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1. Gribas pasūtīt picu, bet aizmirsu picērijas tālruņa numuru.  

2. Uz ledus spēlējas bērni, bet pieaugušo tuvumā nav! 

3. Nevaru pieslēgties attālinātajai stundai, laikam kaut kas noticis internetam vai datoram. 

4. Kaimiņu dzīvoklī skan dūmu detektora skaņas signāls! 

5. Nezinu atbildi uz kontroldarba jautājumu - kurš uzvarēja 1. pasaules karā? 

6. Kāpņu telpā jūtama spēcīga gāzes smaka.  

7. Kāpēc lidmašīna riņķo virs manas mājas? Tā nekad nav bijis! 

8. Kāda šodien diena un cik ir pulkstenis?  

9. Redzu uz ielas guļam cilvēku. 

10. Pretējā mājā no skursteņa nāk liesmas! 

11. Man ir pazudusi skolēnu apliecība.  

12. Braucot ar riteni, redzu, ka aizdegusies māja.  

13. Mājās pazuda elektrība. 

14. Redzu, ka ugunsdzēsēji glābēji ieradušies pie skolas. Gribu zināt, kas noticis!  

15. Uz ielas dzirdu skaļu troksni, tur saskrējušās automašīnas. 

VIENOTAIS ĀRKĀRTAS IZSAUKUMU TĀLRUŅA NUMURS 112112 
Darba lapa paredzēta 5.-9. klašu skolēniem.  

Izpildi uzdevumus un uzzini vairāk par vienoto ārkārtas izsaukumu tālruņa numuru 112. 

 
1. No visiem zvaniem, kas tiek saņemti uz tālruņa numuru 112, 52% nav saistīti ar 

ārkārtas situāciju un operatīvo dienestu palīdzība nav nepieciešama.  

Vai tu zini, kuros gadījumos ir jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu 

tālruņa numuru 112? Izsvītro situācijas, kurās tev palīdzēs informatīvie tālruņi, 

saimnieciskie dienesti vai informācija internetā. 

 

2. Ejot pa ielu, redzi, ka no mājas nāk spēcīgi dūmi. Kā rīkosies? Ar līniju savelc darbības 

pareizā secībā! 

Zvanu 112 
 

Sagaidu 

GLĀBĒJUS 

 

Atbildu uz 

dispečera 

jautājumiem 

 

Izstāstu, 

KUR un KAS 

noticis 
 

Apstājos 
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3. Aizpildi krustvārdu mīklu!  
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 4. Atrodi burtu jūklī paslēptos vārdus, kas saistīti ar tālruņa numuru 112!  

1. uzdevuma atbildes: 

Pareizi: 2, 4, 6, 9, 10, 12, 15. Nepareizi: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14. 

 

2. uzdevuma atbildes: 

1. Apstājos. 2. Zvanu 112. 3. Izstāstu, kur un kas ir noticis. 4. Atbildu uz dispečera jautājumiem. 5. Sagaidu glābējus. 

 

3. uzdevuma atbildes: 

Horizontāli: 2. VUGD 4. viltus 5. pieci 6. adrese 10. jā 11. savienībā 12. numurs 13. sodu 14. Četrus 

Vertikāli: 1. karte 3. dispečers 7. rācija 8. februārī 9. zvanu 

 


