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APSTIPRINU
Valmieras 2.vidusskolas direktors
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Izstrādāti pamatojoties uz MK 24.11.2009. noteikumu 1338 „Kārtība kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos”
8.1. apakšpunktu.
Valmieras 2. vidusskolas
Rīcības plāns ārkārtas situācijās
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Instruktāžu Valmieras 2.vidusskolas (turpmāk - Izglītības iestādes) darbiniekiem
par šo rīcības plānu Izglītības iestādes darbiniekiem veic vienu reizi mācību
gadā vai pēc nepieciešamības (ja noticis kāds ārkārtas gadījums);
1.2. Instruktāžu veic atbildīgais par darba drošības jautājumiem Izglītības iestādē;
2. Ārkārtas situācijas izziņošana
2.1. Par ārkārtas situācijas rašanos Izglītības iestādē izglītojamie ziņo klases
audzinātājam vai jebkuram darbiniekam, kurš atrodas blakus, vai dežurantam;
2.2. Par ārkārtas situācijas rašanos Izglītības iestādē pedagogi ziņo administrācijai
vai dežurantam;
2.3. Ugunsgrēka gadījumā – dot trauksmes un evakuācijas signālu (signalizācijas
poga atrodas katrā stāvā)
2.4. Par ārkārtas situācijas rašanos Izglītības iestādē paziņo administrācija vai
dežurants mutiski, šo informāciju apstiprina arī nepārtraukts, ilgstošs zvans vai
trauksmes signāls (gadījumos, ja nav traucēta elektroenerģijas padeve);
2.5. Pēc ārkārtas situācijas izziņošanas pedagogi un skolas darbinieki organizē
Izglītības iestādes izglītojamo evakuāciju.
3. Izglītības iestādes evakuācijas ceļi
3.1. Gadījumā, ja nepieciešama Izglītības iestādes evakuācija, sekot evakuācijas
plāniem, kas atrodas visos Izglītības iestādes stāvos un sekot zīmēm;
3.2. Pie evakuācijas izejām ir pieskaitāmas visas izejas no Izglītības iestādes, ja tās
ved tieši uz āru vai caur gaiteni, vestibilu un kāpņu telpu;
3.3. Evakuācijas izeju atslēgas patstāvīgi atrodas pie dežurantiem;
4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā

4.1. Par ugunsgrēka izcelšanos nekavējoties paziņo ugunsdzēsības dienestam (pa
tel.112);
4.2. Dot trauksmes un evakuācijas signālu (signalizācijas poga atrodas katrā stāvā);
4.3. Par ugunsgrēka izcelšanos paziņot dežurantam;
4.4. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā izglītojamie pilda VUGD darbinieku, klases
audzinātāja, jebkura pedagoga vai jebkura pieauguša cilvēka norādījumus par
rīcību šādās situācijās;
4.5. Pedagogi veic Izglītības iestādes evakuāciju, vadoties pēc evakuācijas plāniem
gaiteņos un izmantojot avārijas jeb rezerves izejas;
4.6. Pēc tam, kad ugunsgrēka vietā ieradusies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta vienība, izglītojamie un darbinieki pakļaujas un pilda atbildīgās
amatpersonas norādījumus;
4.7. Ikviena Izglītības iestādes darbinieka un izglītojamā pienākums ir sniegt patiesu
informāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 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 cietušiem iespējamas dažāda veida traumas: tiešs audu
bojājums, sekundārs (šķembu) bojājums un trieciena radītas traumas.
Sprādziena rezultātā cietušiem kvalitatīvu palīdzību var sniegt tikai profesionāli
medicīnas darbinieki;
5.3. Sprādziena gadījumā izglītojamie pilda klases audzinātāja, jebkura pedagoga vai
jebkura pieauguša cilvēka norādījumus par rīcību ārkārtas situācijās.
6. Rīcība plūdu gadījumā
6.1. No plūdiem var patverties ēkās;
6.2. Ja ir paredzami plūdi, tad jāsavāc iespējami daudz dzeramā ūdens, pārtikas un
sērkociņu;
6.3. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk, jāpārceļas uz augstāku stāvu;
6.4. Kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest;
6.5. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, kamēr nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji.
7. Rīcība vardarbības gadījumā
7.1. Obligāti ziņot vecākiem, klases audzinātājai;
7.2. Sociālā pedagoga, psihologa konsultācijas, kuri izvērtēs konkrētu gadījumu,
runās ar izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem, lai palīdzētu rast risinājumu.
7.3. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība.
Zvanīt pa:
Bērnu uzticības tālruni 8009000
Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008
"Glābiet bērnus" uzticības tālruni 6731 5307
7.4. Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa- viņš
saņem iedrošinājumu turpināt iesākto.
7.5. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības.
8. Rīcība cita veida ārkārtas situācijās
8.1. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas skolas gaiteņos;
8.2. Fiziskās traumas vai citu veselības problēmu gadījumā – griezties pie skolas
medicīniskās māsas, zvanīt 03, vai 112;
8.3. Elektroavāriju gadījumā – paziņot skolas administrācijai un zvanīt pa tel. 112;
8.4. Cita veida ārkārtas situācijās ziņot skolas administrācijai un zvanīt 112;
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9. Ārkārtas situācijas novēršana
9.1. Ārkārtas situācijas novēršanā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā
rīkoties šādās situācijās;
9.2. Materiālo vērtību evakuācijā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā
rīkoties šādās situācijās;
9.3. Pēc evakuācijas no skolas telpām skolas darbinieki nodrošina izglītojamo
drošību līdz trauksmes atcelšanai;
9.4. Pedagogi un izglītojamie izvietojas drošā attālumā no negadījuma vietas gaidot
turpmākos palīdzības dienestu vai administrācijas norādījumus.

