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Nr. 9 

PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

 

1. Ekskursiju, pārgājienu un pastaigu laikā skolēni ievēro ceļu satiksmes drošības 

noteikumus (instrukcija Nr.13). 

2. Peldēšanās ekskursijas vai pārgājiena laikā ir atļauta tikai siltā laikā, ja ūdens temperatūra 

nav zemāka par 17 C, speciāli aprīkotās vietās, kur ir ierobežojumi ūdens baseinam ārpus 

kuriem nedrīkst peldēt, glābšanas rīki un laiva, ūdens dziļums nedrīkst pārsniegt 150 cm. 

Skolēnam atrodoties ūdensbaseina tuvumā, stingri jāievēro drošības noteikumi uz ūdens 

un ledus (instrukcija Nr.14).  

3. Ūdenskrātuves malā, uz tiltiņiem vai laipām nedrīkst drūzmēties, grūstīties, šūpoties. 

4. Aizliegts bez grupas vadītāja atļaujas iet ūdenī, peldēties, kā arī peldēt tālāk par noteikto 

attālumu. 

5. Stingri ievērot visus peldēšanās organizatora norādījumus. 

6. Peldvietā jāievēro personiskās higiēnas prasības. 

7. Peldvietu un citas atpūtas vietas nepiesārņot ar atkritumiem, stikla lauskām utt., aizejot 

atstāt tās sakārtotas. 

8. Braukt ar laivu drīkst tikai ar skolotāja atļauju, laivā jābūt pieaugušajam, jābūt uzģērbtām 

drošības vestēm, jāievēro kārtība, nepārslogojot laivu, kā arī citādi nepārkāpjot  drošības 

noteikumus. 

9. Nedrīkst iziet uz ledus, ja to nav atļāvis pieaugušais vai skolotājs.  

10. Jāsaudzē daba, augu un dzīvnieku valsts. 

11. Nedrīkst dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, tāpēc katram jāpaņem līdzi no mājām 

dzeramais ūdens. 

12. Kategoriski aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes. 

13. Lai izslēgtu ērču piesūkšanos, jāizvairās no iešanas caur krūmiem, pa vietām ar garu zāli 

u.tml.  

14. Pārgājiena vai ekskursijas laikā jāievēro vispārējās ugunsdrošības noteikumu prasības 

(instrukcija Nr. 6). 

15. Ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts: 

15.1.  kurināt mežā un pļavā ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas; 

15.2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības; 
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15.3. atstājot ugunskura vietu, uguns jānodzēš, līdz pilnīgi izbeidzas gruzdēšana;  

15.4.dedzināt jebkādus atkritumus;  

15.5. mest mežā, pļavās vai uz ceļiem degošus vai gruzdošus priekšmetus. 

16.  Audzēkņiem stingri jāievēro iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos, iestādēs un 

citās sabiedriskās vietās, jāuzvedas tā, lai ar savu rīcību neapdraudētu savu vai citu 

veselību un drošību.  


