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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engures novada Engures pagastā 

 

Nr.19 
30.08.2013. 

Par drošību ekskursijās un pārgājienos 
 

Izdoti  saskaņā ar MK 24.11.2009.  Noteikumu  Nr.1338,  

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7. punkta 5. apakšpunktu 

 

I. Vispārīgās prasības 

 
1.1. Šie noteikumi ir saistoši un jāievēro visiem iestādes audzēkņiem. Ar šiem noteikumiem 

audzēkņus iepazīstina direktora nozīmēts skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti mācību 

gada laikā, pēc vajadzības, katru reizi pirms došanās pārgājienā vai ekskursijā. Audzēkņu 

iepazīstināšanu ar noteikumiem reģistrē žurnālā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, 

audzēkņu uzvārdu. Pedagogs to apstiprina ar parakstu. Audzēkņa pienākums ir ievērot šos 

noteikumus. 

1.2. Izbraucot kultūras vai mācību pasākumos ārpus skolas, grupas vadītājam jāizved 

instruktāža par drošības pasākumu ievērošanu un grupas dalībniekiem jāparakstās, ka 

noteikumi ir zināmi un tos ievēros. 

1.3.  Grupas vadītājs tiek nozīmēts ar direktora rīkojumu. 

1.4.  Ja pasākumā piedalās līdz 10 audzēkņiem vecumā no 7 līdz 16 gadiem, tiek norīkots par 

atbildīgo viens skolas darbinieks (pedagogs). Ja pasākumā piedalās līdz 20 audzēkņiem, tiek 

norīkoti vismaz 2 skolas darbinieki (pedagogi) par atbildīgajiem pasākuma laikā. Jā vairāk -

līdz 3-4 pedagogi. 

1.5. Izbraucot ar autobusu paredzēto pasākumu veikšanai par pasākuma drošību atbild 

pasākuma organizētājs vai viņa nozīmēta atbildīgā persona. 

1.6.   Katram grupas dalībniekam bez ierunām jāpilda grupas vadītāja norādījumi un pavēles. 
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II. Drošības prasības pirms pasākuma norises 

 

2.1. Atbildīgajai personai pirms grupas iesēdināšanas autobusā jāpārbauda: 

� vai autobusā atrodas ugunsdzēšamie līdzekļi; 

� vai pie logiem atrodas metāla āmuri, ar kuriem avārijas vai ugunsgrēka gadījumā izsit 

stiklus; 

� vai pie vadītāja atrodas medicīniskā aptieciņa. 

2.2. Ja rodas aizdomas, ka autobusa vadītājs varētu būt lietojis alkoholu vai narkotiskās vielas, 

grupas iekāpšanu autobusā jāpārtrauc. 

 

III. Drošības prasības pasākuma norises laikā audzēkņiem  

 

3.1. Grupas iekāpšanu transporta līdzeklī un izkāpšanu uzsāc pēc grupas vadītāja mutiska 

rīkojuma. 

3.2. Iekāp un izkāp no autobusa vai cita transporta līdzekļa tikai tad, kad tas pilnīgi apstājies. 

3.3. Autobusā mierīgi jāieņem sēdvieta un brauciena laikā tajā jāatrodas. 

3.4. Pēc izkāpšanas no transporta līdzekļa ielu vai ceļu šķērso apejot autobusu no aizmugures, bet 

tramvaju vai trolejbusu no priekšpuses un tikai tad ielu vai ceļu šķērsošanai paredzētās vietās.  

3.5. Aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalīta josla vai vietās kur 

uzstādīti nožogojumi. 

3.6. Pasākuma laikā tev jāatrodas pasākuma izvešanas vietā un bez grupas vadītāja atļaujas to 

nedrīkst patvarīgi atstāt. 

3.7. Aizliegts peldēties ārpus peldētāju nožogotās teritorijas. Peldēties atļauts tikai ar grupas 

vadītāja atļauju un viņa klātbūtnē. 

3.8. Atrodoties pasākuma izvešanas vai dzīves vietas teritorijā, pastiprinātu uzmanību pievērs 

braucošiem vai manevrējošiem transporta līdzekļiem. 

3.9. Ielas un ceļus šķērsot atļautās un labi pārredzamās vietās. 

3.10. Pa ielām, kurām nav ietves, un ceļiem jāiet pa ielas vai ceļa nomales kreiso pusi, pretī 

braucoša transporta  virzienā. 

3.11. Skolas pasākumos un pārgājienos tu drīksti piedalīties tikai grupas vadītāja klātbūtnē. 
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4. Drošības prasības ārkārtējās situācijās 

4.1. Ja izceļas ugunsgrēks autobusā, ar metāla āmuriem vai citu priekšmetu izsit evakuācijas logu 

un bez panikas autobusu atstāj. 

4.2. Ja noticis nelaimes gadījums ar pašu vai biedru, nekavējoties paziņo grupas vadītājam, kā arī 

sniedz pirmo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā jāizsauc ātrā medicīniskā 

palīdzība pa telefonu 03. 

 

5. Prasības pasākumam beidzoties. 

 

5.1. Beidzoties pasākumam, savāc individuālo un kolektīvo inventāru. 

5.2. Pārbaudi, vai autobusā netiek atstātas grupas dalībnieku personīgās mantas. 

5.3 Autobusu drīkst atstāt tikai ar grupas vadītāja atļauju. 

 

6. Drošības prasības pārgājienā 

 

6.1. Pārgājiena laikā ej pa vienam vai pa pāriem aiz skolotāja. 

6.2. Izpildi skolotāja norādījumus par pārvietošanās kārtību. 

6.3. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, ja gadās šķērsot auto brauktuvi. Dzelzceļa pārbrauktuvi 

drīkst šķērsot tikai pārbrauktuvju vietās. 

6.4. Negrūd citus audzēkņus, jo tu vari nejauši uzgrūst otru uz ceļa, kur brauc mašīna. 

6.5. Atceries, ka nedrīkst piesārņot vidi: nemet zemē papīrus, stikla un plastmasas pudeles u.c. 

Nedrīkst arī pacelt no zemes netīrus atkritumus: tur var būt šļirces, stikla lauskas utml. 

6.6. Ziņo skolotājai, ja jūties slikti. 

6.7. Sastopoties ar dzīvniekiem, tikai vēro tos. 

7. Noslēguma jautājums 

7.1. Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī. 

 

Aktualizēts: 01.09.2020. 

Engures Mūzikas un mākslas 

skolas direktore                                   

  

Ina Ineta Gailāne 

 
 


