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APSTIPRINĀTS
ar Valmieras 2.vidusskolas direktora

2019.gada ….. rīkojumu Nr…….

Valmieras 2. vidusskolas
Rīcības plāns ārkārtas situācijās

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Instruktāžu Valmieras 2.vidusskolas (turpmāk - Izglītības iestādes) darbiniekiem un
izglītojamajiem par šo rīcības plānu Izglītības iestādes darbiniekiem veic vienu reizi
mācību gadā vai biežāk, pēc nepieciešamības;

2. Ārkārtas situācijas izziņošana

2.1. Par ārkārtas situācijas rašanos Izglītības iestādē izglītojamie ziņo jebkuram Izglītības
iestādes darbiniekam, kurš atrodas blakus, vai dežurantam;

2.2. Par ārkārtas situācijas rašanos Izglītības iestādē darbinieki 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 (izmantojot Izglītības iestādes apziņošanas sistēmu), šo informāciju apstiprina arī
Izglītības iestādes trauksmes signāls;

2.5. Pēc ārkārtas situācijas izziņošanas Izglītības iestādes 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 ar evakuācijas izejas zīmi apzīmētās izejas
no Izglītības iestādes, ja tās ved tieši vai caur gaiteni, vestibilu un kāpņu telpu uz āru;

3.3. Evakuācijas izeju durvis ir aprīkotas ar bezatslegas vai automātiskās atvēršanas
iespējām. Ar atslēgu aprīkoti evakuācijas ceļi pasākumu vai nodarbību laikā tiek atslēgti.
Par šo evakuācijas ceļu atslēgšanu ir atbildīgs pasākuma vai nodarbības organizators.

4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā

4.1. Ugunsgrēkā gadījumā rīkoties atbilstoši šī rīcības plāna Pielikumam Nr.1
4.2. Par ugunsgrēka izcelšanos nekavējoties paziņo izmantojot vienoto ārkārtas palīdzības

izsaukumu numuru 112;
4.3. Dot trauksmes un evakuācijas signālu (signalizācijas poga atrodas katrā stāvā);

http://www.valmiera.lv


4.4. Par ugunsgrēka izcelšanos paziņot jebkuram Izglītības iestādes darbiniekam, kurš atrodas
blakus, vai dežurantam;

4.5. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā izglītojamie pilda VUGD darbinieku, jebkura Izglītības
iestādes darbinieka vai jebkura pieauguša cilvēka norādījumus par rīcību šādās situācijās;

4.6. Pedagogi veic Izglītības iestādes evakuāciju, vadoties pēc evakuācijas plāniem gaiteņos
un izmantojot avārijas jeb rezerves izejas;

4.7. Pēc tam, kad ugunsgrēka vietā ieradusies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
vienība, izglītojamie un darbinieki pakļaujas un pilda atbildīgās amatpersonas
norādījumus;

4.8. 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 jebkura Izglītības iestādes darbinieka vai jebkura
pieauguša cilvēka norādījumus par rīcību ārkārtas situācijās.

6. Rīcība cita veida ārkārtas situācijās

6.1. Fiziskās traumas vai citu veselības problēmu gadījumā – griezties pie skolas medicīnas
māsas, zvanīt 112;

6.2. Elektroavāriju vai traumu gadījumā – paziņot skolas administrācijai un zvanīt pa tel. 112;
6.3. Cita veida ārkārtas situācijās ziņot skolas administrācijai un zvanīt 112;

7. Ārkārtas situācijas novēršana

7.1. Ārkārtas situācijas novēršanā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā rīkoties
šādās situācijās;

7.2. Materiālo vērtību evakuācijā piedalās tikai personāls, kurš speciāli apmācīts kā rīkoties
šādās situācijās;

7.3. Pēc evakuācijas no Izglītības iestādes telpām Izglītības iestādes darbinieki nodrošina
izglītojamo drošību līdz trauksmes atcelšanai;

7.4. Pedagogi un izglītojamie izvietojas drošā attālumā no negadījuma vietas gaidot turpmākos
palīdzības dienestu vai administrācijas norādījumus.



Iespējamie varianti Atbildīgie par izpildi

1. Ārkārtas situācijas izziņošana

Ja ārkārtas situāciju pamanījuši
izglītojamie, tad par tas rašanos ziņo
pedagogam, dežurantei vai jebkuram
pieaugušajam

Pirmais, kurš pamanījis

Izglītības iestādes dežurants vai
administrācijas pārstāvis mutiski paziņo
izmantojot Izglītības iestādes
apziņošanas sistēmu par ārkārtas
situācijas rašanos.
Ārkārtas situāciju apstiprina Izglītības
iestādes ārkārtas situācijas trauksmes
izziņošanas paziņojums un signāls.

