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Rīcība ekstremālās situācijās  
 

1. Sajūtot skolas telpās gāzes vai deguma smaku, ievērojot dūmus vai vardarbību, 

nekavējoties ziņo skolas dežurantam (tel. nr. 67474290) un skolas direktoram vai 

personai, kura to aizvieto.  

2. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas direktors 

vai persona, kura to aizvieto, dodot trauksmes signālu - īsi zvani 2-3 min. Direktors 

ziņo glābšanas dienestam - 112 un telefoniski informē pašvaldību par notikušo.  

3. Dzirdot trauksmes signālu, katrs skolotājs, atbilstoši skolas evakuācijas plānam, evakuē 

skolēnus uz norādītajām skolas izejām pa noteiktu maršrutu, kas beidzas skolas 

pagalmā: 

• Pirmsskolai - pie centrālās ieejas (bruģēts rotaļu laukums);  

• Skolēniem - pie aizmugurējās skolas fasādes (bruģētie sporta spēļu laukumi).  

 Mācību priekšmetu skolotāji līdzi ņem konkrētās klases skolēnu sarakstu. Mācību 

priekšmetu kabineta durvis netiek aizslēgtas.  

4. Neatkarīgi no laika apstākļiem, pirmsskolēni un 1.-9.kl. skolēni tiek evakuēti no skolas 

bez virsdrēbēm, skolas somām, u.c. lietām uz norādītajām vietām, neaizņemot skolai 

piebraucamos ceļus.   

5. Vadoties pēc situācijas, skolas direktors informē direktora vietniekus par tālāko rīcību 

par bērnu apģērba piegādes organizēšanu.  

6. Ja iespējams un nav dzīvības un veselības apdraudējuma – skolas personāls ugunsgrēka 

gadījumā izmanto ugunsdzēšamos aparātus.  

7. Skolas strādnieki vajadzības gadījumā nodrošina elektrības vai ūdens padeves 

atslēgšanu. 

8. Skolotājs, kurš veic klases evakuāciju, izglītojamos saskaita un pārbauda to skaitu pēc 

evakuācijas. Informāciju nodod direktora vietn. izglītības jomā.  
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9. Direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā jābūt gatavam nodot atslēgas 

operatīvajam dienestam vai arī atslēgt visas palīgtelpas, orientējoties pēc drošības 

apstākļiem.  

10. Pēc tam, kad ieradies operatīvais dienests, visiem jāpakļaujas norādījumiem un 

jāinformē par personām, kuras varētu atrasties skolas telpās.  

11. Skolas direktors, saņemot norādes no operatīvā dienesta, dod rīkojumu par skolas 

personāla un skolēnu tālāko rīcību.  

12. Kritiskas situācijas gadījumā personāls un skolēni tiek evakuēti uz tuvāko izglītības 

iestādi – Rīgas 89.vsk., Hipokrāta ielā 27, tālr. 67536800 vai Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestāde “Zīļuks”, Hipokrāta iela 25a tālr. 67848577.  

13. Lēmumu par ekstremālās situācijas atcelšanu pieņem skolas direktors.  

 

 

Rīcība nestandarta situācijās  

 

1. Atrodot nepazīstamus priekšmetus vai vielas, neaiztiec tās: 

• Zvani uz 110 (Valsts policija) vai 112 (glābšanas dienests).  

• Ziņo skolotājam vai skolas vadībai.  

• Ja esi aizticis nezināmas vielas, zvani 113 (neatliekamā medicīniskā palīdzība).  

• Ja ir aizdomas, ka nezināmais priekšmets ir spridzeklis, zvani uz 112. 

• Aicini tuvumā esošos pieaugušos cilvēkus palīgā!  

2. Skolas katra stāva gaitenī atrodas evakuācijas plāns un informācija par operatīvo 

dienestu izsaukšanu: 

• Valsts policija – 110 

• Glābšanas dienests – 112 

• Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113 

 

 

Iekšējie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 16.janvārī.  
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