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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. LV90000013606, Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, tālrunis: 67458895, fakss 67459090, 

e-pasts: r34vs@riga.lv 

 

I  E  K  Š  Ē  J  I  E          N  O T E  I  K  U  M  I  
Rīgā 

 

 

2011.gada ___.novembrī    Nr.______ 
 

 

Kārtībā, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo par iestādes 

drošības noteikumiem ekskursijās un pārgājienu laikā 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības 

iestāde informē izglītojamo par iestādes drošības noteikumiem ekskursiju 

un pārgājienu laikā. 

2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar 

Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 "Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos", Skolas nolikumu. 

 

II. Drošības noteikumi ekskursijām un pārgājieniem. 

 

3. Ekskursijas un pārgājieni tiek plānoti vismaz divas nedēļas iepriekš. Par 

dalībnieku drošību pasākuma laikā atbild ekskursijas vai pārgājiena 

vadītāja- atbildīgā persona. 

1.1.  Braucot uz teātra izrādi ar autobusu viens skolas pedagogs atbild 

par 20 skolēniem; 
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1.2.  Braucot mācību ekskursijā viens skolas pedagogs atbild par 15 

skolēniem; 

1.3.  Ejot pārgājienā viens skolas pedagogs atbild par 10 skolēniem. 

4. Pārgājiena vai ekskursijas atdildīgā persona nodrošina izglītojamo 

instruēšanu par drošības noteikumiem un šo faktu apliecina instruktāžas 

veidlapā ar izglītojamo parakstiem un datumu; 

4.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā notiek klases izglītojamo 

pārbaude pēc 

saraksta un tiek atzīmēti klātesošie. Katras izglītojamo grupas vadīšanai 

tiek nozīmēts pedagogs. Otrā pārbaude notiek pēc ierašanās ekskursijas 

vai pārgājiena vietā, trešā -pirms došanās atpakļ, ceturtā – pēc atgriešanās 

no ekskursijas vai pārgājiena. 

4.2. Ja izglītojamo izvešanai uz ekskursiju vai pārgājienu vietām 

izmanto sabiedrisko 

transportu, viņu iesēdināšana transportlīdzeklī notiek pa grupām iepriekš 

nozīmētā pieaugušā, pie kam transportlīdzeklī vispirms iekāpj skolēni un 

pēc tam – persona, kura viņus pavada. Tādā pašā kārtībā notiek bērnu 

izsēdināšana no transportlīdzekļa. 

4.3. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā 

atbildīgais pedagogs informē vecākus par pārgājiena vai ekskursijas 

mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas 

iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām, savukārt 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. Ja notikusi nelaime, 

pedagoga pienākumos ietilpst sniegt pirmo palīdzību notikuma vietā 

nelaimes gadījumā cietušajam un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo 

medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības 

iestādē. Turklāt viņš nekavējoties informē izglītības iestādes vadītāju un 
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cietušā vecākus par nelaimes gadījumu un bīstamā situācijā pārtrauc 

ekskursiju. 

4.4. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā uzģērb sezonai un laika 

apstākļiem atbilstošu 

apģērbu, apauj izturīgus apavus, uzvelk kājās zeķes. 

4.5.  Brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, iekāpt un izkāpt no 

transporta līdzekļa tā kustības laikā. 

4.6. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē, šim nolūkam 

ierādītās vietās.  

Ja ugunskura vieta nav ierādīta, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas 

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

apkārt ar smiltīm. 

4.7.  Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas 

vielas un materiālus. 

4.8 Beidzot kurināt ugunskuru, tas ir jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar 

smiltīm tā, lai nebūtu redzami ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām 

pagalēm. 

 

III. Drošības noteikumi atrodoties uz ūdenskrātuvju ledus 

 

5.  Ziemas laikā, atrodoties uz udenskrātuvju ledus, ledus ir bīstams: 

5.1 kur ietek notekūdeņi;  

5.2 meldrāju un ūdensaugu vietās;  

5.3 kur ledus pārklāts ar biezu sniega kārtu;  

5.4 nenorobežotās ledus ieguves vietās un āliņģos. 

 

IV. Drošības noteikumi, kas jāievēro, peldoties un braucot ar laivu 

 

6.  Izglītojamais drīkst peldēties tikai ar ekskursijas atbildīgo personu atļauju un 

viņu klātbūtnē; 
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7.  Peldēties var tikai tam paredzētās vietās; 

8. Nedrīkst strauji mesties ūdenī; 

9. Nedrīkst peldēties pēc ēšanas un lielas fiziskas slodzes; 

10. Nedrīkst peldēties, ja ir lieli viļņi. 

11.Kārtība stājas spēkā ar 2011.gada 21.novembrī. 
 

 

 

 

 

 

 

Direktore    N.Rogaļeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lugoveca 67459090 


