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2017.gada _____. _____________ 

 

Nr.12 

INSTRUKCIJA PAR DROŠĪBU EKSTREMĀLĀS UN  

NESTANDARTA SITUĀCIJĀS 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

1. Rīcība, ja telpās jūtamā gāzes smaka 

1.1. Ja sajūti gāzes smaku, ziņo skolas darbiniekiem. Ja esi viens, nekavējoties zvani 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112 vai Latvijas gāzei 114.   

1.2.  Ja telpā izplūdusi gāze, aizliegts ieslēgt gaismu un elektroierīces, dedzināt uguni, 

smēķēt. 

1.3. Nekavējoties atstāj telpu, saglabājot mieru un nemeklējot negadījuma izcelšanās vietu. 

2. Rīcība, sastopoties ar bīstamām vielām un priekšmetiem 

2.1. Aizliegts tuvoties un aiztikt bīstamas vielas, priekšmetus, ieiet dūmu  vai ķīmisku 

vielu tvaiku mākonī.  

2.2. Ja esi aizticis nezināmas vielas, ieelpojis toksiskus tvaikus, dūmus, zvani 

Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113. 

2.3. Ja atrodoties ēkā, tajā ieplūst toksiska gāze vai tvaiki, elpo caur dvieli vai citu audumu. 

2.4. Ja atrod bīstamus priekšmetus( sprāgstvielas, priekšmetus, kas tiem līdzinās), aizej 

drošā attālumā, ziņo par to pieaugušajiem un Glābšanas dienestam 112, sagaidi ierodamies 

Glābšanas dienesta speciālistus.  

2.5. Sniedz dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju. 

3. Rīcība negaisa laikā 

3.1.  Atturies bez īpašas vajadzības doties ārā no telpām, atrasties uz balkona. 

3.2. Aizver durvis, logus, žalūzijas, aizkarus. 

3.3.  Atvieno elektroiekārtas. 

3.4. Ja esi ārā, patveries ēkās vai zem zemiem kokiem, neej zem lieliem, atsevišķi augošiem 

kokiem. Izvairies no atrašanās uz pakalniem, klajā laukā, pie elektrolīnijām. 
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3.5. Izvairies no saskares ar betona virsmām, metāla priekšmetiem, velosipēdu, citu tehniku. 

4. Rīcība vardarbības gadījumā 

4.1. Obligāti ziņo skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem. 

4.2. Zvani pa: 

4.2.1. Bērnu uzticības tālruni 8009000 

4.2.2. Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008 

4.2.3. "Glābiet bērnus" uzticības tālruni 6731 5307 

4.2.4. Centra pret vardarbību "Dardedze" tālruni 6760 0686 

4.2.5. Krīzes centra "Skalbes" tālruni 6722 2922 

4.2.6. Resursu centra "Marta" tālruni 67378539 

4.3. Nedrīkst noklusēt par pāri darījumiem, jo tā tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa- 

viņš saņem iedrošinājumu turpināt iesākto. 

 

 


