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DROŠĪBAS NOTEIKUMI EKSTREMĀLĀS UN NESTANDARTA SITUĀCIJĀS

I.

Rīcība ekstremālās situācijās

Skolēna rīcība ugunsgrēka gadījumā
1. Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos, nepieciešams nekavējoties paziņot par to
glābšanas dienestam pa tālruni 112 vai 01, norādot:
• ugunsgrēka izcelšanās adresi – Rīgas Ziepniekkalna vidusskolaOzolciema iela 26 vai
Īslīces iela4
• vietu (stāvs, telpa),
• savu vārdu, uzvārdu,
• tālruņa numuru, pa kuru iespējams piezvanīt un saņemt papildus informāciju,
• jāatbild uz dispečera jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa prasītā informācija.
Klausuli pirmais noliek dispečers!
2. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar trauksmes signālu.
3. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā skolotāja
norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases skolēnu
evakuāciju atbilstoši skolas evakuācijas shēmai.
4. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī un skolēni atrodas skolas telpā, tad ir jādodas uz to
klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams – tad jāiet uz
tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī tur
atrodas.
5. Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri:
• skolotāja paskaidro, kā skolēniem organizēti atstāt ēku, brīdina neņemt līdzi nekādas
personīgās mantas;
• skolotāja saskaita izglītojamos;
• telpas (klases) durvis un logi jāatstāj aizvērti.
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6. Sliktos laika apstākļos evakuāciju veic uz blakus skolas ēku, bet labos laika apstākļos
skolēnus evakuē pagalmā drošā attālumā no ēkas.
7. Skolotājs pārbauda, vai visi evakuētie skolēni ir atstājuši ēku, un par rezultātiem paziņo
skolas direktorei un glābšanas dienesta pārstāvim.
8. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.
Individuālā rīcība ugunsgrēka gadījumā, ja skolēns nav saņēmis informāciju par
ugunsgrēku
1. Sajūtot dūmu smaku, dodies uz izeju. Ja jūti, ka durvis ir karstas, never tās vaļā. Tas var
nozīmēt, ka aiz durvīm plosās uguns. Iespēju robežās aizbāz spraugas durvīm, samazinot
dūmu ieplūšanu telpā. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa rokai, piemēram, mitri
dvieļi, segas vai citas drēbes.
2. Ja durvis nav karstas, mazliet paver tās un pārliecinies, vai ārpusē nav dūmu un uguns.
Kad atstāj telpu, aizver durvis. Tas mazinās uguns izplatību.
3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, pārvietojoties pa to, aizklāj muti un degunu ar mitru
auduma gabalu. Turies tuvāk grīdai (rāpo).
4. Rāpo pie loga. Mazliet atver to. Atverot logu pilnīgi, radīsies caurvējš, kas veicinās
dūmu pieplūdi istabā. Turies zemu pie loga. Tas ļaus elpot svaigu gaisu un izvairīties no
dūmiem, kas piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atver logu pilnīgi vai
izsit stiklu.
5. Ja atrodies 1. stāvā un vari pa logu izkļūt ārā, dari to nekavējoties. Ja atrodies augstāk
par pirmo stāvu, labāk atturies no lēmuma lekt. Gaidi palīdzību! Mēģini radīt troksni,
vicināt pa logu kādu drēbes gabalu, lai pievērstu uzmanību.
6. Ja aizdegušās drēbes, nekrīti panikā un nevicini rokas, tas veicinās liesmu izplatību.
Apstājies, nogulies uz zemes, sāc vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega
(mētelis), aptin to sev apkārt, tas palīdzēs noslāpēt liesmas.
7. Ja drēbes deg citam, paziņo par to viņam, tad liec cietušajam nogulties uz zemes un
velties uz priekšu un atpakaļ.
8. Nekavējies kāpņu telpā vai gaitenī, domājot, ko darīt, bet dodies ārā no ēkas.
9. Neej atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji to nav atļāvuši.
Skolēna rīcība, ja telpās jūtama gāzes smaka
1. Tūlīt aizgriez gāzes plītij visus slēdžus.
2. Steidzīgi atver logus un durvis, lai gāze ātrāk izvēdinātos.
3. Nekavējoties zvani gāzes avārijas dienestam 114 vai 112.
4. Ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni.
5. Nedrīkst ieslēgt elektroierīces.
6. Nedrīkst gāzes plīti lietot telpā, kurā ir caurvējš, jo liesma var nodzist un gāze izplūst
telpā.
Skolēna rīcība pēkšņu plūdu gadījumā
1. Visas pirmās nepieciešamības preces (pārtikas krājums, medikamenti, nepieciešamais
apģērbs un apavi, dokumenti u.tml.) novietojiet mājas/ēkas augstākajā punktā.
2. Iepildiet traukos tīru ūdeni.
3. Meklējiet mājā/ēkā augstāko iespējamo gaidīšanas vietu ar izeju.
4. Atslēdziet gāzes, elektrības un ūdens padevi, nobloķējiet ūdens iespēju iekļūt ēkā.
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5. Zvanot uz 112, izsauciet un sadarbojieties ar glābšanas dienestiem, sekojiet speciālistu
norādījumiem.
6. Pārliecinieties par apkārtējo cilvēku drošību.
7. Palieciet ēkā /mājā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji.
8. Pavēle par evakuēšanās nepieciešamību tiks sniegta pa radio un televīziju, vai arī ar
policijas un glābšanas dienesta skaļruņu palīdzību.
Skolēna rīcība vardarbības gadījumā
1. Personīgi vai ar vecāku starpniecību nekavējoties mutiski vai rakstiski informēt kādu
no minētajiem skolas darbiniekiem:
• klases audzinātāju,
• sociālo pedagogu,
• skolas medmāsu,
• skolas psihologu,
• skolas vadību.
2. Ja konflikts starp iesaistītajiem skolēniem atrisināts ar klases audzinātāja
pedagoģiskajām darbībām, citu skolas darbinieku darbība nav nepieciešama.
3. Skolas vadība iesaistāma gadījumā, ja konflikta risinājums nav panākts klases
audzinātāja un/ vai sociālā pedagoga, skolas psihologa darbības rezultātā.
4. Par vardarbībā cietušo un provocējošo skolēnu problēmsituācijām un skolas
darbinieku veiktajām darbībām skolā skolēnu vecākus informē konflikta risināšanā
iesaistītais pedagogs un vienojas par turpmākajām pedagoģiskajām darbībām.
5. Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa – viņš saņem
iedrošinājumu turpināt iesākto.
6. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības.

II. Nestandarta situācijās
Sastopoties ar sprāgstvielām, ar nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu:
1. Kategoriski aizliegts pieskarties bīstamajam atradumam.
2. Izsaukt glābšanas dienestu, zvanot pa tālruni 112, policiju vai paziņot pieaugušajiem.
3. Iespēju robežās iežogot vai norobežot vietu. Drošā attālumā sagaidīt ierodamies
glābšanas dienesta speciālistus (ja nepieciešams, nodrošināt pārējo cilvēku
(garāmgājēju, bērnu u.c.) atrašanos pietiekami lielā attālumā no bīstamā atraduma).
4. Sniegt dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju.

Direktore
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