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                                                                                              iestādēs un to organizētajos pasākumos  

 
1.Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iesniedz skolas direktorei rakstisku   

informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, 
pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas iespējas. Atbildīgā persona – ekskursijas vadītājs – šo informāciju iesniedz skolas 
direktoram ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš, ja ekskursija notiek Latvijas teritorijā, un ne vēlāk kā 

divas nedēļas iepriekš, ja ekskursija notiek ārpus Latvijas teritorijas, kam seko direktora rīkojums. 
Ja informācija netiek iesniegta līdz norādītajam laikam, direktoram ir tiesības ekskursiju vai 
pārgājienu atcelt.  
  Mācību gada laikā klase drīkst braukt 3  mācību ekskursijās. Par papildus mācību ekskursijām 

iepriekš jāvienojas ar skolas vadību. Ekskursijās jādodas klašu kolektīvam pēc iespējas pilnā 
sastāvā. Ja brauc vairākas klases kopā, ekskursijas vadītājam par to ir iepriekš jāvienojas ar klašu 
audzinātājiem.  
  Klašu audzinātājiem nav tiesību aicināt ekskursijā citu klašu skolēnus bez attiecīgās klases 

audzinātāja piekrišanas un saskaņošanas ar skolas vadību.  
  Klašu audzinātāji nedrīkst plānot ekskursijas laikā, kad notiek skolas organizētie pasākumi, kas 
ir ierakstīti skolas gada pasākumu plānā. 
1.2. Par ekskursijas vai pārgājiena norisi ir informēts katrs dalībnieks.  

1.3. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona nodrošina 
vecāku rakstisku informēšanu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, 
nakšņošanas vietu, pirmās palīdzības sniegšanas iespējām un saziņas iespējām. 
1.4. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām 

īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem, norādot 
kontakttālruni. 
1.5. Vecāki ar parakstu apliecina, ka ir informēti par ekskursijas vai pārgājiena norisi. Ja vecāku 
paraksta nav, ekskursijas vadītājam ir tiesības šo dalībnieku neņemt līdzi.  

1.6. Atbildīgā persona pirms katras ekskursijas vai pārgājiena iepazīstina dalībniekus ar drošības 
noteikumiem „ Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”, un skolēni parakstās e-žurnāla 
pielikumā, veicot ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  
1.7. Ekskursijas vai pārgājiena dalībniekiem bez ierunām jāpakļaujas atbildīgās personas 

norādījumiem un rīkojumiem, kategoriski aizliegts atdalīties no grupas, doties atceļā ātrāk vai 
palikt ilgāku laiku. Īpašos gadījumos tas pieļaujams, ja ir rakstiska vecāku atļauja un atbildīgais 
par ekskursiju neiebilst. 
1.8. Atbildīgā persona nodrošina savu klātbūtni apskatāmajos objektos. 



1.9. Vienam pedagogam jābūt uz 10 līdz 15 skolēniem. Ekskursijas vadītājam ir tiesības aicināt 
līdzi vecākus. 
1.10. Ekskursijas, pārgājiena dalībnieku apģērbam un apaviem jābūt piemērotiem ekskursijas, 

pārgājiena vietai un laika apstākļiem. 
1.11. Atbildīgā persona nodrošina nelaimes gadījumā cietušajiem pirmās palīdzības sniegšanu 
notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā 
nogādi ārstniecības iestādē. 

1.12. Atbildīgā persona par nelaimes gadījumu nekavējoties informē iestādes vadītāju un cietušā 
vecākus. 
1.13. Ekstremālā un bīstamā situācijā atbildīgā persona pārtrauc ekskursijas norisi un informē par 
to iestādes vadītāju. 

