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4.pielikums  

Rīgas 93.vidussskolas 16.04.2018.  

iekšējiem noteikumiem  
Nr.3-nts „ Izglītojamo drošības noteikumi” 

 
 

 

Nr.4 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 (veidlapa Nr.1) 

2. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā 
informē vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus (turpmāk - Vecāki) par pārgājiena vai 
ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas 
iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. 

3. Pastaiga (organizēta sākumskolas vecuma bērnu pārvietošanās, nepārsniedzot 3 

kilometrus lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 30 bērniem grupā tiek 
organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms 
došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot 
pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku sarakstu, ievērojot ceļu satiksmes 
noteikumus. 

4. Ekskursiju vai pārgājienu līdz 30 izglītojamiem grupā organizē vismaz 3 pieaugušo 
pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. 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. 

5. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai 
īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem, 

norādot kontakttālruni. 
6. Dodoties pastaigā, ekskursijā vai pārgājienā izglītojamie ir sezonai un laika apstākļiem 

atbilstošā apģērbā. 

7. 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. 

8. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iepazīstina izglītojamos ar 

dabas aizsardzību un informē izglītojamos par indīgiem augiem, rāpuļiem vai suņiem, kurus 

iespējams sastapt ekskursijas vai pārgājiena laikā. 
9. Bīstamas situācijas gadījumā atbildīgā persona pārtrauc ekskursiju vai pārgājienu un 

informē par to skolas direktoru. 
10. Ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgā persona nodrošina nepieciešamo drošības 

noteikumu ievērošanu. 
11. Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām, izglītojamais nekavējoties 

par to ziņo atbildīgajai personai un ievēro šādus piesardzības pasākumus: 
11.1.  nekustināt no vietas, aizliegts celt, mest vai sist pa bīstamo objektu; 

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

11.3.  distancēties pašam un atturēt no piekļūšanas objektam citus izglītojamos. 
12. Ja noticis nelaimes gadījums, atbildīgā persona: 
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12.1.  cietušajam sniedz pirmo palīdzību; 
12.2.  ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē 

cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē; 
12.3.  par nelaimes gadījumu nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā 

Vecākus vai likumisko pārstāvi. 
13.  Atbildīgā persona 7 darba dienu laikā pēc pārgājiena vai ekskursijas iesniedz direktoram 

rakstisku atsauksmi par pārgājienu vai ekskursiju (veidlapa Nr.2) 

 

14.  Par noteikumu ievērošanu un izglītojamo instruēšanu atbildīgi klašu audzinātāji, mācību 
priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pedagogi. 
 

 

 

Direktore G.Kļaviņa 
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