RĪGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
“DARDEDZE”
Slokas iela 209, Rīga, LV–1069, tālrunis 67848163, e-pasts: rspiidar@riga.lv

NOTEIKUMI
Rīgā
2020.gada 13. oktobrī

Nr. PIDA-20-4-nts

Pagarinātās dienas grupas darbība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un
73. panta pirmās daļas 4. punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus, kādā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
„DARDEDZE” (turpmāk tekstā – Iestāde) darbojas pagarinātās dienas grupa, kura
īsteno speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas.
2. Lēmumu par pagarinātās dienas grupas veidošanu pieņem Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departaments, pamatojoties uz Iestādes vadītāja iesniegumu par tās
izveidošanu.
3. Noteikumi izstrādāti ievērojot pirmsskolas bērnu drošību un tiesības saņemt
savlaicīgu speciālo pirmsskolas izglītību un obligātu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
II Pagarinātās dienas grupas komplektēšanas kārtība
4. Pagarinātās dienas grupā tiek uzņemti izglītojamie no rindas, ievērojot 15.12.2010.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta saistošos noteikumus Nr.9nts “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno
speciālās pirmsskolas izglītības programmas, reģistrē bērnus rindā speciālās
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.
5. Iestādes pagarinātās dienas grupa tiek komplektēta no izglītojamiem, kuriem izsniegti
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi apmācībai pēc speciālās
mazākumtautības izglītības programmām: bērni, kuriem ir piemērotākā “Speciālās
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem” (programmas kods 01015621) un “Speciālās pirmsskolas
izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem” (programmas kods 01015721.
6. Par bērna uzņemšanu pagarinātās dienas grupā tiek saņemta vecāku vai viņas varas
izpildītāju rakstiskā piekrišana un noslēgts sadarbības līgums.

III Pagarinātās dienas grupas komplektēšanas kritēriji
7. Saskaņā ar pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumā piemērotākajām izglītības
programmām bērni tiek apvienoti pagarinātās dienas grupā no 3 gadu vecuma līdz 7
gadu vecuma, ievērojot veselības stāvokli:
7.1. nav akūto slimību;
7.2. nav smago hronisko slimību, kuras prasa speciāli apmācīto cilvēku
uzraudzību;
7.3. nav izteikto kustību traucējumu;
7.4. nav izteikto uzvedības traucējumu, kuras varētu apdraudēt citu bērnu veselību.
8. Pagarinātā dienas grupā tiek uzņemti bērni, kuru vecāki vai viņas varas izpildītāji:
8.1. beidz darbu vēlāk pār 19.00;
8.2. dzīvo tālu no iestādes (jābrauc ļoti ilgi ar diviem transporta veidiem);
8.3. atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, vai atrodas
sociālā dienesta uzraudzībā.
9. Vadītājam ir tiesības no Iestādes rindas uzņemt pagarinātā dienas grupā pirmā kārtā
bērnus no bērnunama un 5-6 gadu vecumā obligātajā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
sagatavošanai pamatizglītības apguvei, ja ir brīvas vietas grupā.
IV Pagarinātās dienas grupas darbība
10. Pagarinātās dienas grupa darbojas no 7.00 līdz 21.00., piektdienā no 7.00 līdz 20.00.
11. Speciālais pedagogs strādā katru dienu atbilstoši apstiprinātam ar vadītāja rīkojumu
darba grafikam un amata aprakstam.
12. Pirmsskolas izglītības skolotājas strādā pirmā vai otrā maiņā mainoties pēc kārtās
atbilstoši apstiprinātam ar vadītāja rīkojumu darba grafikam un amata aprakstam.
13. Skolotājas palīgs strādā no 8.00 līdz 16.30 katru dienu atbilstoši amata aprakstam.
Otrs skolotāja palīgs strādā no17.00 līdz 19.00 katru dienu atbilstoši amata
aprakstam.
14. Auklis strādā no 19.00 līdz 21.00. katru dienu atbilstoši amata aprakstam.
15. Dežurmāsa strādā no 13.00 līdz 21.00 atbilstoši amata aprakstam.
16. Ēkas uzraugi strādā mainoties pēc kārtas atbilstoši apstiprinātam ar vadītāja rīkojumu
darba grafikam un amata aprakstam.
17. Pagarinātās dienas grupas darbiniekiem ir pienākums, ievērojot bērnu tiesības,
obligāti ziņot vecākiem un medicīniskiem darbiniekiem par izmaiņām bērnu
veselībā un psihoemocionālajā stāvoklī.
V Izglītojamo vecāku (aizbildņu) tiesības un pienākumi
18. Bērnu vecākiem jāievēro Iestādes iekšējas kārtības noteikumi.
VI Izglītojamo tiesības un pienākumi
19 . Bērniem jāievēro Iestādes iekšējas kārtības noteikumi.
VII Darbinieku rīcība katastrofālās vai avārijas situācijās
20.

