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Ogres Valsts ģimnāzijas 

drošības noteikumi 

par došanos ekskursijās un pārgājienos 
Nr. 12 

 
Izdoti saskaņā ar 

 Ministru Kabineta 2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338  

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo  drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

I.Vispārīgie noteikumi. 

1.1 Saskaņā ar Ogres Valsts ģimnāzijas direktores rīkojumu par došanos ekskursijās un 

pārgājienos Ogres Valsts ģimnāzijā atbild ar direktora rīkojumu apstiprinātie pedagogi. 

1.2 Ekskursijas vai pārgājiena dalībniekus ar drošības noteikumiem iepazīstina minētie 

pedagogi. 

1.3 Dalībnieki veic ierakstu „Iepazinos”, datums, paraksts iesnieguma pielikumā. 

II. Pasākumu organizācijas kārtība: 

2.1 Ekskursijas vai pārgājiena atbildīgais pedagogs iesniedz rakstisku noteikto iesnieguma 

formu (skat. Pielikumā) pirms pasākuma norises līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai.  

2.2 Direktors atbilstoši iesniegumam ar rīkojumu apstiprina  pārgājiena vai ekskursijas: 

 mērķi, norises laiku, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, 

pirmās palīdzības sniegšanu, 

 atbildīgos pedagogus atbilstoši skolēnu skaitam. 

2.3 Atbildīgais pedagogs, veicot dalībnieku iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem, 

atbilstoši ekskursijas mērķim, pārvietošanās veidam, maršrutam, informē par: 

 ceļu satiksmes noteikumiem; 

 drošību uz ūdens un ledus;  

 personas higiēnu; 

 rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās; 

 maršrutā esošajiem privātīpašumiem; 

 peldvietu atbilstību higiēnas prasībām; 

 makšķerēšanas kārtību esošajās ūdenskrātuvēs; 

 laika prognozi; 

 ģērbšanās noteikumiem. 

 

III. Atbildīgā pedagoga pienākumi. 

 

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

informē ekskursijas vai pārgājiena dalībnieku vecākus par mērķi, norises laiku, maršrutu, 

ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, pirmās palīdzības sniegšanas iespējām un 

saziņas iespējām. 

Vecāki ar parakstu apstiprina bērna dalību pasākumā un informē atbildīgo pedagogu par sava 

bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī 

par saziņas iespējām ar vecākiem, norādot kontakttālruni (skat. Pielikumā). 

3.2 Nodrošināt drošības noteikumu ekskursijās un pārgājienos ievērošanu. 
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3.3 Nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā, ja 

nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu 

ārstniecības iestādē. 

3.4 Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt izglītības iestādes vadītāju un cietušā 

vecākus. 

3.5 Bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu un informēt izglītības iestādes 

vadītāju. 

IV. Rīcība ekskursiju, pārgājienu laikā 

4.1 Skolēnu grupa pārvietojoties pa pilsētu : 

- šķērso brauktuvi tikai tam paredzētās vietās, 

- grupa pārvietojas pa ietvēm, gājēju celiņiem vai velosipēdistu ceļiem, bet, ja to 

nav – pa ceļa nomali transporta līdzekļa braukšanas virzienā (kreisā puse) kolonnā 

ne vairāk kā 2 skolēni rindā, 

- ārpus gājēju pārejas iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad novērtēts attālums līdz 

transportlīdzeklim, kas tuvojas, kā arī novērtēts to braukšanas ātrums un ir 

pārliecība, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un netiks traucēta satiksme, 

- sabiedrisko transportu gaida tikai uz iekāpšanas laukuma, bet, ja to nav – uz ietves 

vai ceļa nomales, 

- iekāpj un izkāpj no transporta līdzekļa tikai tad, kad tas ir apstājies, 

- brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, 

- uz brauktuves nekavējas bez vajadzības. Ja nav paspēts to šķērsot savlaicīgi, 

apstājas uz “drošības saliņas” vai vietā, kur transporta plūsma sadalās pretējos 

virzienos. 

4.2 ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē šim nolūkam ierādītās vietās. Ja 

ugunskura vieta nav ierādīta, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot ugunsdrošības un dabas 

aizsardzības prasības,  

4.3 ugunskura iekurināšanai neizmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus, beidzot 

kurināt ugunskuru, tas  jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai nebūtu redzami 

ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām pagalēm, 

4.4 ekskursiju un pārgājienu dalībnieki visu laiku ir kopā ar grupu, īslaicīgi no tās drīkst 

aiziet ar vadītāja atļauju tikai īpašos gadījumos, 

4.5 nokļūstot neparedzētās, dzīvībai bīstamās situācijās, ekskursijas vai pārgājiena dalībnieki 

nekrīt panikā, saglabā mieru, bet precīzi izpilda grupas vadītāja vai personas, kas vada 

glābšanas darbus, rīkojumus. 

