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Drošības noteikumi Nr.1 

 

„PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS”. 

 

1. Ekskursijas un pārgājiena organizēšanas kārtība: 

1.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājiena atbildīgā persona iesniedz pieteikumu uz 

skolas veidlapas, kurā norādīts ekskursijas vai pārgājiena mērķis, maršruts, 

ilgums, pārvietošanās veids, kontaktinformācija saziņai, pirmās palīdzības 

sniegšanas iespējas, atbildīgā persona, dalībnieku saraksts, vecums, audzēkņu 

paraksti par instruktāžu. 

1.2. Dodoties mācību ekskursijās, ekskursijās, pārgājienos atbildīgais pedagogs 

nodrošina viena pieaugušā klātbūtni uz 10 bērniem, iesaistot audzēkņu vecākus. 

1.3. Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo 

personu. 

1.4. Ekskursijas un pārgājienus drīkst rīkot tikai ar skolas direktora, vai direktora 

prombūtnes laikā ar direktora vietnieka rakstisku atļauju. 

1.5. Atbildīgā persona 3 dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informē 

vecākus par ekskursijas/pārgājiena mērķi, maršrutu, ilgumu un pārvietošanās 

veidu, nakšņošanas vietu, saziņas un pirmās palīdzības iespējām. 

1.6. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem, vai 

specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām 

sazināties ar viņiem. 

1.7. Pirms došanās ekskursija vai pārgājienā, atbildīgā persona instruē par 

nepieciešamo apģērbu, apaviem, personīgajām zālēm, drošības ievērošanu uz 

ielas, ceļiem, transporta līdzeklī, uz ūdens, mežā, satiksmes noteikumu 

ievērošanu pilsētās un apdzīvotās vietās, par uzvedību nakšņošanas vietās, pie 

ugunskura. Līdzi jāņem aptieciņa pirmās palīdzības sniegšanai. 

1.8. Atbildīgās personas ir tieši atbildīgas par uzticēto audzēkņu veselību un drošību. 

2. Atbildīgās personas pienākumi: 

2.1. Atbildīgā par ekskursiju vai pārgājienu pienākums ir nodrošināt, ka ekskursijas 

vai pārgājiena dalībnieki ir izlasījuši šos noteikumus un ir iepazinušies ar 

noteikumu 1.7 punktā minēto informāciju, par ko liecina paraksts instruktāžas 

lapā. 

2.2. Atbildīgā persona nedrīkst atstāt uzticētos skolēnus bez uzraudzības. 

2.3. Bez vecāku rakstiskas atļaujas atbildīgais pedagogs nedrīkst atļaut atsevišķiem 

audzēkņiem doties atceļā ātrāk vai palikt uz ilgāku laiku. 

2.4. Atbildīgais pedagogs drīkst pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu pirms paredzētā 

laika dažādu neparedzētu apstākļu gadījumos (slimība, trauma, nelabvēlīgi laika 

apstākļi, disciplīnas pārkāpumi, un citi bīstamību izraisoši apstākli. 

2.5. Nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajiem pirmās palīdzības sniegšanu 

notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē. 

2.6. Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt skolas direktoru, cietušā 

skolēna vecākus. 

2.7. Par nopietniem disciplīnas pārkāpumiem vai negadījumiem atbildīgais nākamajā 

dienā sniedz detalizētu paskaidrojumu skolas direktoram. 

3. Ekskursijas vai pārgājiena dalībnieku pienākumi: 

3.1. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā uzģērbt sezonas un laika apstākļiem 

atbilstošu apģērbu un apavus, 
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3.2. Ievērot disciplīnu un sabiedrisko kārtību, 

3.3. Ievērot ceļa satiksmes noteikumus (pielikums Nr.1), 

3.4. Ievērot instrukciju par drošību uz ūdens un ledus (pielikums Nr.2), 

3.5. Saudzēt apkārtējo vidi, 

3.6. Klausīt pavadošā pedagoga norādījumiem, 

3.7. Neplīstošā traukā paņemt sev līdzi dzeramo ūdeni, lai nevajadzētu dzert ūdeni 

no atklātām ūdens tilpnēm, kurās var atrasties slimību ierosinātāji, 

3.8. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē šim nolūkam paredzētās 

vietās. Ja ugunskura vieta nav ierādīta, tad tā jāizvēlas, ievērojot dabas 

aizsardzības prasības. Ugunskurs jāiekārto, apliekot to ar akmeņiem un apberot 

apkārt smiltis. Iekurinot ugunskuru nedrīkst lietot viegli uzliesmojošus 

šķidrumus. Beidzot kurināt, ugunskura vieta ir jāaplej ar ūdeni vai jāaizber ar 

smiltīm, lai ugunskurs būtu pilnībā nodzēsts, 

3.9. Jāiegaumē vai jāsaglabā mobilā tālrunī glābšanas dienesta – VUGD- telefons 
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3.10. Ziņojot par nelaimi, jānosauc notikuma vieta (novads, pilsēta), orientieri, 

piebraukšanas ceļi. 

4. Ekskursijas vai pārgājiena laikā stingri aizliegts: 

4.1. Lietot alkoholu vai narkotiskās vielas, 

4.2. Skaļi klaigāt un grūstīties, 

4.3. Postīt dabu, ( mest atkritumus tikai tiem paredzētās tvertnēs), 

4.4. Bez pedagoga atļaujas atstāt grupu. 

4.5. Aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes. Neņemt rokās latvāņus 

un citus nepazīstamus  augus. 

4.6. Audzēkņiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir 

sadalošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi. 

4.7. Braucot transporta līdzeklī,  aizliegts izliekties pa transporta līdzekļa logiem, 

iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības laikā. 

4.8. Aizliegts staigāt braucošā transporta līdzeklī. Brauciena laikā nepieciešams 

piesprādzēties atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām. 

4.9. Sagaidot autobusu pieturā un iekāpjot vai izkāpjot no tā: 

4.9.1. Nedrīkst skraidīt vai stāvēt uz autoceļa braucamās daļas; 

4.9.2. Netuvoties autobusam, ja tas nav pilnībā apstājies; 

4.9.3. Izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam, pirms autobuss nav aizbraucis no 

pieturvietas; 

4.9.4. Pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav braucoša transporta līdzekļa. 

4.10. Audzēkņu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju 

ceļiem, bet ja to nav – pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virziena 

kolonnā ne vairāk par diviem bērniem rindā. 

Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas pieaugušajiem, kas to 

pavada, ar sarkaniem karodziņiem. 

4.11. Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja 

ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa 

brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi 

redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

5. Šo noteikumu neievērošana tiek uzskatīta par disciplīnas pārkāpumu, par kuru 

vainīgo personu var saukt pie disciplināratbildības. 


