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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engures novada Engures pagastā 

Nr.27 

30.08.2013. 

 

Par drošību audzēkņiem rīcībai ekstremālās situācijās 
Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

Izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

1. Ugunsgrēka gadījumā 

1.1. Rīkojies ātri! Skrien prom nodegošās telpas un paziņo pieaugušajiem par redzēto. 

1.2. Klausi skolotāja norādījumiem – kuru evakuācijas ceļu izmantot, lai izkļūtu no telpas. 

1.3. Ja esi viens, vai kopā ar klasesbiedriem, seko apgaismotajām evakuācijas izejas 

norādēm. 

1.4. Ja nevari informēt pieaugušos, zvani pats uz 112, pasakot, kur deg, savu vārdu, uzvārdu. 

1.5. Uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmām telpā – ugunsdzēsēji vai pieaugušie 

var dūmos tevi nepamanīt. 

1.6. Ja nevari atstāt telpu, ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana. Vari sist  

ar kādu priekšmetu, radot troksni. 

1.7. Nekrīti panikā un nelec pa logu no 2. stāva, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi 

ugunsdzēsējus – tevi noteikti izglābs. 

1.8. Ja deg drēbes, apstājies, neskrien Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl lielākas. 

1.9. Ātri nogulies zemē! Piespied degošo vietu pie zemes, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs. 

2. Gāzes smakas gadījumā vai plūdu gadījumā 

2.1. steidzīgi par to informē kādu no skolas personāla. 

2.2. atstāj telpu pēc iespējas ātrāk. 

2.3. Zvani 112 

3. Aizliegts huligāniski uzvesties un pielietot emocionālu vai fizisku vardarbību. Par 

šī noteikuma neievērošanu ikvienam audzēknim nekavējoties jāziņo dežurantam, 

savam klases pedagogam un skolas direktoram. 



4. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to 

atrodot skolas telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas audzēknim nekavējoties jāziņo 

dežurantam, savam klases pedagogam un skolas direktoram. 

5. Ja esi saņēmis no kāda vai ieraudzījis aizdomīgu sūtījumu, never to vaļā, bet ziņo 

par to dežurantam, savam klases pedagogam un skolas direktoram. 

6. Kategoriski aizliegts pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem, saiņiem. 

7.  Rīcība bīstamo ķīmisko vielu noplūdes laikā: 

7.1. Atrodoties telpā aizvērt un noblīvēt logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un 

izslēgt kondicionierus; 

7.2. Neizmantot elektroierīces, ja ir aizdomas par sprādzienbīstamu koncentrāciju 

izveidošanos telpā; 

7.3. Aizsargāt elpošanas ceļus 

7.4. Atstāt drošās telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas 

(televīzija, radio, skaļruņi) 
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