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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338  

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

 iestādēs un to organizētajos pasākumos.” 8.1.punktu un 8.2 punktu 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas skolēnu drošības noteikumi par rīcību ekstremālās  

un nestandarta situācijās 

 

 

1. Skolēna rīcība traumas un aizdegšanās gadījumā.  

1.1. Ja noticis nelaimes gadījums mācību laikā, nekavējoties jāinformē administrators, 

skolotājs vai skolas medicīniskais personāls.  

1.2. Ja nepieciešams, tiek izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālr. 113). Nelaimes 

gadījuma vietu neaiztikt, ja tas nerada papildus bīstamību. 

1.3. Ja nodarbību gaitā jūtama gruzduma smaka, redzami dūmi, sakarst reostata vadi vai kāds 

no skolēniem tiek pakļauts elektrosprieguma iedarbībai: 

1.3.1. nekavējoties jāatslēdz elektrospriegums ķēdē; 

1.3.2. jāpaziņo skolotājam; 

1.3.3. ja ir noticis termisks vai ķīmisks (skābe, sārms) apdegums, cietusī ķermeņa (vieta) 

ilgstoši (vairāk nekā 15 minūtes) jāskalo tekoša vēsa ūdens strūklā. 

1.4. Ja ir notikusi aizdegšanās (gruzdēšana), tā dzēšama ar pulvera vai ogļskābās gāzes 

ugunsdzēsības aparātu. Lietojot CO2 aparātu, jāievēro tā lietošanas drošības prasības, lai 

neiegūtu roku apsaldējumus. Ugunsdzēsības dienests (tālr. “112”) izsaucams, ja ar rīcībā 

esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem un darbībām aizdegšanos nav iespējams likvidēt 

laikā līdz 30 sek. 

2. Skolēna rīcība, ja telpās jūtama gāzes smaka. 

2.1. Tūlīt aizgriezt gāzes plītij visus slēdžus. 

2.2. Steidzīgi atvērt logus un durvis, lai gāze ātrāk izvēdinātos. 

2.3. Nekavējoties zvanīt gāzes avārijas dienestam (tālr. “112”). 

2.4. Ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni. 

2.5. Nedrīkst ieslēgt elektroierīces. 

2.6. Nedrīkst gāzes plīti lietot telpā, kurā ir caurvējš, jo liesma var nodzist un gāze izplūst 

telpā.  

3. Skolēna rīcība plūdu gadījumā.  



Liepājas 3.pamatskolas skolēnu drošības noteikumi par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās  2 

3.1. No plūdiem var patverties ēkās. 

3.2. Ja ir paredzami plūdi, tad jāsavāc iespējami daudz dzeramā ūdens, pārtikas un sērkociņu. 

3.3. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk, jāpārceļas uz augstāku stāvu. 

3.4. Kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest. 

3.5. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdens līmenis vai ierodas glābēji. 

4. Skolēna rīcība vardarbības gadījumā. 

4.1. Obligāti ziņot vecākiem, klases audzinātājai. 

4.2. Ziņot sociālajam pedagogam, psihologam, administrācijai, kuri izvērtēs konkrēto 

gadījumu, runās ar skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai palīdzētu rast risinājumu. 

5. Skolēna rīcība nestandarta situācijās, atrodot nepazīstamus priekšmetus vai vielas. 

5.1. Neaiztikt tās. 

5.2. Zvanīt uz „112” (ārkārtas situāciju dienests).  

5.3. Ja skolēns ir aizticis nezināmas vielas, zvanīt „113” (ātrā medicīniskā palīdzība). 

5.4. Ja ir aizdomas, ka nezināmais priekšmets ir spridzeklis, zvanīt „110” (policija) vai „112” 

(ārkārtas situāciju dienests).  

5.5. Aicināt tuvumā esošos pieaugušos cilvēkus palīgā. 

 

 

 


