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I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka prasības, kādas jāievēro Jelgavas Valsts ģimnāzijas (turpmāk tekstā –
ģimnāzija) organizētajās ekskursijās, pārgājienos, kā arī citos pasākumos (teātra izrāžu vai kino
apmeklēšana, izglītojošu vai informatīvu pasākumu apmeklēšana, piedalīšanās konkursos,
olimpiādēs, skatēs, talkās u.c. pasākumos), kas norisinās ārpus ģimnāzijas teritorijas un kurā
organizēti piedalās ģimnāzijas izglītojamie viena vai vairāku ģimnāzijas pedagogu vadībā
(turpmāk tekstā – ekskursija vai pārgājiens). Katra ekskursijas vai pārgājiena dalībnieka
pienākums ir ievērot šos noteikumus.
2. Par ekskursiju vai pārgājienu atbildīgos pedagogus (turpmāk tekstā – atbildīgais pedagogs) ar
rīkojumu norīko ģimnāzijas direktors.
3. Ekskursijā vai pārgājienā viens pedagogs pavada ne vairāk kā 20 (divdesmit) izglītojamos.
4. Ar šo noteikumu prasībām ģimnāzijas izglītojamos, kas piedalās ekskursijā vai pārgājienā,
(turpmāk tekstā – izglītojamie) atbildīgais pedagogs iepazīstina pirms katras ekskursijas vai
pārgājiena. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām reģistrē pieteikuma veidlapā.
Katrs izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām pirms katras ekskursijas vai
pārgājiena apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā instruktāžas veidlapas ailē, norādot
datumu un parakstu.
5. Izglītojamajiem ir pienākums informēt atbildīgo pedagogu par savām veselības problēmām.
II Ekskursijas vai pārgājiena norises nodrošināšana
6. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs ģimnāzijas direktoram iesniedz
rakstisku iesniegumu - informāciju, kurā norādīts ekskursijas vai pārgājiena norises datums, mērķis,
maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas iespējas un pirmās
palīdzības sniegšanas iespējas (pielikums Nr.1).
7. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
7.1.nodrošināt šo noteikumu ievērošanu;
7.2.gādāt par pirmās palīdzības aptieciņas esamību ekskursijā vai pārgājienā;
7.3.nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja
nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu
ārstniecības iestādē;
7.4.par nelaimes gadījumu vai ārkārtas situāciju nekavējoties informēt attiecīgos
atbildīgos dienestus (neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, policiju, Ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu), ģimnāzijas direktoru un cietušā vecākus;
7.5.bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu, informēt ģimnāzijas direktoru un
organizēt izglītojamo atgriešanos mājās;
7.6.ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt izglītojamo
vecākus par pārgājiena vai ekskursijas norises datumu, mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās
veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām (pielikums
Nr.2).
7.7.ekskursijas laikā nav atļauts braukt ar laivām, peldēties, pārvietoties ar mopēdu vai
personisko automašīnu.
III Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi
8. Pirms pārgājiena vai ekskursijas jāiepazīstas ar:
8.1. dabas aizsardzības prasībām;
8.2. vietējiem indīgiem augiem (velnābols, driģenes, parastā zalktene, bālā suņu sēne u.c.);
8.3. vietējiem indīgiem dzīvniekiem (čūskām, zirnekļveidīgiem), infekcijas slimību
pārnēsātājiem (piem., grauzēji) un izplatītājiem (ērcēm, kukaiņiem).
9. Ekskursijas vai pārgājiena laikā jāievēro:
9.1. ceļu satiksmes noteikumi;
9.2. ugunsdrošības noteikumi;
9.3. drošības noteikumi, sastopoties ar sprāgstvielām;
9.4. drošības noteikumi, staigājot pa ūdenskrātuvju ledu vai atrodoties to tuvumā;
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10. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā, jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs,
jāapauj izturīgi un ērti laika apstākļiem atbilstoši apavi.
11. Neplīstošā traukā paņemt sev līdzi dzeramo ūdeni, lai nevajadzētu dzert ūdeni no atklātām
ūdenstilpnēm, kurās parasti ir slimību izraisītāji.
12. Ekskursijas vai pārgājiena dalībniekiem jāuzvedas tā, lai ar savu rīcību neapdraudētu savu vai
citu personu veselību vai drošību.
13. Brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības
laikā.
14. Ekskursijas vai pārgājiena laikā izglītojamajiem bez ierunām jāpakļaujas atbildīgā pedagoga
norādījumiem un prasībām. Izglītojamajiem aizliegts patvarīgi atdalīties no grupas, doties atceļā
ātrāk vai palikt kādā vietā uz ilgāku laiku. Īpašos gadījumos tas ir pieļaujams, ja ir saņemta
nepilngadīgu izglītojamo vecāku rakstveida un atbildīgā pedagoga atļauja.
15. Paaugstinātas bīstamības faktori ekskursijā vai pārgājienā var būt:
• pārvietošanās pa ceļiem, ietvēm;
• iespējams nekvalitatīvs ēdiens, dzeramais ūdens;
• caurvējš;
• apmaldīšanās;
• ūdenskrātuves;
• celtniecības objekti, neapdzīvotas ēkas;
• iespējamie lāsteku un sniega noslīdējumi no ēku jumtiem atkušņa periodā;
• nepazīstami, indīgi augi u.c.
16. 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.
17. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus.
18. Beidzot kurināt ugunskuru, tas ir jāaizlej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai nebūtu redzami
ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām pagalēm.
19. Atstājot apmešanās vietu, jāsakopj apkārtne. Atkritumi jāsavāc un jānovieto tiem paredzētā
vietā.
20. Ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts:
• 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;
• piesārņot ar atkritumiem apkārtējo vidi;
• dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm;
• lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas, t.sk.,smēķēt.
21. Jebkuras traumas gadījumā izglītojamajam ir pienākums nekavējoties informēt pavadošos
pedagogus.
IV Ceļu satiksmes noteikumi
22. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet ja to nav - pa ceļa
nomali. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai ceļa nomali,
jāpārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc ar