Nekavējoties ziņot Iestādes vadītājai, attiecīgajām Valsts iestādēm un pašvaldībai
par katastrofu vai tās draudējumiem.

21.

22.

23.

24.

Katastrofas gadījumā rīkoties saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu un elektronisko
sabiedrības saziņas līdzekļu sniegto informāciju, kā arī operatīvo un avārijas
dienestu amatpersonu norādījumiem notikumu vietās, līdz operatīvā un avārijas
dienesta ierašanās brīdim iespēju robežās veikt darbības katastrofu seku
mazināšanai.
Rīcība ugunsgrēka trauksmes gadījumā:
Ugunsgrēka trauksmei atskanot Iestādē, dežūrējošā administratora (Iestādes darba
laikā) vai ēkas uzrauga (nakts laikā un brīvdienās) pienākums ir doties pie
signalizācijas sistēmas pults elektroskaitītāju telpā un noskaidrot, kāda zona
iedarbojusies. Pie signalizācijas pults paneļiem atrodas saraksti ar zonām un šīm
zonām atbilstošām Iestādes telpām. Darbinieka, kas atklājis trauksmes
iedarbošanos, pienākums ir pārbaudīt iedarbošanās iemeslu un rīkoties atbilstoši
instrukcijai rīcībai trauksmes gadījumā (3. pielikums), kurā noteikta rīcība
ugunsgrēka gadījumā un rīcība viltus trauksmes gadījumā.
Rīcība ugunsgrēka gadījumā:
1. Nekavējoties zvanīt pa tālruni 01 vai 112, norādot ugunsgrēka izcelšanās adresi:
Rīga, Slokas iela 209, vietu, zvanītāja vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, uz kuru
nepieciešamības gadījumā var atzvanīt, ka tas noteikts instrukcijā rīcībai
ugunsgrēka gadījumā (1., 2. pielikums).
2. Pirms ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā organizēt
izglītojamo evakuācijas darbus, dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības
inventāru un citus iespējamos līdzekļus.
3. Ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu medicīnas vai avārijas dienestus.
4. Pēc tam, kad ugunsgrēka vietā ieradušies ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
darbinieki, pakļauties glābšanas darbu vadītājam – VUGD amatpersonai.
Pielikumā detalizēta instrukcija rīcībai ugunsgrēka gadījumā.
Rīcība evakuācijas gadījumā:
1. Gadījumā, ja telpa sāk piepildīties ar dūmiem, nekavējoties to pametiet,
pārvietojoties pēc iespējas tuvāk grīdai.
2. Stingri jāievēro evakuācijas virzieni (vadīties pēc evakuāciju shēmām,
pielikumi). Ievērot „Bērnu (audzēkņu) evakuācijas plānu”, skatīt 2. pielikumu.
3. Visiem vārtiem un durvīm evakuācijas ceļos jābūt vaļā.
Rīcība pēkšņas bērnu saslimšanas gadījumos:
Jebkurā nelaimes gadījumā cietušajam pašam vai ar citu personu palīdzību jāgriežas
pie medicīniskā personāla. Ja cietušais zaudējis samaņu vai nevar pats pārvietoties,
nekavējoties jāizsauc ātrā palīdzība pa telefonu 112. Pirms ārsta vai ātrās palīdzības
ierašanās cietušajam jāsniedz pirmā palīdzība. Par katru nelaimes gadījumu jāziņo
vadītājai.

