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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 
Rīgā 

2018.gada 28.martā 
 

Par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 8.punktu 

 
Rīcība ugunsgrēka gadījumā 

1. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamiem stingri 
jāievēro tā pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un 
atbild par šīs klases izglītojamo evakuāciju atbilstoši izglītības iestādes 
evakuācijas shēmai. 

2. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamie atrodas izglītības iestādes 
telpās, 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 pedagoga norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas. 

3. Iziet no izglītības iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri. 
4. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski 

aizliegts ieiet ēkā. 
5. Par ugunsgrēka izcelšanos skolā paziņo ar nepārtraukti skanošu iestādes 

zvanu vai mutiski. 
6. Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112. 
 
Rīcība, ja telpās jūtamā gāzes smaka 

 
1. Steidzīgi atvērt logus un durvis, lai gāze ātrāk izvēdinātos. 
2. Nekavējoties zvanīt gāzes avārijas dienestam 112. 
3. Ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni. 
4. Nedrīkst ieslēgt elektroierīces. 
 
Rīcība plūdu gadījumā 

1. No plūdiem var patverties ēkās. 
2. Ja ir paredzami plūdi, tad jāsavāc iespējami daudz dzeramā ūdens, pārtikas 

un sērkociņu. 
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3. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk, jāpārceļas uz augstāku stāvu. 
4. Kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest. 
5. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji. 
 
Rīcība vardarbības gadījumā 

1. Obligāti ziņot vecākiem, klases audzinātājai. 
2. Nepieciešamas sociālā pedagoga, psihologa konsultācijas, kuri izvērtēs 

konkrētu gadījumu, runās ar izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem, lai 
palīdzētu rast risinājumu. 

3. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība -  
Zvanīt: 
uz Bērnu uzticības tālruni 8009000 
uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008 
uz "Glābiet bērnus" uzticības tālruni 6731 5307 
uz Centra pret vardarbību "Dardedze" tālruni 6760 0686 
uz Krīzes centra "Skalbes" tālruni 6722 2922 
uz Resursu centra "Marta" tālruni 67378539 

4. Noklusējot par pāridarījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa - viņš 
saņem iedrošinājumu turpināt iesākto. 

5. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez 
ievērības. 

 
Drošības tehnikas noteikumi, kas jāievēro sastopoties ar sprāgstvielām 

1. Kategoriski aizliegts: 
- izkustināt no vietas, celt vai mest atrastās sprāgstvielas; 
- censties izjaukt; 
- sildīt vai sist pa tām; 
- nest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā; 
- nodot metāllūžņos. 

2. Kā rīkoties, ja atrod sprāgstošos priekšmetus: 
- iežogot un uzlikt uzrakstu “NEPIESKARIES, BĪSTAMI !” 
- izsaukt drošības dienestu, policiju vai paziņot pieaugušajiem. 
- Nedrīkst pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem. 

 
Sastopoties ar bīstamām vielām 

1. Nekavējoties par to informēt glābšanas dienestu pa tālruni 112. 
2. Netuvoties, neaiztikt bīstamos atradumus. 
3. Drošā attālumā sagaidīt ierodamies glābšanas dienesta speciālistus, ja 

nepieciešams, nodrošināt pārējo cilvēku - garāmgājēju, bērnu, u.tml. 
atrašanos pietiekami lielā attālumā no bīstamā atraduma. 

4. Sniegt dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju. 
 

 
Habad Ebreju privātās vidusskolas direktore J.Gomoļa 

 