4.6 organizējot skolēnu peldēšanos, ievēro, ka: 

- peldēšanās atļauta, klātesot pedagogam,  tikai peldvietās (labiekārtotās vietās 

atpūtas zonā), kas atbilst higiēnas un drošības prasībām pie ūdens,  

- atbilstoši gaisa un ūdens temperatūrai peldēšanās ilgumu nosaka pedagogs, 

nepieļaujot bērna pārsalšanu, 

- peldēšanās vietām jābūt apgādātām ar elementāriem glābšanas līdzekļiem – virvi, 

glābšanas riņķi u.c. 

- pedagoga rīkojums pārtraukt peldēšanos ir obligāti ievērojams un nav 

apspriežams. 

4.7 Ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts: 
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 mēģināt noteikt jebkura no savāktiem augiem garšu, jo tā var saindēties, 

   kā arī saslimt ar kuņģa un zarnu slimībām; 

 novilkt apavus un staigāt basām kājām; 

 dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm. 

4.8 Jebkuras traumas gadījumā griezties pie pedagoga.  

V. Sekas par nepareizu rīcību: 

      Pedagogs pārtrauc ekskursiju vai pārgājienu, ja kāds no dalībniekiem pārkāpj šo 

instrukciju, un kopā ar visu grupu atgriežas Ogrē. 

  

 

Izstrādāja: 

direktora vietnieces audzināšanas darbā :                                      R. Zaikovska 

 L. Lībmane 

 

Apspriests  19.02. 2015. Pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 1   
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Ogres Valsts ģimnāzijas 

drošības noteikumi 

par drošību citos skolas organizētajos pasākumos 
Nr. 13 

 

I.Vispārīgie noteikumi. 

 

Saskaņā ar Ogres Valsts ģimnāzijas direktores rīkojumu par drošību citos skolas 

organizētajos pasākumos Ogres Valsts ģimnāzijā atbild direktora vietnieki 7. - 9. klasei  

R. Zaikovska, 10. - 12. klasei L. Lībmane, par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības 

noteikumiem atbild ar direktora rīkojumu apstiprinātie pedagogi. Pasākuma dalībnieki par 

iepazīšanos ar drošības noteikumiem veic ierakstu: ”iepazinos”, datums un paraksts 

instruktāžas lapā. 

II. Citu skolas organizēto pasākumu pieteikuma kārtība. 

Pieteikumu par skolas organizēto pasākuma organizēšanu pedagogs iesniedz 

direktoram vienu  nedēļu pirms tā plānotās norises. 

Pieteikuma lapā norāda: 

pasākuma mērķi, 

telpu, kurā pasākums notiks,  

laiku (7.- 8. klasēm līdz plkst. 21.00, 9.- 12. klasēm līdz plkst. 22.00), 

norāda pārējos pedagogus, kuri  atbildīgi par pasākumu, ka pasākuma laikā klase ievēros 

ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumus, nelietos alkoholiskos dzērienus, narkotikas,  bet 

pēc pasākuma skolas telpas atstās pilnīgā kārtībā. 

III. Noteikumi skolēniem. 

Pasākuma laikā ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

Pasākuma laikā skolēni neizmanto atklātu uguni, neatver koridorā esošos elektrības sadales 

skapjus, bet par īssavienojumu, ja tas radies, nekavējoties informē skolas dežurantu, kas 

savukārt bojājumu novēršanai izsauc skolas elektriķi. 

Pasākuma laikā skolēni atrodas pieteikumā norādītajā  telpā, neklīst bez vajadzības pa skolu, 

neiziet ārpus skolas. 

Skolēni ciena sevi un cits citu, tādēļ pasākumus neizmanto personīgo  attiecību 

noskaidrošanai. 

Atbildīgie pedagogi  atrodas kopā ar dalībniekiem visu pasākuma laiku. 

IV. Sekas par noteikumu neievērošanu. 

Pasākuma dalībnieki, kuri neievēro augstākminētos noteikumus un atrodas alkohola 

vai narkotiku reibumā, raksta paskaidrojumu un sagaida pedagoga izsauktos vecākus, kuri 

iereibušo aizved mājās. 

Pasākums tiek pārtraukts, ja neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus kaut viens 

pasākuma dalībnieks. 

Par pasākuma pārtraukšanu vienpersoniski tiesīgs izlemt pedagogs. 

 

Izstrādāja 

direktora vietnieces:                                            R. Zaikovska  

                 L. Lībmane 

 

 

Apspriests 19.02. 2015. Pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 1  
 


