļš, pulcēšanās vietas); 

 rīcība, ja izcēlies ugunsgrēks atrodoties mājās (dzīvoklī). 
Instruktāža ugunsdrošībā jāveic divas reizes gadā, to fiksējot nodarbību uzskaites žurnālā. 

 
  
1. Izglītības iestādes teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie 

visām ēkām. Tās nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, 
motocikli).  

2. Izglītības iestādes un tās teritorijā izglītojamajiem ir aizliegts:  

 smēķēt; 

 nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas,     
   priekšmetus un materiālus; 

 kurināt ugunskurus, izņemot īpašus gadījumus skolotāja vai izglītības iestādes darbinieka  
klātbūtnē un uzraudzībā, pēc saimniecības pārziņa norādījuma (vieta un laiks), ne tuvāk par 100 m 
no ēkām, veicot izglītības iestādes teritorijas labiekārtošanas darbus;  

 dedzināt pērno zāli, rugājus, papīrus.  
3. Izglītības iestādes ēkās aizliegts: 

 aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaiteņus, kāpņu telpas, vestibilus,) ejas un izejas  
   ar somām un mantām; 

 telpu uzkopšanai izmantot benzīnu, petroleju un citus VUŠ un DŠ; 

 atstāt  bez  uzraudzības  aizkurtas  krāsnis,  elektriskajam  tīklam  pievienotas  
   sadzīves un elektriskās ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, skaitļotājus u.c., izņemot 

ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijas to atļauj;  

 ienest un uzglabāt VUŠ un DŠ; 
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 izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces   
   mācību telpās un citās telpās, izņemot šiem nolūkiem iekārtotās telpās (mācību kabinetos).  
4. Elektroiekārtu ekspluatācijā aizliegts: 

 izmantot vadus ar bojātu izolāciju; 

 izmantot elektriskās sildierīces bez ugunsdrošiem paliktņiem; 

 izmantot nestandarta elektriskās ierīces; 

 atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem; 

 izmantot bojātas rozetes.  
5. Mācību telpās strādāt ar reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai pasniedzēja 

vai laboranta klātbūtnē un vadībā.   
6. Iestādes un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un 

citas vielas, kas var izraisīt ugunsgrēku.  
7. Pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļu izvietošanai izglītības iestādes teritorijā 

uzstāda speciālus ugunsdzēsības dēļus – skapjus.  
8. Rokas ugunsdzēsības aparāti izglītības iestādes ēkā piekarināti pie sienām katrā stāvā, bet 

skolas teritorijā izvietoti uz ugunsdzēsības dēļiem.  
9. Ugunsdzēsības aparātus, kas nav domāti ekspluatācijai negatīvā temperatūrā, gada 

augstākajā laikā no ugunsdzēsības dēļiem noņem, bet to vietā atstāj informāciju, kur 
ugunsdzēsības aparāti atrodas.  

10. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts: 

 aparāta tips; 

 pildījuma veids; 

 aparāta uzdevums;  

 iedarbības kārtība; 

 derīguma termiņš.  
11. Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos izglītības iestādē vai tās teritorijā vai 

ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties 
jāziņo par to jebkuram izglītības iestādes darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis.  

12. Par ugunsdrošību izglītības iestādē atbild direktors un ar viņa rīkojumu  norīkotās 
personas. 

13.  Skolotājs pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces. 
14. Visiem izglītības iestādes izglītojamiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 
15. Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no 

postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 
16. Izglītojamie ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem  
Izglītojamā rīcība ugunsgrēka gadījumā).  

Izglītojamā rīcība ugunsgrēka gadījumā 
    
1. Ja ugunsgrēks izcēlies nodarbības laikā, tad izglītojamajiem stingri jāievēro tā pedagoga 

norādījumi, kurš vada šo nodarbību, jo viņš organizē un atbild par šīs grupas izglītojamo 
evakuāciju atbilstoši iestādes evakuācijas shēmai. 

2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamie atrodas izglītības iestādes telpā, tad ir 
jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā nodarbība. Ja tas nav iespējams – tad 
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jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā pedagoga norādījumi, kas tajā brīdī tur 
atrodas. 

3. Iziet no izglītības iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri. 
4. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā. 
5. Par ugunsgrēka izcelšanos izglītības iestāde paziņo ar nepārtraukti skanošu zvanu vai 

mutiski.  
6. Ugunsgrēka gadījumā  z v a n ī t:  01 vai 112 

Ugunsdrošības instrukcija Ziemassvētku sarīkojumos un citu pasākumu laikā 
 
1. Masu pasākumu (koncertu, Ziemassvētku sarīkojumos, sporta sacensībās u.c.) gadījumos 

iestādes direktors norīko atbildīgās personas. To pienākums ir nodrošināt ugunsdrošību prasību 
ievērošanu minēto pasākumu sagatavošanas un norises laikā. 

2. Masu pasākumu norises laikā izglītības iestādē kopā ar izglītojamiem jābūt dežūrējošiem 
skolotājiem. 

3. Šīm personām jābūt instruētām par ugunsdrošības pasākumiem un skolnieku evakuācijas 
noteikumiem ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 

4. Personām, kuras atbild par Ziemassvētku u.c. sarīkojumu norisi, pirms pasākuma rūpīgi 
jāpārskata visas telpas, rezerves izejas un personiski jāpārliecinās vai jāgriežas pie speciālista, kurš 
ir atbildīgs par ugunsdrošību iestādē, lai pārliecinātos vai no ugunsdrošības viedokļa telpas ir 
lietošanas kārtībā un apgādātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļiem. 

5. Telpā, kur novietota eglīte, jābūt vismaz divām izejām (tieši uz āru vai kāpņu telpām). 
6. Svētku eglīti nedrīkst novietot ejās un izeju tuvumā. To nostiprina uz stabilas pamatnes. 

Sarīkojuma dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo atbilstoši tehnisko 
normatīvu prasībām (0.75 m2 grīdas platība uz vienu cilvēku). 

7. Masu pasākumos aizliegts izmantot pirotehniskos materiālus. 
8. Svētku pasākumos aizliegts piedalīties skolniekiem un citiem svētku dalībniekiem tērpos, 

kas darināti no vates, papīra, marles un tml. viegli uzliesmojušiem materiāliem.  

 

Direktors                                                                                                                           E.Šāblis 

 

S.Zeme__________________ 