velosipēdu, mopēdu pa brauktuves malu vai ceļa nomali, jāpārvietojas citu transportlīdzekļu
braukšanas virzienā.
23. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un
velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, - pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā
ne vairāk par diviem bērniem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas
pieaugušajiem, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem.
24. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet ja to nav krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas
vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās,
kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm.
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25. Vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc satiksmes regulētāja vai gājēju
luksofora signāliem, bet ja tādu nav - pēc transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora
signāliem. Citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši
attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un
pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta transportlīdzekļu
satiksme.
26. Gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši
šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz “drošības saliņas”, bet, ja tās nav, gājējiem atļauts apstāties
vietā, kur transporta plūsmas sadalās pretējos virzienos. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi
tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami.
27. Gājējiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, vai vietās,
kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi.
28. Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem jāatturas šķērsot brauktuvi, bet gājējiem, kuri
atrodas uz brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim.
29. Gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet,
ja to nav, - uz ietves vai ceļa nomales.
30. Tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu tramvajā, drīkst
tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājējiem brauktuve
jāatbrīvo.
31. Pasažieriem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis
pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves vai ceļa nomales puses. Ja no ietves vai ceļa nomales
puses iekāpt bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, to drīkst izdarīt no
brauktuves puses – ar nosacījumu, ka tas nav bīstami un nerada traucējumus citu
transportlīdzekļu braukšanai.
V Drošības noteikumi, atrodoties uz ledus
32. Ekskursijas vai pārgājiena laikā ieteicams atturēties no pārvietošanās pa aizsalušām
ūdenskrātuvēm.
33. Nav iespējams noteikt, kad ūdenskrātuvēs izveidojusies droša ledus sega, jo to ietekmē daudzi
faktori: gaisa temperatūras svārstības, ūdens straumes u.c.
34. Vietas, kur ledus ir bīstams arī ziemā:
• kur ietek notekūdeņi;
• kur ietek strauti un upes, un iztek gruntsūdeņi;
• meldrāju un ūdensaugu augšanas vietās;
• kur ledus pārklāts ar biezu sniega kārtu;
• kur tumši un gaiši plankumi sniega segā;
• nenorobežotas ledus ieguves vietas un āliņģi.
35. Pārbaudīt ledus izturību var, sitot ar nūju 2 – 3x vienā vietā sev apkārt, ja tas neplīst un ūdens
neparādās, tad tas ir pietiekoši izturīgs.
36. Ledus izturība:
• 5 – 7 cm biezs ledus iztur viena cilvēka svaru;
• 12 – 15 cm biezs ledus iztur grupas svaru.
37. Izveidojot hokeja laukumu, ledus biezumam jābūt 25 cm, ūdens dziļumam šajā vietā – ne
lielākam par 1 metru.
38. Ja ledus ir ielūzis un tu atrodies āliņģī:
• nekādā gadījumā, cenšoties izkļūt no lūzuma, nedrīkst ķerties pie ledus šķautnēm vai gulties
uz tām;
• rokas jāizpleš sānis, jābalstās uz ledus un jāsauc pēc palīdzības;
• tad jāpagriežas uz muguras tā, lai galva vai pleci nedaudz atbalstītos uz ledus malu;
• palīdzības sniedzējs nedrīkst iet vai skriet pie lūzuma. Lūzuma vietai jātuvojas līšus;
• no 2 – 4 m attāluma jāpamet cietušajam glābšanas līdzekļi.
39. Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam:
• pēc iespējas ātrāk jānogādā siltā vietā;
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• ķermenis jānoberž ar vilnas drānu un jāieģērbj sausās drēbēs (berzēšanas kustības jāizdara
virzienā no galvas uz kājām);
• iedot karstu tēju.
40. Glābšanas līdzekļi un to lietošana:
• Aleksandrova virve (virve ar mezgliem);
• glābšanas dēlis;
• glābšanas kāpnes;
• glābšanas laivas uz sliecēm.
VI Drošības noteikumi, kas jāievēro, sastopoties ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem
41. Nedrīkst pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem.
42. Atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, kategoriski aizliegts:
• izkustināt tos no vietas, celt, mest vai citādi mehāniski darboties ar tiem;
• censties izjaukt;
• sildīt vai sist pa tiem;
• nest mājās vai uz ģimnāziju, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā;
• nodot metāllūžņos.
43. Atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, nepieciešams rīkoties sekojoši:
• iežogot un uzlikt uzrakstu
“BĪSTAMI, MĪNA!”, vai
“NEPIESKARIES, BĪSTAMI !”
• izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai policiju, vai paziņot pavadošajiem
pedagogiem vai citiem pieaugušajiem.
VII Noslēguma jautājums
44. Ar šo noteikumu prasībām ekskursijas / pārgājiena dalībniekus iepazīstina atbildīgais
pedagogs pirms katras ekskursijas / pārgājiena. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu
prasībām reģistrē noteikumu 1. pielikumā - veidlapā. Katrs izglītojamais iepazīšanos ar šo
noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu „iepazinos” attiecīgajā veidlapas ailē, norādot
datumu un parakstu. Veidlapu iešuj e-klases pielikumā un kopiju ņem līdzi ekskursijā/
pārgājienā. Par šo noteikumu izpildi pārraudzību veic ģimnāzijas direktora vietniece
audzināšanas darbā. Instruktāžu ierakstus e-klases žurnāla pielikumā kontrolē direktora vietniece
audzināšanas darbā.
45. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1. septembrī.

