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11. pielikums  

Vārkavas pamatskolas 01.09.2022.  

iekšējiem noteikumiem Nr.1-28.2/1 

„ Iekšējās kārtības noteikumi” 

 

PAR RĪCĪBU EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS 

(PIEMĒRAM, JA IZCĒLIES UGUNSGRĒKS, TELPĀS JŪTAMA GĀZES SMAKA, PLŪDI, 

VARDARBĪBAS SITUĀCIJA) 

1. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos pieņem skolas direktors vai skolas 

administrācijas pārstāvis, kas viņu tajā mirklī aizvieto.  

2. Ugunsgrēka vai kādas citas, ekstremālās situācijas gadījumā ikviena skolēna, kurš 

pamanījis bīstamo situāciju, pienākums informēt skolotājus vai darbiniekus par radušos 

situāciju un sekot to norādījumiem.  

3. Dzirdot „Trauksmes signālu”, katrs skolotājs, atbilstoši viņa rīcībā esošajam evakuācijas 

plānam, bez panikas ved skolēnus uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām durvīm pa stingri 

noteiktu maršrutu. Kabinetu skolotājs atstāj atvērtu.  

4. Kad skolotāju pavadībā skolēni skolu atstājuši, skolas administrācija pārbauda telpas. 

5. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā. 

6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt: 112, 01. Izsaucot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu jāziņo: iestādes nosaukums, adrese, kas, kur deg, savs vārds, uzvārds, tālruņa 

Nr., pa kuru UGD darbinieki var sazvanīt, lai precizētu situāciju.  

7. Traumas vai citu veselības problēmu gadījumos nekavējoties ziņot skolas administrācijai 

vai izsaukt Ātro medicīnisko palīdzību: 112, 03.  

8. Skolas telpās aizliegts ienest vai ievest: -šaujamieročus un aukstos ieročus (nažus, lokus) 

vai pašizgatavotus ieročus (kaķenes u.c.); -bīstamas ķīmiskas vielas, sprādziena bīstamas, 

viegli uzliesmojošas vielas (produktus) un priekšmetus, kā arī pirotehniskas 

izstrādājumus (arī plaukšķenes) ; -mājas un meža dzīvniekus/putnus.  

9. Mācību klasēs un laboratorijās atļauts izmantot tikai tās iekārtas, ierīces un materiālus, 

kuri nepieciešami apmācībai. Fizikas un ķīmijas laboratorijās ar reaktīviem, 

elektroierīcēm un sildierīcēm strādāt tikai pasniedzēju vai laborantu klātbūtnē un vadībā. 

10. Laboratorijas darbi, kuros izmanto degtspējīgas gāzes vai viegli uzliesmojošus un 

degtspējīgus šķidrumus un kuru norisē var izraisīties pašaizdegšanās vai degtspējīgu, vai 

sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, jāveic vēdināšanas skapjos.  

11. Lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos, aizliegts: - lietot pašdarinātus elektrosildītājus un 

elektriskās ierīces; - aizejot no skolas, atstāt neizslēgtas elektroierīces, apgaismojumu, 

radioaparatūru 

 

Direktore:         I. Dambīte-Lazdāne 

 

mailto:varkavaspsk@preili.lv

