
 

 

 

4.pielikums  

ISMA vidusskolas “Premjers”  

01.09.2015.  

iekšējiem noteikumiem  

Nr. 1-ie „ Izglītojamo drošības noteikumi” 

 

 

Drošības noteikumi pastaigās, ekskursijās un pārgājienos 

 

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram iesniedz rakstisku 

informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku 

saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības 

sniegšanas iespējas. 

2. Direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu. 

3. Atbildīgās personas ir tieši atbildīgas par uzticēto izglītojamo veselību un drošību. 

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

5. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā 

informē vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, 

nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām, ievērojot ceļu 

satiksmes noteikumus. 

6. Skola sniedz skaidrojumu bērna vecākiem, ka pirms došanās  ekskursijā vai pārgājienā, 

vecāki par bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām informē skolu, norādot arī iespējamās 

saziņas iespējas (kontakttālruni). 

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. Ja izglītojamo aizvešanai uz ekskursiju vai pārgājienu vietām izmanto sabiedrisko 

transportu, iekāpšana transportlīdzeklī notiek pa grupām, iepriekš nozīmēta pieaugušā pavadībā. 

Pirmie transportlīdzeklī kāpj skolēni un pēc tam – persona, kura viņus pavada. Tādā pašā kārtībā 

notiek skolēnu izkāpšana no transportlīdzekļa. 

9. Autobusā vai citā transporta līdzeklī skolēni ieņem vietas organizēti klases atbildīgās 

personas vadībā; ekskursijas laikā skolēni sēž savās vietās, staigāšana pa autobusu ir aizliegta. 

10. Ar noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos skolēni tiek informēti pirms katras 

ekskursijas un pārgājiena. Skolēni parakstās drošības instruktāžu lapā (izdruka no e-žurnāla) par 

drošības noteikumu ievērošanu. 

11. Bīstamas situācijas gadījumā atbildīgā persona pārtrauc ekskursiju vai pārgājienu un 

informē par to skolas direktoru. 
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12. Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām, izglītojamais nekavējoties par to 

ziņo atbildīgajai personai un ievēro šādus piesardzības pasākumus: 

12.1.  nekustināt no vietas, celt, mest vai sist pa bīstamo objektu; 

12.2.  aizliegts izjaukt, nest uz mājām, likt ugunī vai ūdenī bīstamo objektu; 

12.3.  distancēties pašam un atturēt no piekļūšanas objektam citus izglītojamos. 

13. Izglītojamajiem, dodoties pārgājienā un kurinot ugunskuru, jāievēro ugunsdrošības 

noteikumi: nedrīkst kurināt ugunskuru māju, salmu vai siena kaudžu, koku, meža tuvumā. 

Ugunskuram apkārt jāaprok grāvītis. Aizejot no atpūtas vietas, ugunskurs jānodzēš un vieta 

jāsakārto.  

14. 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.  

15. Izglītojamajam, atrodoties ūdensbaseina tuvumā, stingri jāievēro drošības noteikumi uz 

ūdens:  

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

15.2. nedrīkst peldēties svešos un nepazīstamos ūdensbaseinos, lēkt ūdenī uz galvas vai no kāda 

paaugstinājuma;  

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

attālumu;  

15.4. ja paredzēta grupas peldēšanās, ieiet ūdenī drīkst tikai ar grupas vadītāja atļauju (pēc tam, 

kad ir izpētīta peldvieta). Stingri jāievēro visi peldēšanās organizatora norādījumi;  

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

15.6. peldvietā jāievēro personiskās higiēnas prasības;  

15.7. peldvietu un citas atpūtas vietas nedrīkst piesārņot ar atkritumiem, stikla lauskām utt., 

aizejot tās jāatstāj sakārtotas;  

15.8. braukt ar laivu drīkst tikai ar skolotāja atļauju, katrā laivā jābūt pieaugušajam, jābūt 

uzģērbtām drošības vestēm, jāievēro kārtība, nepārslogojot laivu, kā arī citādi nepārkāpjot 

drošības noteikumus;  

16. Ekskursijās un/vai pārgājienos, kas notiek ziemā, skolēni ievēro drošības noteikumus uz 

ledus:  

16.1. uz ledus drīkst atrasties nelielos ūdensbaseinos, kuri ir pilnībā aizsaluši, obligāti 

nepieciešams pirms tam pārliecināties par ledus biezumu; 

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

16.3. sajūtot šķietamu ledus plaisāšanu vai redzot, ka ūdensbaseinā ir neaizsalušas vietas, tas 

nekavējoties jāatstāj;  

16.4. ja ledus pēkšņi sāk plaisāt vai lūzt, nepieciešams saukt pēc palīdzības un pārvietoties pa 

ledu uz krastu guļus stāvoklī, lienot uz vēdera;  

16.5. ielūšanas gadījumā jāmēģina tikt uz ledus ar muguru, tad, atbalstoties uz rokām, jācenšas 

uzvilkt uz ledus augumu; 

16.6. jāuzmanās no ledū izcirstiem āliņģiem;  

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

16.8. slēpojot jāizvairās no stāviem un slideniem ūdenstilpņu krastiem;  

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

17. Jāiegaumē vai jāsaglabā mobilā tālrunī avārijas dienestu telefona numuri – 112 vai 01, lai 

nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi izsaukt palīdzību.  

18. Ziņojot par nelaimi, jānosauc notikuma vieta (novads, pagasts, pilsēta), precīzi orientieri, 

piebraukšanas ceļi. 

19. Izglītojamajiem stingri jāievēro iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos, iestādēs un citās 

sabiedriskās vietās, jāsaudzē daba, augu un dzīvnieku valsts.  

20. Kategoriski aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes.  
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21. Par nelaimes gadījumu atbildīgā persona nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā 

vecākus.  

22. Ja kāds izglītojamais 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. 

23. Ja ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgajai personai rodas sarežģījumi ar kārtības un 

disciplīnas uzturēšanu dalībnieku grupā, tā ir tiesīga pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu, par to 

informējot direktoru un skolēna vecākus, un atgriezties mājās (skolā).  

24. Ekskursijas un pārgājiena laikā izglītojamie atrodas skolotāja uzraudzībā un bez atbildīgās 

personas atļaujas nedrīkst tikt palaisti vieni doties mājās vai citā prombūtnē. 

25. Par izglītojama/-o disciplīnas problēmām vai jebkuru citu nestandarta situāciju, pēc 

atgriešanās no ekskursijas vai pārgājiena, atbildīgā persona ziņo mutiski vai telefoniski skolas 

administrācijai. 

 

 

Direktore                                        I. Bričinska 

 