Izglītības iestādes administrācija,
dežurants, dežurskolotājs, pedagogi,
izglītības iestādes darbinieki

Izglītības iestādes administrācija vai
dežurants

2. Palīdzības dienestu izsaukšana

Pēc paziņojuma saņemšanas
nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas
palīdzības izsaukumu numuru 112, un
nosaukt:

♦ Izglītības iestādes adresi -
Valmiera, Raiņa iela 11;

♦ Ārkārtas situācijas veidu

Izglītības iestādes dežurants vai
administrācijas pārstāvis

3. Palīdzības dienestu sagaidīšana

Sagaida ugunsdzēsējus un palīdzības
dienestu pie Valmieras 2.vidusskolas:
♦ informē par evakuācijas pasākumu

norisi;
♦ paskaidro izsaukuma iemeslus;

Izglītības iestādes dežurants vai
administrācijas pārstāvis

4. Izglītības iestādes evakuācijas plāna realizācija

Pedagogi un Izglītības iestādes
darbinieki vadās pēc evakuācijas
plāniem stāvos un organizē skolēnu
evakuāciju no Izglītības iestādes

Pedagogi un izglītības iestādes darbinieki

5. Ārkārtas situācijas novēršana



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

A.Petrusevičs, 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.

A.Petrusevičs



Pielikums Nr. 1

Rīcības plāns – ugunsgrēka gadījumā.

Valmieras 2.vidusskolas
darbinieku rīcība ugunsgrēka gadījumā

Rīcības plāns ir dokuments, kas nosaka Valmieras 2.vidusskolas darbinieku rīcību
Ugunsgrēka gadījumā

Darbību secību apraksts balstās uz diviem nosacījumiem:

● katrs iestādes darbinieks ir piedalījies ugunsdrošības instruktāžā, apguvis ēku un
iekārtu ugunsbīstamības raksturojumu un prasmi rīkoties ar ugunsdzēšanas līdzekļiem,

● prot atvienot elektroenerģiju patērētājiem savā iestādē vai ēkas daļā un ēkā kopumā
(izņemot ugunsdzēsības ietaises un avārijas apgaismojumu).

Izglītības iestādes direktors - Darba laikā

Iesaistītā persona
Laiks Veicamās darbības

1 2 3

Izglītības
iestādes
direktors vai
administrācija

Ja tiek atklāts
ugunsgrēks

* Paziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam pa tālruni 112;

*Izziņo ugunsgrēka trauksmi un organizē
trauksmes izziņošanu visā ēkā.

Pēc paziņošanas
VUGD un

ugunsdzēsības
trauksmes

izziņošanas

*Uzsāk darbinieku un izglītojamo evakuāciju no
telpām;

* Pārbauda telpas vai ir visi evakuējušies no
telpām;



*Paziņo pašvaldības administrācijai par
ugunsgrēku ēkā.

Pēc evakuācijas

*Pārbauda vai visi darbinieki un izglītojamie ir
evakuējušies no telpām;

* Sagaida VUGD un sniedz informāciju par
ugunsgrēku;

*Izvērtējot situāciju norīko darbiniekus evakuēt
materiālās vērtības.

Visi darbinieki.

Iesaistītā
persona Laiks Veicamās darbības

1 2 3

Darbinieki
mācību stundas

laikā

Atklājot
aizdegšanos

*Paziņo uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
numuru 112;

*Paziņo Izglītības iestādes direktoram vai
administrācijai;

*Izziņo ugunsgrēka trauksmi visā ēkā;

* Palīdz evakuēties izglītojamajiem;

*Ja attiecināms, cenšas ar ugunsdzēšanas
līdzekļiem likvidēt ugunsgrēka perēkli;

*Ugunsgrēka likvidāciju turpina līdz brīdim kad
parādās dzīvībai vai veselībai pirmie draudi;

Izdzirdot
brīdinājumu par

ugunsgrēku ēkā -
darbinieki, kas

neatrodas mācību
klasēs

*Nekavējoties pamet telpas pa tuvāko
evakuācijas izeju;

*Evakuējoties pārbauda pa ceļam esošās telpas,
kur nenotiek  mācības, palīdz izglītojamajiem un
apmeklētājiem ko satiek atstāt telpas;

*Noskaidro trauksmes iemeslu.

Izdzirdot
brīdinājumu par

ugunsgrēku ēkā -
skolotāji, kas

atrodas klasēs

*Noskaidro vai evakuācijas ceļš nav piedūmots,
ja iespējams, nekavējoties saskaita izglītojamos
un kopīgi pamet telpas pa tuvāko evakuācijas
izeju;

*Evakuējoties pārbauda vai visi izglītojamie var
sekmīgi atstāt telpas;

*Pēc evakuācijas noskaidro vai visi izglītojamie
drošībā un ziņo Izglītības iestādes administrācijai;

*Ja evakuācija nav iespējama, nomierina
izglītojamos un aizdara durvju spraugas ar klasē



atrodamajiem materiāliem, izgatavo uzrakstus,
kas informē ārpusē esošos par to, ka atrodaties
klases telpās un nevarat evakuēties.

Ja darbinieks
evakuējies

*Pārbauda vizuāli no ārpuses vai telpās nav
palicis kāds cilvēks.

