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EVAKUĀCIJAS PLĀNA GAITA 

 

Stāvs Telpa Evakuācijas ceļš Atbildīgā 

uzvārds 

I Skolotāju istaba, 

6.,7.,8.kab. 

Garais gaitenis uz 

galveno izeju, 

durvis Nr.1 (atver 

durvis pilnībā 
vaļā). 

I.Rutka 

 1.,3.,2.kab.,ķīm.laborat., 

kanceleja, 

direktores kab., 

māc.daļas kab.  

Īsais gaitenis uz 

galveno izeju durvis  

Nr. 1 

A.Audriņa 

 9.,10.,11.kab., 

meiteņu tualete 

Garais gaitenis uz 

izeju, durvis  

Nr. 2 (pie dizaina 

kab.) 

I.Jāne, Z.Sula vai 

esošais pedagogs 

 

 4.,5.kab. 

zēnu tualete 

personāla tualete 

Īsais gaitenis uz 

izeju, durvis  

Nr. 3 (uz 

iekšpagalmu) 

M.Beķere vai 

esošais pedagogs 

 Logopēdijas kab. Tiešā izeja uz 

iekšpagalmu, durvis 

 Nr. 7 

I.Reisone 

II 16.,17.,18.,19.kab. Garais gaitenis, 

trepes uz galveno 

izeju, durvis Nr.1 

 

 12.kab,bioloģ.,laboratorija, 

psihologs 

14.kab,fiz. laborat., 

15.kab. 

Īsais gaitenis uz 

galveno izeju durvis  

Nr. 1 

 

 13.kab, 

Zēnu tualete 

Personāla tualete 

Īsais gaitenis uz 

izeju, durvis  

Nr. 3 (uz 

iekšpagalmu) 

K.Kornijanova, 

S.M.Caune vai 

esošais pedagogs 

 20.,21.,22.,22a kab. Garais gaitenis, 

trepes uz izeju, 

durvis  

Nr. 2 (pie dizaina 

kab.) 

I.Dadeika vai 

esošais pedagogs 

III 32.,34.,24.,25.,26.,27.kab., 

Aktu zāle (puse) 

Garais gaitenis, 

trepes uz galveno 

izeju, durvis Nr.1 

 

 23.kab., 

Aktu zāle (puse) 

Koridors, trepes uz 

iekšpagalma izeju, 

durvis Nr.3 

R.Laure, 

J.Treilībs vai 

esošais pedagogs 



 

 

28.,29.,30.kab, 

Meiteņu tualete 

Garais gaitenis, 

trepes uz izeju, 

durvis  

Nr. 2 (pie dizaina 

kab.) 

I.Stepanova vai 

esošais pedagogs 

IV 

 

Jaunsargi Izeja, trepes uz 

iekšpagalmu, durvis 

Nr.3 

M.Irbe 

Sporta 

zāles 

korpuss 

 

Sporta zāle (puse) 

Saimn.vadīt. 

med.māsa 

dir. vietn. 

zēnu, meit.ģērbtuves,dušas 

sporta skolot. kab. 

Izeja pa zāles galv. 

durvīm uz izeju, 

durvis Nr.4 (atver 

pilnībā vaļā) 

L.Ziemane, 

G.Ofkante 

A.Sorokina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta zāle( puse) Izeja caur mazo 

zāli, durvis Nr.5 

A.Sorokina 

L.Ziemane, 

G.Ofkante 

 

 

Pagrabstāvs 

 

Palīgtelpa (būdiņa), 

elektrosadale, 

ēdamzāle, 

daļa garderobes, 

bufete 

Divas garderobes 

izejas, trepes uz 

galveno izeju, 

durvis Nr.1 

(starpdurvis atver 

pilnībā vaļā) 

D.Sila 

 

 

Bibliotēka, 

daļa garderobes 

Garderobe, trepes 

uz iekšpagalma 

izeju, durvis Nr.3 

B. Millere,  

 

L.Pavļučika 

 Virtuve 

 

Tiešā izeja uz 

iekšpagalmu, durvis 

Nr.6 

S.Irbe 

 

 

Dizaina un tehnoloģijas 

kabineti 

 

Gaitenis, trepes, 

izeja pa durvīm 

Nr.2 

A.Bakanauska, 

Z.Sula vai 

esošais pedagogs 

 

 

 

Siltuma punkts Tiešā izeja, durvis 

Nr.8 

J. Martinsons 

1. Evakuējoties no kabineta, durvis atstāj vaļā. 

2. Pa kāpnēm un gaiteņiem, organizēti virzoties uz evakuācijas 

durvīm, turēties labajā pusē. 

3. Pulcēšanās skolas skvērā pa klašu grupām. 

Ārdurvju numerācija: 
NR.1   Galvenās durvis 

NR.2   Durvis pie mājturības 

NR.3   Durvis uz iekšpagalmu 

NR.4   Durvis uz sporta laukumu 

NR.5   Durvis caur mazo sporta zāli 

NR.6   Virtuves izeja (tiešā) 

NR.7   Logopēdijas izeja (tiešā) 

NR.8   Siltuma izeja (tiešā) 


