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RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLA 
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055,  

Tālrunis 67473810, fakss 67473809, e-pasts: rrsk@riga.lv 
 

Rīgā 
 

RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLAS  
DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 
“PAR UGUNSDROŠĪBU UN ELEKTRODROŠĪBU” 

 
03.01.2023.                                                                                                     Nr. SPSRI-23-4-nts 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu  

 
1. UGUNSDROŠĪBA 

 
1.1. Rīgas Riteņbraukšanas skolā (turpmāk – RRS) un tās teritorijā izglītojamiem ir aizliegts: 

1.1.1.  smēķēt; 
1.1.2. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošās, viegli uzliesmojošās vielas, 

priekšmetus un materiālus; 
       1.1.3.   dedzināt pērno zāli, papīrus. 
1.2. RRS ēkās aizliegts: 

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

1.2.2.   atstāt  bez  uzraudzības  elektriskajam  tīklam  pievienotas  elektriskās ierīces;  
       1.2.3.   ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus. 
1.3. Rokas ugunsdzēsības aparāti RRS ēkā piekarināti pie sienām. 
1.4. Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos RRS vai tās teritorijā vai ugunsdrošības 
noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir nekavējoties jāziņo par 
to jebkuram RRS darbiniekam, sporta trenerim vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis. 
1.5. Visiem RRS izglītojamiem jāievēro ugunsdrošības noteikumi. 
1.6. Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki, atkarībā no  
postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības. 
 

2.  ELEKTRODROŠĪBA 
 
2.1. Pārkāpjot elektrodrošības noteikumus, var iegūt elektrotraumu. 
2.2. Pasākumi, lai izvairītos no elektrotraumām: 

2.2.1. aizliegts lietot vai izmantot bojātas elektriskās ierīces, slēdžus, rozetes, vadus, kā 
arī veikt jebkura veida remontdarbus; 
2.2.2. ja ir konstatēts vadu pārrāvums, elektroierīces, vadu, rozešu vai slēdžu bojājums, ir 
nekavējoties jāpaziņo sporta trenerim. 

2.3. Ja cilvēks guvis elektrotraumu vai citu traumu:  
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2.3.1. nekavējoties ziņot par negadījumu sporta trenerim vai pieaugušajam, kuru viņš ir 
sastapis; 
2.3.2.  steidzīgi jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība  z v a n ī t:  112 vai 113. 

 
3. RĪCĪBAS EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS (izcelies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes 

smaka, plūdi, vardarbība u.c.) 
 
3.1. Rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

3.1.1. ja ugunsgrēks izcēlies treniņa laikā, tad izglītojamiem stingri jāievēro tā sporta 
trenera norādījumi, kurš vada šo treniņu, jo viņš organizē un atbild par šīs grupas 
izglītojamo evakuāciju atbilstoši evakuācijas shēmai. 

        3.1.2. iziet no ēkas nepieciešams organizēti un ātri. 
3.1.3. ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts 
ieiet ēkā. 

        3.1.4. ugunsgrēka gadījumā  z v a n ī t:    
ugunsdzēsējiem, 112 
 policijai,  112 
 ātrajai medicīniskajai palīdzībai, 113 vai 112; 

3.2. Rīcība, ja telpās jūtama gāzes smaka: 
3.2.1.  steidzami atvērt logus un durvis, lai gāze ātrāk izvēdinātos. 
3.2.2. nekavējoties zvanīt gāzes avārijas dienestam 114. 

3.3. Rīcība plūdu gadījumā: 
3.3.1. no plūdiem var patverties ēkās. 
3.3.2. jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdens līmenis vai ierodas glābēji. 

3.4. Rīcība vardarbības gadījumā: 
3.4.1. obligāti ziņot sporta trenerim un vecākiem. 
3.4.2. ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība zvanīt - Bērnu un jauniešu uzticības 
tālrunis 28809000. 

 
 
 
 
 


