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RĪCĪBAS PLĀNS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
11.09.2019.
Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 8.1. punktu
Dokumenta mērķis- noteikt rīcību, kāda tiek ievērota Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā
(turpmāk- Skola), lai nodrošinātu izglītojamo (turpmāk – skolēnu) un darbinieku drošību
ārkārtas situācijās.
1.

Vispārējie noteikumi

1.1. Instruktāžu Skolas darbiniekiem un skolēniem par šo rīcības plānu veic vienu reizi
mācību gadā vai biežāk (pēc nepieciešamības).
1.2. Āŗkārtas situācija – situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, vai
jau ir izsaukusi dzīvības zaudējumu, nodarījusi kaitējumu cilvēka veselībai, bojājusi
īpašumu vai kaitējusi videi.
1.3. Skolēnus, uzsākot mācību gadu, ar rīcību ārkārtas situācijās iepazīstina klases
audzinātājs.
1.4. Par rīcību ārkārtas situācijās skolā atbild direktors un ar viņa rīkojumu norīkota persona.
2.

Ārkārtas situācijas izziņošana

2.1. Par ārkārtas situācijas rašanos Skolā skolēni ziņo jebkuram Skolas darbiniekam, kurš
atrodas blakus.
2.2. Par ārkārtas situācijas rašanos Skolā darbinieki ziņo administrācijai vai dežurantam.
2.3. Ugunsgrēka gadījumā – dot trauksmes un evakuācijas signālu (signalizācijas poga atrodas
katrā stāvā).
2.4. Par ārkārtas situācijas rašanos Skolā paziņo administrācija vai dežurants mutiski
(izmantojot apziņošanas sistēmu), šo informāciju apstiprina arī Skolas trauksmes signāls
(mājturības korpuss).
3.

Skolas evakuācijas ceļi

3.1. Gadījumā, ja nepieciešama Skolas evakuācija, sekot evakuācijas plāniem, kas atrodas
visos iestādes stāvos un sekot evakuācijas zīmēm.

3.2. Pie evakuācijas izejām ir pieskaitāmas visas ar evakuācijas izejas zīmi apzīmētās izejas
no iestādes, ja tās ved tieši caur gaiteni, vestibilu un kāpņu telpu uz āru.
3.3. Evakuācijas izeju durvis ir aprīkotas ar bezatslēgas vai automātisko atvēršanas iespējām.
Ar atslēgu aprīkoti evakuācijas ceļi pasākumu vai nodarbību laikā tiek atslēgti. Par šo
ceļu atslēgšanu ir atbildīgs pasākuma vai nodarbību organizators.
4.

Rīcība ugunsgrēka gadījumā

4.1. Ugunsgrēka gadījumā rīkoties atbilstoši izstrādātajam plānam ugunsgrēka gadījumā.
4.2. Par ugunsgrēka izcelšanos nekavējoties paziņo izmantojot vienoto ārkārtas palīdzības
izsaukuma numuru 112.
4.3. Dot trauksmes un evakuācijas signālu (signalizācijas poga atrodas katrā stāvā).
4.4. Par ugunsgrēka izcelšanos paziņot jebkuram iestādes darbiniekam, kurš atrodas blakus,
vai dežurantam.
4.5. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā skolēni pilda VUGD darbinieku, jebkura Skolas
darbinieka vai pieauguša cilvēka norādījumus par rīcību šādās situācijās.
4.6. Pedagogi veic Skolas evakuāciju, vadoties pēc evakuācijas plāniem gaiteņos un
izmantojot avārijas izejas.
4.7. Pēc tam, kad ugunsgrēka vietā ieradusies VUGD vienība, skolēni un darbinieki pakļaujas
un pilda atbildīgās personas norādījumus.
4.8. Ikviena Skolas darbinieka un skolēna pienākums ir sniegt patiesu informāciju VUGD
darbiniekiem par to, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā, par objekta
ugunsbīstamību un citiem jautājumiem.
5.

Rīcība sprādziena gadījumā

5.1. Sprādziena gadījumā nedrīkst pakļauties vispārējai panikai.
5.2. Sprādziena rezultātā cietušajiem iespējamas dažāda veida traumas; tiešs audu bojājums,
sekundārs 9šķembu) bojājums un trieciena radītas traumas. Sprādziena rezultātā
cietušiem kvalitatīvu palīdzību var sniegt tikai profesionāli medicīnas darbinieki.
5.3. Sprādziena gadījumā skolēni pilda jebkura Skolas darbinieka vai jebkura pieauguša
cilvēka norādījumus par ārkārtas situāciju.
6.

Rīcība cita veida ārkārtas situācijās

6.1. Fiziskās traumas vai citu veselības problēmu gadījumā – griezties pie skolas medicīnas
māsas, zvanīt 112.
6.2. Elektroavāriju vai traumu gadījumā- paziņot skolas administrācijai vai dežurantam un
zvanīt 112.
6.3. Cita veida ārkārtas situācijās ziņot skolas administrācijai un zvanīt 112.
7.

Ārkārtas situācijas novēršana

7.1. Ārkārtas situācijas novēršanā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā rīkoties
šādās situācijās.
7.2. Materiālo vērtību evakuācijā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā rīkoties
šādās situācijās.

7.3. Pēc evakuācijas no Skolas telpām darbinieki nodrošina skolēnu drošību līdz trauksmes
atcelšanai.
7.4. Darbinieki un skolēni izvietojas drošā attālumā no negadījuma vietas gaidot turpmākos
palīdzības dienestu vai administrācijas norādījumus.
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