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Drošības instrukcija izglītojamajiem par rīcību ekstremālās un
nestandarta situācijās
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 8.1. un 8. 2. Punktu

1. Rīcība ekstremālā situācijā
1.1. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas direktors
vai tas skolas administrācijas pārstāvis, kurš viņu tajā laikā aizvieto, dodot skolas iekšējās
kārtības noteikumos paredzēto “Trauksmes signālu”, paziņojot pa tālruni – 112.
1.2. Dodot “Trauksmes signālu”, katrs skolotājs, atbilstoši viņa rīcībā esošajam
evakuācijas plānam, bez panikas ved audzēkņus uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām
durvīm pa stingri noteiktu maršrutu, kurš beidzas pagalmā un atrodas tur tik ilgi, kamēr
trauksme tiek atcelta. Kabinetu skolotājs atstāj atvērtu.
1.3. Skolas direktors (vai administrācijas pārstāvis, kurš trauksmi izziņojis) pēc
saskaņošanas ar apsardzi, kuras atbild par drošību ekstremālās situācijās, trauksmi atsauc
vai paziņo par turpmāko rīcību skolotājiem, kuri ir kopā ar audzēkņiem.
1.4. Kad skolotāju pavadībā audzēkņi skolu atstājuši, skolas administrācija pārbauda
telpas.
2. Rīcība nestandarta situācijā
2.1. 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.

2.2. Skolas katra stāva gaitenī atrodas evakuācijas plāns un informācija par operatīvo
dienestu izsaukšanu:
✓ Valsts policija – 110
✓ Glābšanas dienests – 112
✓ Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113.
3. Citi jautājumi
3.1. Atbildīgie pedagogi iepazīstina ar evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo
dienestu izsaukšanu, uzsākot kārtējo mācību gadu septembrī.
3.2. Ar instrukciju “Drošības instrukcija izglītojamajiem par rīcību ekstremālās un
nestandarta situācijās” skolas audzēkņus iepazīstina ne retāk kā vienu reizi gadā, uzsākot
mācības – septembrī.
3.3. Skolas audzēkņus ar šo instrukciju iepazīstina: mūzikas nodaļā – solfedžo stundu
skolotāji, mākslas nodaļā – mācību priekšmeta “Darbs materiālā” skolotāji.
3.4. Audzēkņi par iepazīšanos ar drošības instrukciju veic ierakstu: “iepazinos”, datumu
un parakstu speciālās instruktāžas lapās.
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