N.Skride, 64207545
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Iespējamie varianti

Atbildīgie par izpildi

1. Ārkārtas situācijas izziņošana
Ja
ārkārtas
situāciju
pamanījuši
izglītojamie, tad par tas rašanos ziņo
pedagogam, dežurantei vai jebkuram
pieaugušajam
Izglītības
iestādes
dežurants
vai
administrācijas pārstāvis mutiski paziņo
klasēs par ārkārtas situācijas rašanos,
sākot ar to vietu, kur radusies ārkārtas
situācija.
Ārkārtas
situāciju
apstiprina
nepārtraukts, ilgstošs zvans

Pirmais, kurš pamanījis
Izglītības
iestādes
administrācija,
dežurskolotājs, pedagogi, izglītības
iestādes darbinieki
Izglītības iestādes dežurants

2. Palīdzības dienestu izsaukšana
Pēc
paziņojuma
saņemšanas Izglītības
iestādes
dežurants
nekavējoties izsaukt ugunsdzēsējus vai administrācijas pārstāvis
glābšanas dienestu pa let.112 vai 01 un
nosaukt:
♦ Izglītības iestādes adresi
Valmiera, Raiņa iela 11;
♦ Ārkārtas situācijas veidu

vai

3. Palīdzības dienestu sagaidīšana
Sagaida ugunsdzēsējus un palīdzības Izglītības
iestādes
dežurants
dienestu pie Valmieras 2.vidusskolas:
administrācijas pārstāvis
♦ informē par evakuācijas pasākumu
norisi;
♦ paskaidro izsaukuma iemeslus;

vai

4. Izglītības iestādes evakuācijas plāna realizācija
Pedagogi un skolas darbinieki vadās Pedagogi
pēc evakuācijas plāniem stāvos un darbinieki
organizē skolēnu evakuāciju no skolas

un

izglītības

iestādes

5. Ārkārtas situācijas novēršana
Ārkārtas situācijas rašanās iemeslu
likvidēšanai tiek izmantoti dzēšanas
līdzekļi, kuri atrodas Izglītības iestādē

N.Skride, Pedagogi un izglītības iestādes
darbinieki

6. Skolas materiālo vērtību evakuācija
Vispirms evakuēt datorus un citas
materiāli - tehniskās vērtības. Iznest un
izvietot Izglītības iestādes teritorijā tā,
lai netraucētu palīdzības dienestu
darbu.

N.Skride
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