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KĀRTĪBA,
KĀDĀ JĀRĪKOJAS ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOS
REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE DOKUMENTI
Kārtība, kādā jārīkojas ārkārtējos gadījumos, izstrādāta pamatojoties uz 2009. gada 24.
novembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Izglītības iestādē izglītojamajiem jāievēro prasības, kuras ir noteiktas Izglītības iestādes
Iekšējās kārtības noteikumos.
1.2. Atkarībā no notikušās ārkārtējās situācijas nekavējoši paziņot Valsts speciālajiem
dienestiem (pa tālruņiem 0l, 02, 03 vai 112), sniedzot ziņas par objekta atrašanās vietu, par
negadījuma veidu un nepieciešamo palīdzību, nosaucot savu vārdu, uzvārdu.
1.3. Par notikušo paziņot izglītības iestādes direktoram mutiski vai pa tālruni 654 21458;
1.4. Sagaidīt izsauktos dienestus un sniegt pieprasīto informāciju.

II. EVAKUĀCIJAS PLĀNA UN INFORMĀCIJAS PAR OPERATĪVO DIENESTU
IZSAUKŠANU IZVIETOJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
2.1. Evakuācijas plāni ir izvietoti uz informācijas stenda pie izglītības iestādes kancelejas un
jaunās ēkas katrā stāvā uz rezerves izejas durvīm.
2.2. Ugunsnelaimes gadījumā izglītojamo pienākums ir nekavējoties informēt kādu no izglītības
iestādes darbiniekiem vai izsaukt ugunsdzēsējus, zvanot 112 un precīzi atbildot uz visiem
dispečera jautājumiem.
2.3. Nelaimes gadījumā izglītojamo pienākums ir nekavējoties informēt kādu no izglītības
iestādes darbiniekiem vai izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, zvanot 112 un atbildot precīzi uz
visiem dispečera jautājumiem
2.4. Nepieciešamības gadījumā izsaukt policiju, zvanot 112 un precīzi atbildot uz visiem
dispečera jautājumiem

III. IZGLĪTOJAMĀ RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ
Ja esat pamanījuši
ugunsgrēku vai tā pazīmes (dūmi), nekavējoties
paziņojiet
VUGD pa tālruni 01 vai 112, norādot objekta adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī pieprasīto informāciju par ugunsgrēku.
3.2.
Par notikušo paziņot izglītības iestādes direktoram mutiski vai pa tālruni 654 21458;

3.1.

IV. IZGLĪTOJAMA RĪCĪBA, JA VIŅŠ KĀDAS PERSONAS RĪCĪBĀ SASKATA DRAUDUS
SAVAI VAI CITU DROŠĪBAI, JA TIEK KONSTATĒTA FIZISKA VAI EMOCIONĀLA
VARDARBĪBA
4.1. Izglītojamais nekavējoties informē jebkuru pedagogu, izglītības iestādes vadību,
sociālo pedagogu vai citu pieaugušu personu par pret sevi vai citiem izglītojamajiem
vērstiem fiziskiem vai psiholoģiskiem pāridarījumiem gan skolas telpās, gan ārpus tām.
4.2. Atrodoties ārpus skolas telpām, lūgt palīdzību policijai, operatīvajiem dienestiem vai
citām institūcijām.
4.3. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām,
toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu
gadījumos, kas apdraud izglītojamā veselību un dzīvību, atbildīgā persona izsauc
neatliekamo medicīnisko palīdzību ( medicīnas darbinieks), policiju ( izglītības iestādes
direktors), kā arī par šo faktu informē izglītojamā vecākus (personāla lietu pārzine vai
klases audzinātājs)