Vadītāja

Žurbikova 67848742
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1.pielikums
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes
“Dardedze”
2020. gada 13. oktobra
iekšējiem noteikumiem
“Pagarinātās dienas grupas darbība”
Nr. PIDA-21-4-nts
Darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā
1. Par ugunsgrēku nekavējoties jāziņo:
1) ugunsdzēsības dienestam pa tālruni 01 vai 112 (zvanot no Iestādes tālruņa, izmantot
numuru 112):
* nosaucot objekta adresi - Rīga, Slokas iela 209;
* konkrētu ugunsgrēka izcelšanās vietu iestādē;
* savu vārdu, uzvārdu;
* savu vai uzņēmuma tālruņa numuru;
* nenolikt klausuli pirms nav sniegtas atbildes uz visiem ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta operatora jautājumiem,
2) Iestādes vadītajai vai saimniecības vadītājai (67848163 vai 29524553 vai 28453119
vadītājai; 67848164 vai 26802089 saimniecības vadītājai);
3) Ja ugunsgrēks izcēlies naktī – jāziņo sargam (67848164).
2. Jānospiež “uguns trauksmes” poga.
3. Pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā Iestādes darbinieku
(pirmsskolas skolotāju, citu pedagogu, pirmsskolas skolotāju palīgu, aukļu)
pienākumi ir:
1) evakuēt cilvēkus no bīstamās zonas, pasargāt un evakuēt materiālās vērtības,
sākot no telpas, kurā izcēlies ugunsgrēks un turpinot ar tām telpām, kurās var izcelties
ugunsgrēks;
2) ja nepieciešams, izsaukt uz ugunsgrēka vietu policiju, neatliekamās
medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestus;
3) rīkoties atbilstoši Civilās aizsardzības plānam, ja rodas situācija, kas nav
paredzēta, pieņemt lēmumus, lai glābtu pirmās kārtām cilvēku dzīvības un evakuētu
cilvēkus;
4) ja nepieciešama cilvēku evakuācija no Iestādes, organizēt evakuācijas darbus uz
blakus esošo Iestādi Slokas ielā 207, evakuējot bērnus no grupām, nepieciešams paņemt
līdz grupas dokumentāciju – grupas žurnālu ar bērnu sarakstu un vecāku (vai aizbildņu)
tālruņu numuriem;
5) pirmsskolas skolotājam vai auklim veikt bērnu uzskaiti un atbildēt par bērnu
dzīvību visas evakuācijas gaitā;
6.) kad bērni nogādāti drošā vietā (pretēja puse, sazvanīties ar bērnu vecākiem vai
aizbildņiem, ziņojot par radušos situāciju.
4. Pirms ugunsdzēsības dienesta ierašanās ugunsgrēka vietā Iestādes darbinieku (ēku
uzraugu, cita tehniskā personāla) pienākumi ir:
1) palīdzēt veikt bērnu evakuāciju, ja tas nepieciešams;
2) izslēgt elektroietaises, ventilācijas un tehnoloģiskās iekārtas;

3) organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, izmantojot ugunsdzēsības inventāru un
līdzekļus, rīkoties atkarībā no konkrētiem apstākļiem;
4) sagaidīt ugunsdzēsības dienestu, norādīt tam ceļu līdz ugunsgrēka vietai.
5. Telpas ugunsgrēka automātiskā signalizācijas sistēma nodrošina, ka signāls par
ugunsgrēku nonāk apsardzes firmā, kas nodrošina diennakts novērošanu pultī un
operatīvās grupas izbraukšanu uz objektu, kuru pienākums ir ierasties objektā un ziņot
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
6. Pēc paziņošanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ikviens darbinieks,
saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.
Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas iedarbošanās
Ja iedarbojusies ugunsdrošības trauksme sarga dežūras laikā, ēku uzrauga
pienākums (ja dienas laikā, kad sarga nav iestādē, par ugunsdrošību atbildīgā personas
vai viņas norīkotas personas pienākums) aplūkot ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
paneļus elektroskaitītāju telpā un rīkoties saskaņā ar tur novietoto lietošanas instrukciju:
1. konstatēt, kurā panelī deg sarkans indikators „ugunsgrēks”, atzīmēt, kurā zonā
iededzies šis indikators, nospiest taustiņu „KLUSUMS” un pēc klāt pievienotā zonu
saraksta pārbaudīt zonu, vai tajā patiesi izcēlies uzgunsgrēks, ja izcēlies uzgunsgrēks
tālāk rīkoties pēc augstāk minētās kārtības, skatīt 1. un tālākos punktus;
2. ja pēc zonas (atbilstošo telpu) aplūkošanas izdarīts secinājums, ka uzgunsgrēks nav
izcēlies, nomierināt iestādes darbiniekus, atceļot evakuācijas un tālākos pasākumus, kas
paredzēti ugunsgrēka gadījumā, kā arī atzvanīt uz centrālo apsardzes pulti ( 67817788 vai
mob. 29488178) un brīdināt par sirēnas nepamatotu iedarbošanos, bet tālāk rīkoties
saskaņā ar signalizācijas automātiskās sistēmas lietošanas instrukciju:
2.1. atzīmēt zonu, kas iedarbojusies, noteikt un atzīmēt detektoru, kurš devis trauksmes
signālu (indikators deg ar nepārtrauktu sarkano gaismu);
2.2. ja telpās ir dūmi, telpas nepieciešams izvēdināt, lai telpās būtu tīrs gaiss;
2.3. tad atgriezties pie pults un veikt vadības pults paneļa pārstartēšanu, nospiežot
taustiņu NOŅEMŠANA (RESET);
2.4. indikatoram „ugunsgrēks” ir jānodziest, ja tas nenotiek, pagaidīt īsu brīdi un
atkārtot 2.3. punktā norādītās darbības;
2.5. ja indikators „ugunsgrēks” nodzisis, tad izslēgtā zona jāatgriež kontroles
(darba) režīmā – jānospiež taustiņš ar zonas numuru, šājā laikā indikatoram „Atslēgšana”
ir jānodziest;
2.6. ja neizdodas savest kārtībā signalizācijas sistēmu, zvanīt apkalpojošās firmas
speciālistiem (serviss bezmaksas tālrunis 80008989).
Ēku uzrauga pienākumi vai cita tehniskā personāla pienākumi, kas
nepiedalās bērnu evakuācijā, nekavējoties uzsāk ugunsgrēka novērtēšanu (spēj vai
nespēj pats dzēst):
1) ja spēj, tad dzēš izmantojot tuvākos ugunsdzēsības aparātus vai citu
ugunsdzēsības inventāru un līdzekļus;
2) ja nespēj - evakuējas pa tuvāko evakuācijas izeju.
Papildus pienākumi, ja nepieciešams:
1) sniedz pirmo palīdzību, izmanto pirmās palīdzības aptieciņā esošos materiālus.
Pirmās palīdzības aptieciņas atrašanās vieta apzīmēta ar zīmi:
2) uz ugunsgrēka vietu izsauc ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 03 vai 112;

Pēc tam, kad ugunsgrēka vietā ieradies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests, atbildīgās amatpersonas un darbinieku pienākums ir:
1) pakļauties ugunsgrēka darbu vadītājam – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta amatpersonai – rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem;
2) informēt ugunsgrēka dzēšanas darbu vadītājus par cilvēkiem, kas atrodas vai
varētu atrasties ugunsgrēka vietā, par objekta ugunsbīstamību.
Uguns dzēšana
1. Lai nodzēstu uguni, ar ugunsdzēšamajiem līdzekļiem jāpārtrauc gaisa t.i.
skābekļa pieplūde degšanas zonai vai jāpazemina temperatūra degšanas zonā.
2. Dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem:
2.1. ar ogļskābās gāzes aparātu:
* pagriezt izplūdes uzgali-taurīti uguns virzienā
* izvilkt drošības gredzenu
* saspiest rokturus
* aparāta darba stāvoklis – vertikāls!
* taures gals nedrīkst būt tuvāk par 1 m no degošā objekta, no sprauslas zem
spiediena sāks izplūst ogļskābā gāze, kas dzēsīs uguni
* dzēšanas laikā aparātu turēt aiz roktura
* ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas - neturēt roku uz padeves
mehānisma metāliskās daļas, jo CO 2 izplūdes laikā tā atdziest līdz mīnus 60-70o C
ugunsdzēšamā aparāta izplūdes uzgali-taurīti aizliegts vērst pret cilvēku.
2.2. Ar pulverveida aparātu:
* vērst šļūtenes galu uguns virzienā
* izvilkt drošības gredzenu
* iedarbinot aparātu, šļūtene stingri jāsatur (pie tālākā gala no sevis), lai pulvera
strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas
* jānospiež augšējo rokturi līdz galam un jātur tādā stāvoklī visu darbības (dzēšanas)
laiku
* aparāta darba stāvoklis – vertikāls!
* šļūtenes gals nedrīkst būt tuvāk par 1 m no degošā objekta
* ugunsdzēšamā aparāta šļūteni aizliegts vērst pret cilvēku
3. Ugunsdzēšanas paklāju, ja tāds ir, vai jebkuru auduma, drēbes gabalu (izņemot
sintētisku materiālu) uzmest degšanas vietai. Sekot, lai degšanas vietai gaiss nepieplūstu
gar paklāja, auduma malām. Ar paklāju atļauts dzēst arī zem sprieguma esošas
elektroiekārtas.
4. Dzēšana ar ūdeni:
4.1. ūdens pazemina temperatūru degšanas zonā, slāpējot liesmu. Dzēšot ar ūdeni,
ievērot, ka ūdens daudzumam jābūt pietiekoši lielam, lai liesmu noslāpētu,
4.2. elektroiekārtas par kurām nav zināms vai tās atrodas zem sprieguma aizliegts
dzēst ar ūdeni;
4.3. elektroiekārtas, kas pastāvīgi atrodas zem sprieguma tiek apzīmētas ar
aizlieguma zīmi "Nedzēst ar ūdeni".
5. Neuzsākt uguns dzēšanas pasākumus, ja:
5.1. uguns izplatījusies lielā platībā, un ar esošajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem to
nodzēst neizdosies;
5.2. telpa ir pilna ar dūmiem, iespējams tajos nosmakt;
5.3. iespējama konstrukciju sabrukšana.

