
  
  

  
  
     
  

                
                         Jelgavas pilsētas dome 

Jelgavas 1. internātpamatskola 
Reģ, Nr.2823901097 

Institūta ielā 4, Jelgavā, LV - 3002, tālr.: 63023684;tālr./fakss 63029514 
E - pasts: 1isk@skolas.jelgava.lv 

 
 

Apstiprināti ar direktora rīkojumu Nr.1-8/78 
Jelgava, 2010. gada 6. septembris 

 
 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN CITOS MASU PASĀKUMOS 
Nr.4 

 
I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 

 

1. Telpā, kurā notiek masu pasākums, jābūt ne mazāk kā divām izejām, kuras pasākuma laikā ir 
nenoslēgtas. 

2. Par ugunsdrošību masu pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota persona. 

3. Apmeklētāju skaits masu pasākumos nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo, ņemot vērā 
normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku. Apmeklētāju blīvums nedrīkst pārsniegt - 
0,75 m 2 viens cilvēks. 

4. Koridoros, ejās, izejās, kas saistīti ar pasākumu telpu, nedrīkst uzglabāt inventāru, 
priekšmetus. 

5. Nodrošināt pasākumā pie katras izejas dežurantu, kas prot veikt apmeklētāju 
evakuāciju, ja izceļas ugunsgrēks vai kāds cits negadījums un rodas panika. 

6. Koka ēkās vai arī ēkās ar koka pārsedzi, kategoriski aizliegts rīkot masu pasākumus 
augstāk par otro stāvu. 

7. Logi masu pasākumā nedrīkst būt aprīkoti ar režģiem, aizbīdņiem, aizkrauti ar mēbelēm vai 
citiem priekšmetiem. Aizliegts rīkot masu pasākumus telpās ar aizrestotiem logiem. 

8. Masu pasākumu laikā kopā ar izglītojamajiem jābūt dežūrējošam pasniedzējam, 
klases audzinātājam, kuriem jābūt instruētiem par ugunsdrošības pasākumiem un jāprot veikt 
pasākumu dalībnieku evakuāciju jebkura negadījuma laikā. 

9. Pasākuma organizētāju un atbildīgo pienākums ir raudzīties, lai masu pasākuma laikā stingri 
tiktu ievēroti piesardzības pasākumi. 

10. Nav  atļauti  gaismas   efekti,  izmantojot  ķīmiskās  un  citas  vielas,  kas  var  izraisīt 
ugunsgrēku lugu, izrāžu un citu pasākumu laikā. 
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11. Egles iluminācijas izveidošanu uzticēt profesionāliem elektriķiem, izmantojot tikai slēgtos 
elektrovadus ar standarta dakšām un rozetēm. 

12. Izglītojamajiem aizliegts: 
• spridzināt jebkādas sprāgstvielas, šaut raķetes u.tml.; 
• rīkot jebkādus salūtus, 
• dedzināt ,,Bengālijas" svecītes, 
• dedzināt stearīna svecītes, 
• lietot jebkādas degošas vai viegli uzliesmojošas vielas, 
• telpās izslēgt gaismu, to nesaskaņojot ar atbildīgo skolotāju, 
• karnevāla maskās izmantot nepiesūcinātas  ar nedegošām vielām vati un marli, 
• staigāt ar degošām svecītēm rokās; 
• izvietot degošas sveces telpu izgaismošanai vai citām vajadzībām. 

13. Rīkojot diskotēkas, balles, to rīkotajiem   un   vadītajiem   ir   pienākums   ievērot 
,,Elektroiekārtas ierīkošanas noteikumus" un tiem ir jāparakstās pasākumu rīkošanas 
žurnālos par ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu pasākumu laikā. 

14. Egles jāuzstāda uz stabiliem paliktņiem, lai tās netraucētu pasākuma dalībniekiem 
pārvietoties gar tām. 

15. Jebkuram pieaugušajam un izglītojamajam, jāzina: 
• kā sazvanīt ugunsdzēsējus (,,112”)-, 
• kur atrodas tuvākie ugunsgrēka dzēšanas līdzekļi un kā ar tiem rīkoties, 
• kā veikt evakuāciju un uz kurieni. 

16. Nodrošināt vismaz vienu metru platu eju skatuves perimetrā starp dekorācijām un skatuves 
norobežojošām konstrukcijām. 

17. Visas evakuācijas ejas izejas virzienā nedrīkst būt sazarotas (evakuācijas laikā cilvēku 
plūsmas nedrīkst krustoties). 

II   PRASĪBAS AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS 

1. Avārijas situācijā nekavējoties ziņojiet iestādes administrācijai par nelaimes gadījumu, 
ugunsgrēku vai situāciju, kura apdraud cilvēka veselību vai dzīvību. 

2. Ja pēkšņi tiek pārtraukta elektriskās enerģijas padeve, jāizslēdz visu elektroiekārtu un 
patērētāju slēdži. 

3. Ja jūtama  elektrisko   vadu  izolācijas  deguma  smaka,  radīsies  īssavienojums  vai 
pārrāvums elektropadeves sistēmā, ar galvenā slēdža palīdzību jāatvieno elektrotīkls. 

4. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši ugunsdrošības instrukcijas prasībām, kā arī 
nekavējoties ziņot ugunsdzēsības dienestam pa tālruni 112. 

Izglītojamos ar šiem drošības noteikumiem iepazīstina izglītības iestādes vadītāja 
norīkota persona. Iepazīstināšanu reģistrē žurnālā, norādot drošības noteikumu numuru 
vai nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar 
parakstu, norādot iepazīšanās datumu. Iepazīstināšana notiek ne retāk kā reizi gadā. 

 