1.14. Atbildīgai personai jāinformē ekskursijas dalībnieki par  paaugstinātas bīstamības 
apstākļiem: pārvietošanos pa ceļiem un ietvēm, nekvalitatīvu ēdienu un dzeramo ūdeni, 
apmaldīšanos, ūdens krātuvēm, celtniecības objektiem, neapdzīvotām ēkām, iespējamiem lāsteku 
un sniega noslīdējumiem no jumta atkušņa laikā, nepazīstamiem un indīgiem augiem, ērcēm. 

1.15. Neēst un nemēģināt nogaršot nepazīstamus augus, sēnes, neņemt ar rokām latvāņus, citus 
nepazīstamus, indīgus augus. 
1.16.  Neaiztikt ar rokām indīgus un bīstamus dzīvniekus, rāpuļus un kukaiņus, kā arī ērkšķainus 
augus un krūmus. 

1.17. Nedzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm. 
1.18. Ekskursijas dalībniekiem jāuzvedas tā, lai neapdraudētu savu un citu dalībnieku veselību un 
dzīvību. 
1.19. Atstājot apmešanās vietu, sakopt apkārtni un nodzēst ugunskura vietu. 

1.20. Cienīt vietējās paražas un tradīcijas, saudzīgi izturēties pret dabu, vēstures un kultūras 
pieminekļiem, personīgo un grupas īpašumu. 
1.21. Ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot 
narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas. 

1.22. Negaisa laikā nedrīkst stāvēt zem atsevišķi augošiem kokiem, augstsprieguma vadiem, pie 
lauka vidū esošiem akmeņiem , nedrīkst peldēties, velosipēdi jāsastumj kopā un jānovieto pēc 
iespējas tālāk no cilvēkiem; laivas jāizvelk krastā un pašiem jāatiet tālāk no ūdens. 
1.23. Apmaldoties mežā, galvenais ir nekrist panikā. Uzmanīgi jāaplūko apkārtne, vai nav 

atrodami kādi orientieri – upe, ceļš, augstsprieguma līnija, ugunsuzraudzības tornis. Ja ir stigas, 
tad jāaiziet līdz kādam stigu krustpunktam. Tur uz mietiņa divi blakus esošie mazākie cipari norāda 
ziemeļu virzienu. Jāieklausās skaņās, vai nav dzirdamas suņu rejas, automašīnu, vilcienu rūkoņa. 
Jāmēģina noteikt debespuses pēc dabas zīmēm – kokiem, lieliem akmeņiem, sūnām, skudru 

pūžņiem. 
1.24. Autobuss pēc ekskursijas jāatstāj kārtībā. 
1.25. Ja ekskursijas ilgums pārsniedz paredzēto, tad atbildīgā persona informē vecākus ar 
kontaktpersonas starpniecību. 

 1.26. Noteikumi attiecināmi arī uz citiem ārpusskolas pasākumiem (nodarbības, konkursi, 
olimpiādes, festivāli, lekcijas u.c), kur par izglītojamo uzraudzību un drošību rūpējas ar skolas 
direktores rīkojumu nozīmētais atbildīgais par pasākumu skolas pedagogs.  

Lai skolēni varētu piedalīties augstākminētajos ārpusskolas pasākumos, atbilstošo 

pasākumu rīkojošā persona vai pedagogs skolas direktorei savlaicīgi iesniedz oficiālu iesniegumu 
ar konkrētiem dalībnieku uzvārdiem, īsu organizējamā pasākuma aprakstu un kādā veidā tiks 
nodrošināta skolēnu drošība. 

 

2.Par ceļu satiksmes drošību ekskursijas laikā un pārgājienos 
 

2.1.Pārvietojoties pa ceļiem, jāievēro – bērnu grupas atļauts vest pa ietvēm, gājēju ceļiem un 
velosipēdistu ceļiem, ja to nav, tad pa ceļa nomali transporta līdzekļu braukšanas virzienā kolonnā 
pa 2 bērniem rindā. 