6. Ja ugunsgrēks ir spēcīgs, ar ātru izplatību, kā arī nav iespējams veikt
pasākumus, kas uzskaitīti iepriekš, ievērot norādījumus, kas jādara, lai pasargātos no
ugunsgrēka:
Nemeklē, kur deg, bet glābies!
Turies tuvāk grīdai, ja nepieciešams – rāpo!
Virzies uz durvju pusi!
Never vaļā durvis, ja to rokturis ir sakarsis!
Aizsedz degunu un muti!
Aizbāz durvju spraugas!
Rāpo uz loga pusi!
Nekavējies ēkas gaitenī, trepju telpā!
Nelieto liftu!
Kad esi drošībā, zvani Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam!

2.pielikums
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes
“Dardedze”
2020. gada 13. oktobra
iekšējiem noteikumiem
“Pagarinātās dienas grupas darbība”
Nr. PIDA-21-4-nts

Bērnu (audzēkņu) evakuācijas plāns
ugunsgrēka u.c. ārkārtējas situācijas gadījumā
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Dardedze”, Rīgā, Slokas ielā 209
Nr.
p.k.
1.

Rīcība
Paziņošana
ugunsdzēsības un
glābšanas
dienestam un
evakuācijas
drošības
nosacījumu
nodrošināšana

Rīcības kārtība un secīgums
Pamanot (saņemot) informāciju par
ugunsgrēku vai citu ārkārtējo situāciju:
a) nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam –
tālr. 01 vai 112, nosaucot iestādes
nosaukumu, adresi, ugunsgrēka izcelšanas
(notikuma) vietu, savu vārdu, uzvārdu un
tālruņa numuru un dodot trauksmes
signālu evakuācijai no ēkas(2);
b) pārbaudīt, vai visas evakuācijas izeju
durvis ir atvērtas un nepieciešamības
gadījumā uzsākt pasākumus to atvēršanai;
c) paziņot iestādes administrācijai par
notikumu pa tālr. 67848163; 28453119
(25438153) vadītājai;
pa tālr. 67848164; 67848740 saimniecības
vadītājai.

Izpildītājs
Pirmsskolas
iestādes
atbildīgais
dežurants
vai
speciāli
nozīmētas
personas

2.

Bērnu sagatavošana
evakuēšanai no
telpas (zāle u.tml.)

Pēc trauksmes signāla saņemšanas:

Skolotāji

a) skolotāja paskaidro bērniem, kā organizēti
atstāt ēkas, brīdina neņemt līdzi nekādas
personīgās mantas;
b) skolotāja saskaita bērnus un paņem līdzi
grupas sarakstu (grupas žurnālu);
c) telpas (grupas) durvis un logi jāatstāj
aizvērtā veidā.

3.

Evakuācija no
ēkas(3)

1. posms – ceļš līdz telpas durvīm (zālē, Bērnu
grupā): bērni nostājas pie telpas durvīm un evakuācijā
sadodas rokās;
piedalās
viss
personāls
2. posms – ceļš no telpas (zāle, grupa) līdz
kāpnēm (vai tieši uz āru 1 stāvu ēkās);
3. posms – ceļš pa kāpnēm uz āru.
Bērnu evakuācijai tiek izmantoti ēkā esošie
gaiteņi un kāpnes, evakuācijai aizliegts
izmantot liftus. Evakuācija notiek virzienos
saskaņā ar iepriekš izstrādāto grafisko
evakuācijas plānu, evakuācijas ceļi nedrīkst
krustoties un tos var mainīt atkarībā no
ugunsgrēka situācijas. Personāls regulē
bērnu plūsmu uz evakuācijas izejām,
nepieļaujot panikas izcelšanos.

