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UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

Šī instrukcija izstrādāta saskaņā ar LR Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pantu un 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 ,,Ugunsdrošības 

noteikumi” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest 

pie ugunsgrēka. 

1.2. Ugunsdrošības instruktāžu reģistrē darba aizsardzības instruktāžas žurnālā darba vietā un 

ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, apliecinot to ar instruējamās personas un 

instruētāja parakstiem.  

1.3. Uzņēmuma vadība apņemas veikt ugunsdrošības pasākumus, kas noteikti Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības priekšrakstos. 

1.4. Darbinieku pienākums ugunsdrošības jomā ir: 

1.4.1. apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības; 

1.4.2. darbā izmantot tikai tās ierīces, kuras ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus, 

uzturēt kārtībā savu darba vietu; 

1.4.3. pēc darba pabeigšanas atslēgt visus elektropatērētājus, ko pieļauj tehnoloģiskais process; 

1.4.4. zināt ugunsdzēšamo līdzekļu izvietojumu un mācēt rīkoties ar tiem; 

1.4.5. ugunsgrēka izcelšanās gadījumā rīkoties saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. 

1.5. Instrukcijas prasību neievērošana vai pārkāpums, kā arī rīcība, kas izraisījusi vai varēja izraisīt 

ugunsgrēku, uzskatāma par disciplīnas pārkāpumu, kas sodāma ar uzņēmuma darba kārtības 

noteikumiem un pastāvošo likumdošanu. 

1.6. Personas, kas pārkāpušas ugunsdrošības noteikumus, tiek sauktas pie disciplināras,             

administratīvas un  citas atbildības, atkarībā no pārkāpuma seku lieluma, kā arī kompensē             

ugunsgrēka rezultātā nodarītos materiālos zaudējumus saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.  

      

2.  Telpu uzturēšana 

2.1. Evakuācijas ceļus (izejas, koridorus u.t.t.) nedrīkst pieblīvēt ar priekšmetiem, kā arī  

izmantot citiem nolūkiem. 

2.2. Smēķēt atļauts tikai speciāli nozīmētās vietās (pie galvenās ieejas/izejas ēkā). 

2.3. Telpas ir apgādātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēšanas līdzekļiem saskaņā ar 

normām. Tuvākais ugunsdzēsības aparāts atrodas koridorā netālu no lifta. Kā arī atzīmēti 

evakuācijas plānā.  

2.4. Telpās aizliegts: 

2.4.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas; 

2.4.2. izmantot nestandarta sildierīces, kā arī  sildierīces bez ugunsizturīgiem paliktņiem; 

2.4.3. ekspluatēt bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju; 

2.4.4. aizkraut pieejas un ceļus pie ugunsdzēšanas līdzekļiem; 

2.4.5. veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas pārkāpj ugunsdrošības 

prasības. 

2.5. Patvaļīgi nenoņemt aizsargkupolu apgaismes ķermeņiem.  

2.6. Attālumam no apgaismes ķermeņiem līdz dīgtspējīgiem materiāliem jābūt ne mazākam par 

0.5m. 

2.7 Elektroiekārtu bojājumu, kas var izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakāršanu u.t.t.,   

nekavējoties jāatslēdz no elekrtopadeves, un jāziņo vadītājam.  
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3. Ugunsdrošības līdzekļi 

3.1. Visi ugunsdrošības līdzeklis ( ugunsdzēšamie aparāti, automātiskas ugunsdzēsības līdzekli) 

jāuztur  lietošanas kārtībā. 

3.2. Pieejām pie ugunsdzēšanas līdzekļiem jābūt vienmēr brīvām. 

3.3. Ugunsdrošības līdzekļiem jānodrošina tehniskā apkope, to bojājuma gadījumā jānodrošina, 

lai remonts tiktu veikts visīsākajā laikā. 

 

4. Ugunsdzēsības aparātu izvietošana un uzturēšana 

4.1. Ugunsdzēšanas inventārs pastāvīgi tiek uzturēts lietošanas kārtībā, tam tiek nodrošināta 

regulāra tehniskā apkope un, nepieciešamības gadījumā, to nomaiņa. Ugunsdzēsības 

inventārs ir lietošanas gatavībā.  

4.2. Pieejām pie ugunsdzēšamajiem aparātiem vienmēr jābūt brīvām. 

4.3. Ugunsdzēšanas aparāti nokrāsoti sarkanā krāsā un izmantoti tikai šim nolūkam. Vietas, kur 

izvietoti ugunsdzēšanas aparāti, apzīmētas ar ugunsdrošības zīmi ”Ugunsdzēsības aparāts”: 

 
 

 

4.  Rīcība ugunsgrēka gadījumā 

4.1.Izceļoties ugunsgrēkam, katra pienākums ir: 

4.1.1. nekavējoties ziņot ugunsdzēsības dienestam pa tālr. 112 norādot ugunsgrēka izcelšanās 

adresi un vietu, savu uzvārdu un tālruņa numuru; 

4.1.2. Klausuli pirmais noliek dispičers. 

4.1.3. veikt pasākumus, lai evakuētu cilvēkus un materiālās vērtības; 

4.1.4. evakuējoties neizmantot liftu 

4.1.5. veikt iespējamos pasākumus ugunsgrēka dzēšanai; 

4.1.6. organizēt ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanu, norādīt viņiem īsāko ceļu līdz ugunsgrēka 

vietai; 

4.1.7. nepieciešamības gadījumā izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un avārijas dienestus pa 

tālruni 112. 

 

 

Dzēšana ar ugunsdzēsības aparātu: 

                                                          
 

 ar ugunsdzēšamo aparātu nokļūt līdz degšanas vietai; 

 pagriezt izplūdes uzgali-taurīti uguns virzienā;  

 izvilkt drošības gredzenu; 

 saspiest rokturus; 

 aparāta darba stāvoklis – vertikāls; 

 taures gals nedrīkst būt tuvāk par 1m no degošā objekta; 

 no sprauslas zem spiediena sāks izplūst ogļskābā gāze, kas dzēsīs uguni; 

 dzēšanas laikā aparātu turēt aiz roktura; 
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 ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas – neturēt roku  uz padeves 

mehānisma metāliskās daļas, jo CO2 izplūdes laikā tā atdziest līdz mīnuss 60-700C; 

 ugunsdzēšamā aparāta izplūdes uzgali-taurīti aizliegts vērst pret cilvēku. 

 

Dzēšana 

 

 



 

 

 

4 

 
 

 

Rubcova 

29516000 