2.2.Diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav 
pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto 



gaismas atstarotājs, veste vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements, vai jātur rokā iedegts 
lukturītis. 
2.3.Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, ja to nav, tad krustojumā. Ja redzamības zonā 

pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām 
pusēm. Pirms braucamās daļas šķērsošanas atbildīgā persona pārliecinās, vai brauktuves 
šķērsošana nav bīstama un vai netiks traucēta satiksme. Izglītojamajam ir jāievēro gājēju drošības 
noteikumi, nepieciešamības gadījumā jālūdz palīdzība pieaugušajiem. 

2.4. Iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā atļauts tikai pēc tam, kad transporta līdzeklis pilnīgi 
apstājies. Tas jādara no ietves, izkāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses.  
2.5. Braukšanas laikā aizliegts traucēt vadītāju vai novērst tā uzmanību, atvērt  braucoša 
transportlīdzekļa durvis, atvērt stāvoša transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud satiksmes drošību 

vai traucē citus ceļu satiksmes drošības darbiniekus, izbāzt galvu, rokas, kājas pa atvērtiem logiem. 
2.6. Izmantojot sabiedrisko transportu, zināt, ar kādu transportlīdzekli braukt, kurā pieturā 
iekāpt/izkāpt. 

 

3.Par drošību uz ūdens un ledus 
 

3.1.Peldēšanās ekskursijas, pārgājiena laikā atļauta tikai ar atbildīgās personas piekrišanu 
peldvietās, kas atbilst higiēnas un drošības prasībām, ja ir atbilstoša ūdens (ne zemāka par +18) un 

gaisa temperatūra. 
3.2.Peldēšanas ilgumu nosaka katrā konkrētajā gadījumā, nav pieļaujama bērnu pārsalšana.  
3.3.Neatkarīgi no bērnu prasmes peldēšana pieļaujama nelielās grupās pieaugušo klātbūtnē.  
3.4.Nav pieļaujama niršana un lēkšana ūdenī no tramplīniem, kraujām u.c. vietām. 

3.5.Braucot ar laivu vai kuģīti, dalībniekiem jāatrodas pasažieriem paredzētajās vietās, laivās 
jāatrodas glābšanas vestēs. 
3.6.Ekskursijas, pārgājiena laikā ieteicams atturēties no pārvietošanās pa aizsalušām 
ūdenskrātuvēm. 

3.7.Īpaši uzmanīgiem uz ledus jābūt vietās, kur mazāki strautiņi vai kanalizācija ietek upē,  upju 
līkumos, dažādās laivu pieturas vietās, kur nostiprinājuma stabi atrodas ūdenī, jo tur ledus ir 
plānāks nekā citur. 
3.8.Ielūstot ledū, vispirms jācenšas rokas izplest sānis, lai straume neparautu zem ledus, pēc tam 

ar muguru atbalstīties pret ledus malu un atmuguriski vai sāniski mēģināt izkļūt no ielūzuma.  
3.9. Ja kāds ir ielūzis ledū, var palīdzēt tikai, pasniedzot garu kārti, koka zaru vai pametot virvi. 
3.10. Vietai, kur ledus ielūzis, drīkst tuvoties tikai līšus, lai ķermeņa svars sadalītos vienmērīgi pa 
lielāku virsmu. 

3.11.Purvā nedrīkst iet vienatnē. Priekšā esošajam jābūt kārtij, lai varētu iztaustīt ceļu.  
3.12. Nedrīkst iet purvā, ja to klāj niedres vai peldoši zāles paklāji, jo tas liecina, ka šis purvs ir 
aizaugošs ezers. 
3.13. Cilvēkam, kurš iestidzis purvā, gaidot palīdzību, jāizvairās no straujām kustībām, rokas 

jāizpleš uz sāniem un uzmanīgi ar kāju jāmeklē atbalsts. 
3.14. Palīdzot iestigušajiem purvā, jāmet kārts, zars vai virve un jāvelk ārā. 
3.15. Izglītojamajiem obligāti jāatceras – slīcēja glābšanai uz ūdens jānovērtē situācija un savas 
iespējas, tad tikai jārīkojas. 