Direktore

Inese Bandeniece
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Pielikums Nr.1
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
30.08.2019. ekskursiju/
pārgājienu drošības noteikumiem Nr.5

SaskaņotsJelgavas Valsts ģimnāzijas direktore
I.Bandeniece
63023373,29667766
201_. __.__

Jelgavas Valsts ģimnāzijas ekskursijas / pārgājiena
pieteikums.
Ekskursijas / pārgājiena norises datums: ..........................................................................................
Maršruts: ..........................................................................................................................................
Mērķis: ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Ilgums: ..............................................................................................................................................
Dalībnieki:
Vecāku kontakttālrunis

N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vārds, uzvārds

Klase

(nepilngadīgajiem)

Ar drošības noteikumiem “iepazinos” paraksts
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Pārvietošanās

veids:

..........................................................................................................................

Saziņas iespējas: ...............................................................................................................................
Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas:
Atbildīgais pedagogs nepieciešamības gadījumā izsauc NMP pa tālruni 112.
Informācija par transporta līdzekli:
Iestāde vai firma, no kuras transporta līdzeklis un kontaktpersona...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Atbildīgais pedagogs:
......................................................../...................................................../
Skolotāji:
1. ................................................................/...................................................../
2. ................................................................/...................................................../
3. ................................................................./..................................................../
Jelgavā, 20.... gada „ .......” ........................................

Jelgavas Valsts ģimnāzija PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM
Pielikums Nr.2
Jelgavas Valsts ģimnāzijas
30.08.2019. ekskursiju/
pārgājienu drošības noteikumiem Nr.5

201.... gada .............................. , Jelgavā
.............................................................. cien. vecākiem
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338
"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"
13.punkta 5.apakšpunktā noteikto prasību, nosūtu Jums informāciju par Jelgavas Valsts ģimnāzijas rīkoto
ekskursiju / pārgājienu, kurā piedalīsies Jūsu bērns:

Ekskursijas / pārgājiena norises datums: ..........................................................................................
Maršruts

:

..........................................................................................................................................

Mērķis: ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Ilgums:
Pārvietošanās

..............................................................................................................................................
veids:

..........................................................................................................................

Saziņas iespējas: ...............................................................................................................................
Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas: .............................................................................................
Ja Jūsu bērnam ir veselības problēmas, par ko man kā pedagogam būtu jāzina saistībā ar
ekskursiju/pārgājienu, lūdzu par to paziņot.
Papildus informāciju iespējams iegūt pa tālruni ..................................................
Ar cieņu
pedagogs: …………………………….
(paraksts)

/ ………………………./
(atšifrējums)
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