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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engures novada Engures pagastā 

Nr.27A 

30.08.2013. 

 

Par rīcību nestandarta 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. Vispārīgie jautājumi  

1.Rīcības plāns ir dokuments, kas nosaka Engures Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – 

Skola) izglītojamo darbību secību noteiktās drošību apdraudošās situācijās. Darbību secību 

apraksts balstās uz sekojošiem noteikumiem:  

1.1. katrs izglītojamais ir iepazinies ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;  

1.2. katrs izglītojamais ir iepazīstināts ar evakuācijas plānu, un vietām kur tās atrodas; 

1.3. katrs izglītojamais seko pedagoga un/vai Skolas personāla norādēm noteiktās 

situācijās un uzticas tam. 

2. Kā jāzvana uz numuru „112”  

2.1.Jānosauc adrese (Skolas adrese ir Skolas iela 10ª, Engurē, Engures novadā), vai jāapraksta 

notikuma vieta.  

2.2.Jāizstāsta, kas ir noticis. 

2.3.Jāatbild uz dispečera jautājumiem.  

2.4.Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs.  

2.5.Nedrīkst sarunu pārtraukt pirmajam  

2.6.Jābūt sazvanāmam, varbūt būs nepieciešamība sazināties atkārtoti. 
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3. Rīcība evakuācijas situācijā 

3.1. Izdzirdot trauksmes sirēnu, visiem, kas atrodas Skolā, ir nekavējoties jāpamet Skolas 

telpas atbilstoši evakuācijas plānam un jāpulcējas pie Engures vidusskolas. 

3.2.Izglītojamie, saglabājot mieru, kopā ar pedagogu pamet mācību telpas, aiz sevis aizverot 

telpas durvis. Evakuācijas gadījumā neņemt līdzi personīgās mantas vai mūzikas instrumentu. 

Svarīgi ir sekot pedagoga un/vai Skolas personāla norādēm un uzticēties tam.  

3.3. Ja, trauksmes sirēnai skanot, izglītojamais telpā atrodas viens un neatrod nevienu 

pieaugušo, ir jāpamet Skolas telpas pašam – dodoties uz sev zināmo tuvāko izeju. Visas 

evakuācijas izejas aprīkotas ar zaļu uzlīmi “Evakuācijas izeja” (skatīt 1.attēlu).  

 

1. attēls “Evakuācijas izejas zīme”  

 

3.4.Evakuācijas plāni izvietoti katrā skolas stāvā kopā  četrās vietās: 

3.4.1. pirmā stāvā- pie abām gaiteņa izejas durvīm (pretim 5.telpa un 15.telpa) un  pie 

staba vestibila centrā; 

3.4.2.  otrā stāvā – gaiteņa vidū pie sienas, pie izejas uz trepju telpu; 

3.5.  informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas:  

3.5.1 pirmā stāvā – pie dežuranta, centrā pie staba pie evakuācijas plāna, vējtverī pie 

izejas. 

3.5.2. otrā stāvā– gaiteņa vidū pie sienas, pie  izejas uz trepju telpu zem evakuācijas 

plāna; 

3.5.3. papildus- direktora (1.telpa) un lietvedes (3.telpa)  kabinetos. 

4. Par elektrodrošību 

4.1.Izglītojamam Skolas mācību klasēs atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, 

kuri nepieciešami mācību procesa īstenošanai.  

4.2.Izglītojamiem aizliegts:  

4.2.1. lietot pašdarinātus elektrosildītājus un elektriskās ierīces;  

4.2.2. aiztikt gaismas slēdžus, elektroierīces ar mitrām rokām;  

4.2.3. aiztikt elektrosadales skapjus - apzīmēti ar brīdinājuma zīmēm (skatīt 2.attēlu)  
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2. attēls “Elektrības brīdinājuma zīme” 

4.3.Izglītojamais drīkst lietot Skolas kopētājus, datorus un citas elektriskās ierīces tikai ar 

Skolas personāla atļauju un pedagoga pavadībā.  

4.4.Ārpus Skolas:  

4.4.1. nedrīkst kāpt elektropārvades līniju balstos un transformatoru punktos,  

4.4.2. nedrīkst atvērt elektrosadales skapjus un izmantot tās rotaļām,  

4.4.3. nedrīkst spēlēties zem gaisvadu līnijām,  

4.4.4. nedrīkst dauzīt elektriskā apgaismojuma spuldzes, izolatorus, bojāt 

elektroiekārtas.  

4.5. Elektrobojājumu gadījumā ikviena pedagoga, izglītojamā, Skolas personāla pienākums ir:  

4.5.1. netuvoties bīstamajai vietai;  

4.5.2. nekavējoties paziņot par to kādam no administrācijas, dežūrējošam personālam, 

bet ārpusskolas zvanīt pa tālruni 112.  

 

 
 
Aktualizēts: 01.09.2020. 

 

Engures Mūzikas un 
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