
 

 

 

“APSTIPRINĀTS” 

02.03.2020. valdes protokols Nr.6 

 

 

Instrukcija Nr.34 

“Bulduru Dārzkopības vidusskolas” 

rīcība atskanot AUS trauksmes signālam 

 
Atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam: 

1. Skolēnu rīcība: 

- nekavējoties uzsāk evakuāciju no skolas telpām; 

- tuvāko drošo evakuācijas izeju un kustības virzienu norāda skololotājs; 

- pārvietošanas pa evakuācijas ceļiem notiek organizētā grupā skolotāja pavadībā; 

- pēc telpu atstāšanas dodas uz pulcēšanās vietu – galvenā skolas ieeja; 

- pulcēšanās vietu bez skolotāja atļaujas atstāt aizliegts; 

- atgriezties skolas telpās atļauts saņemot skolotāja vai skolas administrācijas pārstāvja 

atļauju. 

2. Skolotāja rīcība: 

- organizē skolēnu evakuāciju no mācību telpām; 

- fiksē skolēnu skaitu klasē; 

- uzsākot evakuāciju norāda skolēniem tuvāko evakuācijas izeju un kustības virzienu; 

- skolotājs seko, lai visi atstātu klasi un pārvietošanās evakuācijas ceļos notiek organizētā 

grupā; 

- klases durvis netiek aizslēgtas; 

- pēc telpu atstāšanas, pavada skolēnus uz pulcēšanās vietu (galvenā skolas ieeja) un 

pārbauda vai visi skolēni atstājuši skolas telpas; 

- ja rodas šaubas, vai visi skolēni ir evakuējušies, par to nekavējoties informēt glābšanas 

dienestu un skolas administrāciju; 

- atgriezties skolas telpās atļauts saņemot skolas administrācijas pārstāvja atļauju. 

3. Ja trauksmes signāls atskan starpbrīža laikā: 

- skolēni un skolotāji, sekojot evakuācijas ceļu norādēm, pa tuvāko izeju atstāj skolas telpas; 

- skolotāji palīdz skolēniem, norādot evakuācijas virzienu un tuvāko izeju; 

- skolotāji atstāj skolas telpas pēc skolēniem; 

- pēc telpu atstāšanas visi dodas uz pulcēšanās vietu (galvenā skolas ieeja); 

- skolēniem pulcēšanās vietu bez skolotāja atļaujas atstāt aizliegts; 

- ja kādam rodas šaubas, vai visi ir evakuējušies, par to nekavējoties informēt glābšanas 

dienestu un skolas administrāciju; 

- atgriezties skolas telpās atļauts saņemot skolas administrācijas pārstāvja atļauju. 

4. Skolas darbinieku rīcība: 

- nekavējoties uzsāk evakuāciju no skolas telpām; 
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- nepieciešamības gadījumā, palīdzēt skolotajiem bērnu evakuācijā; 

- pēc telpu atstāšanas doties uz pulcēšanās vietu – galvenā skolas ieeja; 

- pulcēšanās vietā gaidīt turpmākos skolas administrācijas rīkojumus; 
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- ja kādam rodas šaubas, vai visi ir evakuējušies, par to nekavējoties informēt glābšanas 

dienestu un skolas administrāciju. 

5. Skolas dežuranta rīcība: 

- izslēgt ventilācijas sistēmu; 

- pēc AUS vadības pults rādījuma, noteikt telpu, no kuras nāk ugunsgrēka trauksmes signāls; 

- pārbaudīt ugunsgrēka trauksmes signāla izcelšanās iemeslu: 

- konstatējot piedūmojumu vai atklātu liesmu, izsaukt glābšanas dienestu 112 un 

informēt skolas administrāciju par ugunsgrēka izcelšanās vietu; 

- ugunsgrēku nekonstatējot, noteikt signalizācijas ieslēgšanās iemeslu, informēt 

skolas administrāciju, izslēgt trauksmes signālu un izmantojot apziņošanas sistēmu, atsaukt 

ugunsgrēka trauksmi. 

 


