
 

Pielikums Nr.1 

Jelgavas novada Sporta centra 22.08.2019.  
iekšējiem noteikumiem  
Nr.2 „Darba drošības un  
aizsardzības noteikumi” 

UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka ugunsdrošu Sporta centra ēkas ekspluatāciju (ēkas 

adrese: Aviācijas iela 8, Jelgava, LV 3002), ugunsdrošības prasības, kas jāievēro 

iestādes darbiniekiem, audzēkņiem un apmeklētājiem (turpmāk visi kopā – 

personāls), un rīcību ugunsgrēka gadījumā. 

2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 

noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. 

3. Sporta centra ēka ir apgādāta ar ugunsdrošības signalizāciju, 

ugunsdzēšanas iekšējo ūdensvadu un sūkņu staciju, kā arī ar pulveru 

ugunsdzēšanas aparātiem, kuri izvietoti ēkas stāvos un atsevišķos darba 

kabinetos. 

4. Sporta centra ēkai ir izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni 

ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, to grafiskie zīmējumi izvietoti katrā no ēkas 

stāviem. Visi evakuācijas ceļi tiek uzturēti atbilstoši Ministru kabineta  2016. 

gada 19.aprīļa  noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, avārijas 

izejas apgādātas ar speciālām slēdzenēm, kuras vajadzības gadījumā var atvērt 

bez atslēgas palīdzības.  

5. Ēkai ir ugunsdrošs pārklājums saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumiem 

Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.  

6. Sporta centra audzēkņi un personāls tiek instruēts ugunsdrošības 

jautājumos, šo faktu apliecinot ar parakstiem instruktāžu reģistrācijas žurnālos.  

 

II. Ugunsdrošības ievērošanas nosacījumi 

 

7. Par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu iestādē atbild Sporta centra 

direktors un viņa norīkota persona (ja tāda ir), kura amata aprakstā tas ir ierakstīts 

(turpmāk – atbildīgais par ugunsdrošību). Pārējais Sporta centra personāls ir 

atbildīgs par ugunsdrošību katrs savā darba (mācību treniņu) vietā. 

8. Atbildīgā par ugunsdrošību objektā pienākumos ietilpst: 

       8.1. organizēt darbu iestādes ugunsdrošībā; 

       8.2. veikt ugunsdrošības instruktāžas; 

     8.3. nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas, ugunsdzēšanas iekšējā 

ūdensvada un sūkņa stacijas darbību, organizēt savlaicīgu bojājumu novēršanu un 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt to nomaiņu; 

8.4. nodrošināt ugunsdzēšanas aparātu savlaicīgu pārbaudi un pārpildīšanu; 
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  8.5.nodrošināt Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto 

ugunsdrošības pasākumu izpildi. 

9. Sporta centra personāla (tostarp audzēkņu) pienākumi ugunsdrošībā ir: 

      9.1. apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības; 

      9.2. uzturēt kārtībā savu darba (mācību treniņu) vietu; 

      9.3. nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku (smēķēt tam 

neparedzētās vietās, lietot atklātu uguni u.c. darbības); 

    9.4. izmantot tikai tās elektroiekārtas, kuras ir paredzētas tiešo darba 

(mācību treniņu) pienākumu veikšanai un ir lietošanas kārtībā, ievērot to 

lietošanas noteikumus; 

9.5. mācēt pielietot esošos ugunsdzēšanas līdzekļus un inventāru; 

    9.6. izceļoties ugunsgrēkam, nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam pa tālr. 01 vai 112; 

      9.7. veikt visus iespējamos pasākumus cilvēku un materiālo vērtību 

evakuācijai, ugunsgrēka likvidēšanai. 

10. Smēķēt atļauts tikai speciāli šim nolūkam iekārtotā un apzīmētā vietā. 

11. Iestādes ēkas telpu un tai pieguļošās teritorijas uzturēšana ugunsdrošā 

kārtībā paredz sekojošus aizliegumus: 

11.1. izmantot nestandarta sildierīces un citas elektroierīces; 

11.2. elektroietaisēs izmantot nestandarta drošinātājus un to kūstošos 

ieliktņus, un citas nestandarta detaļas; 

11.3. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas; 

11.4.ekspluatēt bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu 

izolāciju; 

11.5. aizkraut avārijas izejas, ceļus un pieejas ugunsdzēšanas līdzekļiem;  

11.6.veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas 

neatbilst ugunsdrošības prasībām; 

11.7.izmantot tehniskos stāvus (bēniņus un pagrabtelpas), kāpņu telpas un 

rezerves izejas materiālu un priekšmetu uzglabāšanai; 

11.8. izmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu 

uguni. 

12. Iestādes ēkas pagalmiem un pieguļošai teritorijai jābūt sakārtotai un 

regulāri jāveic to uzkopšana no dažādiem materiāliem, atkritumiem un gružiem. 

Teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt 

citas darbības ar atklātu uguni. 

13. Kabinetos aizliegts dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces 

bez pedagogu klātbūtnes. Aizliegts rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām 

un vati. 

Papildus nosacījumi ugunsdrošībai izglītības iestādē saskaņā Ministru 

kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”: 

13.1. Sporta centra telpās aizliegts glabāt īpaši viegli uzliesmojošus 

šķidrumus, kā arī lietot atklātu uguni; 

13.2. treneris pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces. 
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III. Ugunsdrošības līdzekļi 

 

14. Ugunsdzēsības inventārs un ugunsdzēšanas aparāti jāuzglabā šim 

nolūkam sagatavotās, redzamās un viegli pieejamās vietās , atbilstoši tehniskās 

ekspluatācijas noteikumiem. Šīs vietas jāapzīmē ar norādījuma zīmēm. Aparātiem 

jābūt marķētiem atbilstoši ugunsdrošības prasībām 

15. Pieejām pie ugunsdrošības līdzekļiem jābūt vienmēr brīvām.  

16. Ugunsdrošības līdzekļi jāuztur lietošanas kārtībā. Obligāti jānodrošina to 

nomaiņa vai remonts bojājumu gadījumā. Ugunsdzēšamos aparātus drīkst 

pārbaudīt, uzpildīt un remontēt tikai licencētos uzņēmumos.  

17. Aukstajā gadalaikā neapkurinātajās telpās un teritorijā jānovieto 

ugunsdzēšamie aparāti, kuru ekspluatācijas noteikumi pieļauj to ekspluatāciju 

jebkurā gadalaikā. 

18. Aizliegts izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem. 

19. Pielietojot ugunsdzēšamo aparātu liesmas noslāpēšanai aizliegts aparāta 

sprauslu (smidzinātāju) vērst virzienā, kur atrodas cilvēki. 

20. Nedrīkst ar ķīmiskajiem un putu aparātiem dzēst elektroiekārtas, par 

kurām nav zināms, vai tās atrodas zem sprieguma.  

 

                                IV. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 
 

21. Ja izcēlies ugunsgrēks, ikvienam (audzēknis ziņo jebkuram iestādes 

darbiniekam vai pieaugušajam) savu iespēju robežās ir pienākums ziņot par to 

iestādes vadībai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 01 vai 

112, nosaucot precīzu objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru, pārtraucot cilvēku iekļūšanu objektā. 

22. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā visiem jāpamet objekts. Nekavējoties 

tiek veikta audzēkņu, personāla un apmeklētāju evakuācija no ugunsgrēka zonas, 

organizēta materiālo vērtību evakuācija un aizsardzība. Sporta centra 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.  

Iestādes direktors (vadība) un atbildīgais par ugunsdrošību iespēju robežās 

veic šādas darbības, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos: 

22.1. organizē elektroenerģijas atslēgšanu; 

22.2. norīko personālu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu 

īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējā ugunsdzēsības ūdens 

sistēmas krāniem; 

22.3. brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām 

traumām (ēku konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, 

apdegumi); 

22.4. organizējot cilvēku evakuāciju, jādara viss, lai novērstu iespējamo 

panikas izcelšanos. Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās 

vietas un avārijas izeju izvietojuma. Primāri tiek evakuēti visi audzēkņi. 
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22.5. organizē telpu pārbaudi, vai nav palikuši cilvēki, kuri piedalījās 

ugunsgrēka dzēšanas darbos un evakuācijas pasākumā;  

22.6. 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. 

23. Treneriem ugunsgrēka dzēšanas laikā ir pienākums: 

23.1. ja nepieciešams, savu iespēju robežās piedalīties cilvēku un materiālo 

vērtību evakuācijā; 

23.2. pildīt vadības rīkojumus, kuri vada glābšanas darbus līdz brīdim, kad 

ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki;  

23.3. ievērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku 

norādījumus;  

24. Glābjoties pašam vai glābjot kādu no stipri piedūmotas telpas, elpošanai 

izmantot samitrinātu kabatas lakatiņu vai virzīties rāpus, turot galvu pēc iespējas 

zemāk, kur vēl ir saglabājies elpošanai derīgs gaiss;  

25. Vajadzības gadījumā jāizsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās 

palīdzības un avārijas dienesti. 

26. 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. Noslēguma jautājumi 

 

27. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ar savu darbību ugunsgrēka 

izcelšanos. 

28. Audzēkņu un personāla pienākums ir apgūt ugunsdrošības kārtību 

ikgadējā darbinieku instruktāžā un ievērot to. 

29. Gadījumos, ja pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un darbinieka vainas 

dēļ ir izcēlies ugunsgrēks, vainīgais var tikt saukts pie atbildības LR normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

Direktors          V.Beitāns 


