
APSTIPRINĀTS 

Ar Liepājas 3. pamatskolas direktores G.Skorobogatovas 

2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr.34/1.9. 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2009. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338  

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

 iestādēs un to organizētajos pasākumos.” 7.5.punktu 

 

 

Liepājas 3.pamatskolas drošības un veselības aizsardzības noteikumi 

ekskursiju/pārgājienu laikā 

 

 

1. Pirms pārgājiena vai ekskursijas skolēniem jāiepazīstas ar: 

1.1. dabas aizsardzības prasībām; 

1.2. vietējiem indīgiem augiem; 

1.3. vietējiem indīgiem dzīvniekiem, infekcijas slimību pārnēsātājiem un izplatītājiem. 

2. Pirms pārgājiena vai ekskursijas skolēniem ir pienākums informēt atbildīgo skolotāju par 

savām veselības problēmām. 

3. Ekskursijas vai pārgājiena laikā jāievēro: 

3.1. ceļu satiksmes noteikumi; 

3.2. ugunsdrošības noteikumi; 

3.3. drošības noteikumi, sastopoties ar sprāgstvielām; 

3.4. drošības noteikumi, staigājot pa ūdenskrātuvju ledu vai atrodoties to tuvumā; 

3.5. drošības noteikumi, peldoties vai braucot ar laivu. 

4. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā: 

4.1. jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, jāapauj izturīgi un ērti laika 

apstākļiem atbilstoši apavi; 

4.2. neplīstošā traukā paņem sev līdzi dzeramo ūdeni, lai nevajadzētu dzert ūdeni no atklātām 

ūdenstilpnēm, kuras parasti ir slimību izraisītāji. 

5. Ekskursijas vai pārgājiena dalībniekiem jāuzvedas tā, lai ar savu rīcību neapdraudētu savu vai 

citu personu veselību vai drošību. 

6. Brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā 

kustības laikā. 

7. Ekskursijas vai pārgājiena laikā skolēniem bez ierunām jāpakļaujas atbildīgā skolotāja 

norādījumiem un prasībām. Skolēniem aizliegts patvaļīgi atdalīties no grupas, doties atceļā ātrāk 

vai palikt kādā vietā uz ilgāku laiku. Īpašos gadījumos tas ir pieļaujams, ja ir saņemta 

nepilngadīgu skolēnu vecāku un atbildīgā skolotāja atļauja. 
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8. Paaugstinātas bīstamības faktori ekskursijā vai pārgājienā var būt: 

8.1. pārvietošanās pa ceļiem, ietvēm; 

8.2. iespējams nekvalitatīvs ēdiens, dzeramais ūdens; 

8.3. caurvējš; 

8.4. apmaldīšanās; 

8.5. ūdens krātuves; 

8.6. celtniecības objekti, neapdzīvotas ēkas; 

8.7. iespējamie lāsteku un sniega noslīdējumi no ēku jumtiem atkušņa periodā; 

8.8. nepazīstami, indīgi augi u.c. 

9. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē šim nolūkam ierādītās vietās. Ja ugunskura 

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

jāiekārto, apliekot to ar akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm. Nedrīkst atstāt ugunskurus bez 

uzraudzības. 

10. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus. 

11. Beidzot kurināt ugunskuru, tas ir jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai nebūtu 

redzami ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām pagalēm. 

12. Atstājot apmešanās vietu, jāsakopj apkārtne. Atkritumi jāsavāc un jānovieto tiem paredzētā 

vietā. 

13. Ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts: 

13.1. mēģināt noteikt jebkura no savāktiem augiem garšu, jo tā var saindēties, kā arī saslimt 

ar kuņģa un zarnu slimībām; 

13.2. novilkt apavus un staigāt basām kājām; 

13.3. piesārņot ar atkritumiem apkārtējo vidi; 

13.4. dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm; 

13.5. lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas. 

14. Jebkuras traumas gadījumā skolēnam ir pienākums nekavējoties informēt pavadošos 

skolotājus. 

 
 


