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Nr.3-7/8
Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību ārkārtas situācijās.

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” .7 un 8.
punktu.
1. Vispārējie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība ārkārtas situācijās.
1.2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina pedagogs pēc vajadzības.
1.3. Par izglītojamo iepazīšanos ar drošības noteikumiem faktu atbildīgā persona veic
ierakstu klases žurnālā, norādot drošības noteikumu nosaukumu un numuru.
1.4. Pēc iepazīšanās ar drošības noteikumiem izglītojamais to apliecina ar ierakstu
„iepazinos”, norādot datumu, un parakstu.
2. Rīcība liela vēja un vētras gadījumā
2.1. Rudenī un ziemā bieži vēja ātrums pastiprinās un rodas vētra. Vētras laikā ir jābūt
ļoti uzmanīgam un piesardzīgam.
2.2. Nav ieteicams vienam doties no mājas vai skolas vētras laikā bez pieaugušā
pavadības
2.3. Jābūt uzmanīgam ejot gar tiltiem, veciem kokiem. Lūztošs koks vai zars var tevi
savainot.
2.4. Ejot gar elektrolīniju jāskatās, vai nav norauti elektropārvades vadi un vai tie
neatrodas uz zemes. Netuvoties tiem, tas ir bīstami dzīvībai.
2.5. Redzot sarautus vadus ziņot par to pieaugušajiem vai speciālistam, lai tie novērš
bojājumu.
2.6. Uzmanīties, lai kāds krītošs priekšmets tevi nesavaino.

3. Rīcībai plūdu gadījumā
3.1. Plūdu gadījumā ievērot pieaugušo norādījumus. Uzturēties pie ūdenstilpnēm un
plūdu skartajās teritorijās tikai kopā ar vecākiem.
3.2. Par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa
tālruņiem 112 vai 01, kā arī vietējo pašvaldību, lai saņemtu savlaicīgu palīdzību;
3.3. Evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas,
pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās
nepieciešamības lietas;
3.4. Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi,
apkures ierīces un iekārtas.
3.5. Gadījumā, ja ūdens līmenis ir strauji cēlies un evakuācija pašu spēkiem ir
neiespējama par apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu pa tālruņiem 112 vai 01, uzkāpiet mājas augšējā stāvā, uz bēniņiem, jumta,
ņemiet līdzi lietas (kabatas lukturītis u.c.), lai signalizētu par savu atrašanās vietu;
3.6. Palieciet uz vietas un signalizējiet par savu atrašanās vietu, līdz ierodas palīdzība.
3.7. Nepieciešamības gadījumā par plūdu briesmām (strauju ūdens līmeņa celšanos)
vietās, kur uzstādītas trauksmes sirēnas (pilsētās), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests iedzīvotājus brīdinās, ieslēdzot trauksmes sirēnas - iedzīvotājiem pēc tam
jāklausās informācija, kas tiks pārraidīta radio un televīzijā.
4. Riska faktori
4.1. Psiholoģiskie un emocionālie faktori
4.2. Traumatisma riska faktori
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