4.

Evakuēto bērnu
skaita pārbaude

Evakuēto bērnu aizvest no ēkas uz drošu
Skolotāji
attālumu un saskaitīt, pārbaudot vai visi bērni
atstāja ēku.

5.

Evakuēto bērnu
(skolēnu)
izvietošana iepriekš
noteiktajā vietā(4)

Bērnus izvieto Slokas ielā 207, Rīgā

6.

Evakuēto bērnu
skaita pārbaude pēc
sarakstiem un
žurnāliem
izvietošanas vietā.

Pēc izvietošanas tiek pārbaudīts bērnu skaits Skolotāja
pēc sarakstiem un žurnāliem, pār rezultātiem
paziņots iestādes vadītājiem un ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta pārstāvim (ugunsgrēka
dzēšanas vadītājam).

Skolotāja

Piezīmes:
1. Šīm pielikumam ir uzziņu raksturs. Veicot plāna izstrādi un grozot rīcības atkarībā no ēkas
īpatnības un personāla skaita, rekomendējam ievērot rīcību secīgumu un evakuācijas laiku
posmos.
2. Izziņošanu par ugunsgrēku u.c. ārkārtējo situāciju plāno atkarībā no iestādes tehniskajām
iespējām. Par trauksmes signālu informē visam personālam un bērniem.
3. Evakuācijas laiku posmos jāplāno:
1. posmā – līdz 1 min, 2. posmā – līdz 1 min, 3. posmā – līdz 5 min.
4. Bērnu izvietošanas vietu noteikt tuvākajā ērtākajā ēkā, iepriekš noslēdzot vienošanās ar ēkas
īpašnieku.

3.pielikums

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes
“Dardedze”
2020. gada 13. oktobra
iekšējiem noteikumiem
“Pagarinātās dienas grupas darbība”
Nr. PIDA-21-4-nts

Instrukcija rīcībai trauksmes gadījumā
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Dardedze”
1. Paziņot par notikumu atbildīgai personai Līgai Grūbei pa tālruni 67848164; 26184370
vai vadītājai Irinai Habarovai pa tālruni 67848163; 28453119
2. Nospiest uz ugunsdrošības signalizācijas sistēmas paneļa pogu Klusums
3. Pārbaudīt trauksmes vietu:
Ugunsgrēka gadījumā
4.Zvanīt ugunsdzēsējiem 112
 nosauciet objekta adresi –
Rīga, Slokas iela 209;
 konkrētu ugunsgrēka izcelšanās
vietu iestādē;
 savu vārdu, uzvārdu;

Viltus trauksmes gadījumā
Ziņot par viltus trauksmi apkalpojošai apsardzes
pultij, lai neizsūta brigādi, pa tālruni 661188088 vai
mob. tālruni 20390966, kas uzlīmēts uz
signalizācijas paneļa
4.Atzīmēt, kurš no detektoriem iedarbojies.

 savu vai iestādes tālruņa
numuru;

5.Nospiest taustiņu Noņemšana un sagaidīt, kad
sistēma atgriežas normālā darba stāvoklī.

 nenolikt klausuli pirms nav
sniegtas atbildes uz visiem
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta operatora
jautājumiem, glābšanas
dienesta operatoram jānoliek
klausule pirmajam

6.Reģistrēt “Ugunsdzēsības sistēmas iedarbošanās
gadījumu un bojājumu UZSKAITES
ŽURNĀLĀ”, norādot datumu, laiku, savu vārdu,
uzvārdu, zonu un detektora, kurš iedarbojies, precīzu
atrašanas vietu un zonu.
7.Ja neizdodas paneli savest darba kārtībā:

5.Evakuēt cilvēkus un rīkojoties
saskaņā ar rīcības plānu
ugunsgrēka gadījumā

7.1.Ja arī tad panelis neatgriežas normālā darba
režīmā, zvaniet pa tālruni: 661188088 vai mob.
tālruni 20390966, ziņojiet par bojājumu, nosaucot
adresi Rīgā, Slokas 209, pieprasot nosaukt vārdu
un uzvārdu bojājuma ziņas pieņēmējam un fiksējiet
to “Ugunsdzēsības sistēmas iedarbošanās
gadījumu un bojājumu UZSKAITES
ŽURNĀLĀ”

