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Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 7.punktu 

 

 

1. Ar noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos skolēni tiek informēti pirms katras 
ekskursijas un pārgājiena. Skolēni parakstās e-žurnāla (MyKoob) pielikumā par drošības 
noteikumu ievērošanu.  

2. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona iestādes vadītājam iesniedz 
rakstisku informāciju, kur norādīts pasākuma mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, 
pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas 
iespējas.  

3. Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu.  

4. Ekskursiju un pārgājienu laikā jānodrošina 1 pieaugušā klātbūtne katriem 15 skolēniem.  

5. Atbildīgā persona 3 dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informē vecākus par 
ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu un pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas un 
pirmās palīdzības iespējām.  

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.  

7. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona instruē par nepieciešamo 
apģērbu, apaviem, personīgajām zālēm, drošības ievērošanu uz ielas un ceļiem, transporta 
līdzeklī, uz ūdens, mežā, satiksmes noteikumu ievērošanu pilsētās un apdzīvotās vietās, par 
uzvedību nakšņošanas vietās un pie ugunskura. Līdzi jāņem aptieciņa pirmās palīdzības 
sniegšanai, tās saturu nosaka skolas medmāsa.  



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

9. Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu laikā skolēni ievēro ceļu satiksmes drošības 
noteikumus:  

9.1. skolēniem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu, bet, ja to nav - pa ceļa nomali;  

9.2. ārpus apdzīvotām vietām skolēniem, kuri iet pa brauktuves, malu vai ceļa nomali, 
jāpārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam, bet personām, kuras 
brauc ar velosipēdu, mopēdu gar brauktuves malu vai ceļa nomali, jāpārvietojas citu 
transportlīdzekļu braukšanas virzienā;  

9.3. skolēnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem, bet 
ja to nav - pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par 
diviem bērniem rindā;  

9.3. skolēniem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet ja to 
nav - krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības 
zonā gājēju pārejas vai krustojumu nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā 
pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm;  

9.4. vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc satiksmes regulētāja vai 
gājēju luksofora signāliem, ja tādu nav - pēc transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas 
luksofora signāliem;  

9.5. citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši 
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, ka arī novērtējuši to braukšanas ātrumu 
un pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta 
transportlīdzekļu satiksme;  

9.6. skolēni uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Skolēniem, kuri 
nav paguvuši šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz "drošības saliņas", bet ja tās nav, atļauts 
apstāties vietā, kur transporta plūsmas sadalās pretējos virzienos;  

9.7. skolēni drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas 
nav bīstami;  

9.8. skolēniem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, 
vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi;  

9.9. ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, skolēniem jāatturas šķērsot brauktuvi, bet 
skolēniem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim;  

9.10. gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz iekāpšanas 
laukumiem, bet ja to nav - uz ietves vai ceļa nomales;  

9.11. skolēniem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad 
transportlīdzeklis pilnīgi apstājies;  

9.12. braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa malu atļauts personām, kas nav jaunākas 
par 12 gadiem, ar mopēdu - personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šajā gadījumā 
velosipēda vai mopēda vadītājam jābūt klāt velosipēda (mopēda) vai jebkura 
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai;  

9.13. skolēniem, kas ieguvuši transporta līdzekļa vadītāja apliecību un pārvietojas ar 
transporta līdzekli kā vadītāji, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi;  

9.14. velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk 
brauktuves malai. Netraucējot gājējiem, atļauts braukt pa ceļa nomali, bet velosipēdu 
vadītājiem - arī pa ietvi;  

9.15. gājējiem obligāti jālieto atstarotāji, kas piestiprināti pie apģērba vai skolas somas.  



10. Peldēšanās ekskursijas vai pārgājiena laikā ir atļauta tikai siltā laikā, ja ūdens temperatūra 
nav zemāka par 17 C, speciāli aprīkotās vietās, kur ir ierobežojumi ūdens baseinam ārpus 
kuriem nedrīkst peldēt, glābšanas rīki un laiva, ūdens dziļums nedrīkst pārsniegt 150 cm.  