Ierodoties VUGD

*Sniedz pēc iespējas sīkāku informāciju;

*Norāda īsākos piekļuves ceļus līdz ugunsgrēka
vietai.

Darbinieki
starpbrīža laikā Atklājot

aizdegšanos

*Paziņo uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
numuru 112;

* Paziņo Izglītības iestādes direktoram vai
administrācijai;

*Izziņo ugunsgrēka trauksmi visā ēkā;

* Palīdz evakuēties izglītojamajiem;

*Ja attiecināms, cenšas ar ugunsdzēšanas
līdzekļiem likvidēt ugunsgrēka perēkli;

*Ugunsgrēka likvidāciju turpina līdz brīdim kad
parādās dzīvībai vai veselībai pirmie draudi;

Izdzirdot
brīdinājumu par
ugunsgrēku ēkā

darbinieki

*Nekavējoties dodas uz  stāvu, kur atrodas
attiecīgā skolotāja klase un organizē izglītojamo
evakuāciju pa tuvāko evakuācijas izeju;

*Evakuējoties pārbauda pa ceļam esošās telpas,
kur nenotiek  mācības, palīdz izglītojamajiem un
apmeklētājiem, ko satiek, atstāt telpas;

*Klašu audzinātāji sapulcina savu klasi un
saskaita izglītojamos un ziņo Izglītības iestādes
administrācijai;

*Noskaidro trauksmes iemeslu.

Ja darbinieks
evakuējies

*Pārbauda vizuāli no ārpuses vai telpās nav
palicis kāds cilvēks.

Ierodoties VUGD

*Sniedz pēc iespējas sīkāku informāciju;

*Norāda īsākos piekļuves ceļus līdz ugunsgrēka
vietai.

Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis sirēnu vai viņam nav paziņots u.t.t.

● Ja pieejat pie durvīm un pieskaroties tām jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas
var nozīmēt, ka uguns plosās telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas momentā
iekļūs kabinetā. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var
pasargāt Jūs, kamēr ierodas palīdzība;

● Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos
viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls;



● Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu pusi. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi,
Jūs radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā;

● Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu un izvairīties no dūmiem, kas
lēnām piepildīs telpu;

● Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā
gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums
vairs nebūs iespēju to aiztaisīt;

● Ja evakuācijas ceļu, pa kuru Jūs evakuējaties, piepilda dūmi un nav iespējams mainīt
evakuācijas virzienu – turpiniet evakuāciju pēc iespējas tuvāk grīdai;

● Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to. Ja atrodaties
augstāk par pirmo stāvu, pēc iespējas ilgāk atturieties no lēmuma izlekt, lai neiegūtu
traumas, lecot no bīstama augstuma;

● Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties.
To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt
elpu. Arī vicinot pa logu dvieli vai aizkaru, Jūs pievērsīsit uzmanību savai atrašanās
vietai;

● Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav
dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, (aizveriet) durvis. Tas mazinās uguns izplatību un
aizsargās īpašumu;

● Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu
maisījumu neapdedzinātu plaušas;

● Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiet panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās
liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties un zemes, sāciet vārtīties
uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā mētelis)
aptiniet to sev apkārt.

● Ja esat uzsācis ugunsgrēka dzēšanu tā attīstības sākumā turpiniet to līdz momentam
kad parādās dzīvībai pirmās bīstamības pazīmes (karstums, dūmi). Līdz ko parādās
pirmās bīstamības pazīmes nekavējoties uzsāciet evakuāciju un neapdraudiet savu
dzīvību.

ATCERIETIES!!!!

No ugunsgrēka sākuma -  jau pēc 10 minūšu ilgas degšanas, tā t0 var sasniegt vidēji 8000C

Jebkura, ugunsgrēka laikā izdalās toksiskās vielas. Visiem zināms, ka ieelpojamā gaisa
sastāvā ir 78% slāpeklis, 21% skābeklis un 1%citas gāzes.

Dažas no visvairāk sastopamākajām un bīstamākajām gāzēm:

Ja izdalās oglekļa dioksīds (viss biežāk) tad pie 8% koncentrācijas ieelpojamā gaisa
sastāvā cilvēkam sākas galvas sāpes, slikta dūša, vispārējs vājums. Ja šī koncentrācija
sasniegusi 20% robežu tad iestājas elpošanas orgānu paralīze (nāve).



Tāpat vēl bīstamāka ir zilskābe, kas izdalās ugunsgrēka laikā degot porolonam un
citām sintētiskiem materiāliem. Šīs vielas koncentrācija ir vēl mazāk nepieciešama lai iestātos
nāve – 0,01% un ieelpojot šādu koncentrācijas daudzumu iestājas nāve.

Pati bīstamākā toksiskā viela, kas izdalās ugunsgrēka laikā ir akroleins. Viela izdalās
nepilnīgi sadegot taukiem un ziepēm. Šīs vielas koncentrācija ieelpojamā gaisa sastāvā
nepieciešama tikai 0,003%, lai pēc 1 minūtes iestātos cilvēkam nāve.