 

4.Par ugunsdrošību 
 

4.1.Ekskursijas, pārgājiena laikā stingri jāievēro vispārējās ugunsdrošības noteikumu prasības. 
4.2.Ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts kurināt mežos un purvos ugunskurus, izņemot atbilstoši 

ierīkotajās vietās, atstāt ugunskuru bez uzraudzības, dedzināt mežā un purvā atkritumus, nomest 
mežā , purvos vai uz ceļiem degošus vai gruzdošus priekšmetus, bez saskaņošanas ar valsts 
mežniecību vai meža īpašniekiem un to rakstiskas atļaujas saņemšanas rīkot pasākumus mežā.  
4.3.Jebkuros laika apstākļos nav atļauts dedzināt kūlu. 

4.4. Izglītojamajiem ugunsgrēka gadījumā neapjukt, ievērot atbildīgās personas, skolotāju un 
ugunsdzēsēju rīkojumus. 
4.5. Avāriju vai ugunsgrēka gadījumā nekavējoties izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu (tālr.112), ziņot par notikušo skolas direktoram un veikt pasākumus, lai novērstu avāriju 



vai ugunsgrēku. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu nelaimes gadījumu, ievērojot 
ugunsdrošības noteikumus. 

 

5.Rīcība nestandarta un ekstremālās situācijās 
 

5.1.Saskaroties ar bīstamiem priekšmetiem, vielām, ievērot brīdinājuma zīmes. 
5.2.Rīcība bīstamo atradumu gadījumā: 

   5.2.1.nekavējoties par to informēt atbildīgo personu, skolotāju; 
5.2.2.nekavējoties par to informēt glābšanas dienestu pa tālr.112 (nosaucot vietu, adresi, savu 
vārdu, uzvārdu); 

  5.2.3.netuvoties, neaiztikt bīstamos atkritumus; 

  5.2.4.drošā attālumā sagaidīt ierodamies glābšanas dienesta speciālistus (ja nepieciešams, 
atbildīgajai personai nodrošināt pārējo dalībnieku atrašanos pietiekami lielā attālumā no bīstamā 
atraduma); 
  5.2.5.sniegt dienesta speciālistiem nepieciešamo informāciju. 

5.3. Ja ir aizdomas par saindēšanos ar medikamentiem (par to var liecināt medikamentu iepakojums 
cietušā tuvumā), obligāti jāizsauc neatliekamā palīdzība. Līdz brīdim, kad ierodas mediķi, 
cietušajam jādod dzert 0,5 – 1 l ūdens un jāizraisa vemšana. 
5.4.Ja noticis nelaimes gadījums, ekskursijas vai pārgājiena dalībniekiem nekavējoties tas jāziņo 

atbildīgajai personai. Atbildīgajai personai nekavējoties jāsniedz palīdzība cietušajam, jārīkojas 
atbilstoši pirmās palīdzības noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem, nepieciešamības gadījumā 
jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība pa tālr. 112 vai jāorganizē cietušā nogādāšana ārstniecības 
iestādē un jāziņo par to skolas direktoram un cietušā izglītojamā vecākiem. Jāsaglabā neskarta 

notikuma vieta, ja tas neapdraud pārējo cilvēku veselību  vai dzīvību.  
5.5.Rīcība plūdu gadījumos: 
  5.5.1. no plūdiem var patverties ēkās. Ja ir paredzami plūdi, tad jānodrošinās ar lielu daudzumu 
dzeramā ūdens un pārtiku. Guļvieta jāiekārto ēkā augstāk; 

  5.5.2.kamēr ir plūdu draudi, ēku, kurā ir patvērums, nedrīkst pamest. Jāpaliek ēkā līdz brīdim, 
kamēr nokrītas ūdenslīmenis vai ierodas glābēji; 
  5.5.3.plūdos pārvietoties ir bīstami. 
 

Direktore         I.Šmite 
 

 