11. Skolēnam atrodoties ūdensbaseina tuvumā, stingri jāievēro drošības noteikumi uz ūdens:  

11.1. ūdenskrātuves malā, uz tiltiņiem vai laipām nedrīkst drūzmēties, grūstīties, šūpoties;  

11.2. nedrīkst peldēties svešos un nepazīstamos ūdensbaseinos, lēkt ūdenī uz galvas vai no 
kāda paaugstinājuma;  

11.3. aizliegts bez grupas vadītāja atļaujas iet ūdenī, peldēties, kā arī peldēt tālāk par 
noteikto attālumu;  

11.4. ja ir paredzēta grupas peldēšanās, ieiet ūdenī drīkst tikai ar grupas vadītāja atļauju (pēc 
tam, kad ir izpētīta peldvieta). Stingri ievērot visus peldēšanās organizatora 
norādījumus;  

11.5. vienlaicīgi ūdenī nedrīkst ieiet vairāk par 8 skolēniem un uzturēties ūdenī ilgāk par 10 
min.;  

11.6. peldvietā jāievēro personiskās higiēnas prasības;  

11.7. peldvietu un citas atpūtas vietas nepiesārņot ar atkritumiem, stikla lauskām utt., aizejot 
atstāt tās sakārtotas;  

11.8. braukt ar laivu drīkst tikai ar skolotāja atļauju, laivā jābūt pieaugušajam, jābūt 
uzģērbtām drošības vestēm, jāievēro kārtība, nepārslogojot laivu, kā arī citādi 
nepārkāpjot drošības noteikumus;  

12. Ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, kas notiek ziemā skolēni ievēro drošības 
noteikumus uz ledus:  

12.1. uz ledus drīkst atrasties nelielos ūdensbaseinos, kuri ir pilnībā aizsaluši, obligāti 
nepieciešams pirms tam pārliecināties par ledus biezumu;  

12.2. nedrīkst kāpt uz plāna ledus un pēc atkušņa, kad ledus kļuvis trausls;  

12.3. sajūtot šķietamu ledus plaisāšanu, vai redzot, ka ūdensbaseinā ir neaizsalušas vietas, 
tas nekavējoties jāatstāj;  

12.4. ja ledus pēkšņi sāk plaisāt vai lūzt, nepieciešams saukt pēc palīdzības un pārvietoties 
pa ledu uz krastu guļus stāvoklī, lienot uz vēdera;  

12.5. ielūšanas gadījumā jāmēģina tikt uz ledus ar muguru, tad atbalstoties uz rokām, uzvilkt 
uz ledus augumu;  

12.6. jāuzmanās no ledū izcirstiem āliņģiem;  

12.7. nedrīkst uzturēties uz ledus pie paša krasta, tiltu tuvumā, vietās, kur ievada 
notekūdeņus;  

12.8. slēpojot jāizvairās no stāviem un slideniem ūdenstilpņu krastiem;  

12.9. nedrīkst iziet uz ledus, ja to nav atļāvis pieaugušais vai skolotājs.  

13. Jāiegaumē vai jāsaglabā mobilā tālrunī avārijas dienestu telefona numuri – 112 vai 01, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi izsaukt palīdzību.  

14. Ziņojot par nelaimi, jānosauc notikuma vieta (rajons, pilsēta), precīzi orientieri, 
piebraukšanas ceļi.  

15. Audzēkņiem stingri jāievēro iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos, iestādēs un citās 
sabiedriskās vietās, jāsaudzē daba, augu un dzīvnieku valsts.  



16. Kategoriski aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes.  

17. Par nelaimes gadījumu atbildīgā persona nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā 
vecākus.  

18. Ja kāds skolēns ekskursijas vai pārgājiena laikā saslimst, gūst traumu, viņam nekavējoties 
tiek sniegta pirmā neatliekamā palīdzība. Vienlaicīgi atbildīgā persona meklē sazināšanās 
iespējas, lai izsauktu ātro medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu 
ārstniecības iestādē, lai sniegtu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi.  

19. Ja ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgajai personai rodas sarežģījumi ar kārtības un 
disciplīnas uzturēšanu dalībnieku grupā, tā ir tiesīga pārtraukt pārgājienu, par to informēt 
direktoru un atgriezties mājās (skolā).  

20. Ekskursijas un pārgājiena laikā skolēni atrodas skolotāja uzraudzībā un nedrīkst tikt palaisti 
vieni doties mājās vai citā prombūtnē.  

21. Pēc atgriešanās no ekskursijas vai pārgājiena, atbildīgā persona ziņo mutiski vai telefoniski 
skolas administrācijai par pasākuma norisi.  

 

 

 
Habad Ebreju privātās vidusskolas direktore J.Gomoļa 

 


