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Balvos
Izdots saskaņā ar
MK 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr. 259
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338
" Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

Izglītojamo (turpmāk –skolēnu) evakuācijas plāns un informācija
par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību
Nr.p.k.

Rīcība

1.

Paziņošana
ugunsdzēsības
un glābšanas
dienestam un
evakuācijas
drošības
nosacījumu
nodrošināšana

2.

Skolēnu
sagatavošana
evakuācijai no
telpas (zāle,
klase u.tml.)

3.

Evakuācija no
ēkas

Rīcības kārtība un secīgums

Atbildīgā
persona
Pamanot ugunsgrēku vai saņemot Skolas
informāciju par citu ārkārtēju situāciju:
dežurants
a) nekavējoties paziņot ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam: Tālr. 01 vai 112,
nosaucot iestādes adresi: Partizānu iela
16, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu
vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
b)padot trauksmes signālu evakuācijai no
ēkas;
c) pārbaudīt, vai visi evakuācijas izej
durvis ir atvērtas;
d) paziņot iestādes direktorei pa tālr. .....
Pēc trauksmes signāla saņemšanas:
Mācību
a) skolotājs paskaidro skolēnus kā priekšmetu
organizēti atstāt telpas, brīdina neņemt skolotāji,
līdzi nekādas personīgās mantas.;
skolotāji,
b) skolotājs saskaita skolēnus un paņem klašu
līdzi skolēnu sarakstus;
audzinātāji
c) telpas (klases) durvis un logi jāatstāj
aizvērti.
Bērnu evakuācijai tiek izmantoti ēkā Bērnu
esoši gaiteņi un kāpnes. Evakuācija evakuācijā
notiek virzienos saskaņā ar iepriekš piedalās viss
izstrādāto grafisko evakuācijas plānu:
personāls
1. posms – ceļš līdz telpas durvīm, bērni
nostājas pie durvīm un sadodas rokās;

4.

5.

6.

7.

8.

2.posms – ceļš no telpas līdz kāpnēm;
3.posms – ceļš pa kāpnēm līdz izejai uz
āru.
Faktiskā skolēnu Evakuētos skolēnus aizvest uz drošu
skaita
attālumu ārpus skolas teritorijā un
salīdzināšana
saskaitīt, pārbaudot vai visi skolēni
(pēc sarakstiem) atstājuši ēku.
ar reāli
izvestajiem
skolēniem
Evakuēto
Bērnus izvieto Balvu pamatskolas sporta
skolēnu
stadionā.
izvietošana
iepriekš
noteiktajā vietā.
Evakuēto
Visus no ēkas evakuētos skolēnus
skolēnu skaita saskaita un pārbauda pēc sarakstiem, par
pārbaude pēc
rezultātiem paziņots direktorei un
sarakstiem
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
pārstāvim.
Ugunsgrēka
Ugunsgrēka dzēšana tiek organizēta un
(aizdegšanās
norit tūlīt pēc tam, kad tas pamanīts; to
gadījums)
dara iestādes darbinieki, kuri nav
likvidēšana ar
aizņemti ar bērnu evakuēšanu. Dzēšanas
apkalpojoša
darbos izmanto visus iestādē esošos
personāla
ugunsdzēšanas līdzekļus.
spēkiem, līdz
ugunsdzēsēju
daļas ierašanās
Operatīvā
Sagaidīšanas vieta – galvenās ēkas ieeja
dienesta
vai teritorijas iebrauktuve.
sagaidīšana
Sagaidītājam
jāinformē
atbraukušā
ugunsdzēsības daļas vada komandieris
par:
a) vai visi bērni un pieaugušie ir evakuēti
no ēkas;
b) kurā vietā notika ugunsgrēks un kur
izplatās uguns;
c) paskaidrot kurās vietās glabājas
bīstamas vielas un vērtīgas mantas;
d) kur izvietojas ūdens ņemšanas vietas.

Priekšmetu
skolotāji,
klašu
audzinātāji

Priekšmetu
skolotāji,
klašu
audzinātāji
Klašu
audzinātāji,
priekšmetu
skolotāji
Apmācīts
personāls

Administrāci
jas pārstāvis
vai
dežurants

Evakuācijas laikā skolēnu evakuācijas ceļi nedrīkst krustoties, un tos var mainīt
atkarībā no situācijas. Ja nepieciešams, evakuācijai var izmantot logus un
pieslienamas kāpnes.

Akceptēts 2016.gada 16.augustā Balvu pamatskolas Pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 1

Pielikums

Individuālā aizsardzība, kad cilvēks nav sadzirdējis brīdinājumu
zvanus, viņam nav paziņots u. tml.
1. Ja sataustāt durvis un 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.
2. Ja durvis karstas, iespēju robežās aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos
viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieļi vai cits materiāls.
3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz logu. Mazliet atveriet to. Atverot logu
pilnīgi, Jūs radīsit papildus caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
4. Turieties zemu pie loga. Tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties
no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Ja kabineta durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav
dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, aizslēdziet (aizveriet) durvis. Tas mazinās uguns
izplatību un aizsargās Jūsu īpašumu.
9. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un ēku nevarēsit
pamest, Jums vajadzēs atslēgu, lai atgrieztos kabinetā, kas kļūs par Jūsu drošāko
patvēruma vietu, kā arī lai atslēgtu telpu pēc ugunsdzēsēju norādījuma.
10. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto gāzu
maisījumu neapdedzinātu plaušas.
11. 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 14. punkts) aptiniet to sev apkārt.
12. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu,
ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet viņu
pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri.
Liesmu slāpēšanai var noderēt sega, Jūsu žakete vai kāds cits apģērba gabals.
13. Nekavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt. Palīdziet blakus esošo
kabinetu iemītniekiem, ja tie cīnās ar uguni, ja palīdzība nav vajadzīga, dodaties pie
informācijas dienesta 1. stāvā saņemt informāciju par turpmāku rīcību.
14. Pirms dodaties pie sarga saģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz
ielas.
15. Neejiet atpakaļ ēkā, kamēr ugunsdzēsēji nav atļāvuši.

