BĒRNU UN JAUNIEŠU VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRS
„RĪGAS DABASZINĪBU SKOLA”
Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV–1046, tālrunis 67617732, e-pasts: bjcrds@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2016. gada 10. novembrī

Nr. BJCRDS-16-3-nts

Drošības noteikumi ekskursijās un pārgājienos un to organizēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar 24.11.2016. Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 5. daļu.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bērnu un jauniešu vides izglītības centrā „Rīgas
Dabaszinību skola” (turpmāk tekstā – Centrs) tiek organizētas audzēkņu ekskursijas un
pārgājieni.
II. Ekskursijas, pārgājiena pieteikšana
2. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā (turpmāk tekstā – ekskursija), bet ne
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ekskursijas organizētājs aizpilda Centra izstrādātu
ekskursijas pieteikuma lapu (1. pielikums), kurā jānorāda ekskursijas mērķis, maršruts,
ilgums, audzēkņu skaits, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas
un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, (turpmāk tekstā – pieteikums) un dalībnieku
saraksts (Ekskursijas instruktāžas lapa – 2. pielikums).
3. Aizpildītu pieteikumu ekskursijas organizētājs nosūta uz iestādes elektroniskā
pasta adresi bjcrds@riga.lv (turpmāk tekstā – Centra e-pasts) no sava apstiprinātā
elektroniskā pasta.
4. Centra lietvedības speciālists izdrukā pieteikumu un uz pieteikuma apstiprina tā
izdrukāšanu no Centra e-pasta, norādot saņemšanas laiku un datumu.
5. Direktors saskaņo ekskursiju, to apstiprinot uz pieteikuma lapas.
6. Direktors izdod rīkojumu par ekskursiju, nozīmējot ekskursijas organizētāju par
atbildīgo personu.

7. Ekskursijas organizētājs personīgi atbild par audzēkņu veselību un dzīvību
ekskursijas laikā.
8. Ekskursijas organizētājs ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā informē
audzēkņu vecākus par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu,
nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.
9. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai
īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem,
norādot kontakttālruni.
III. Ekskursijas organizētāja funkcijas
10. Organizēt ekskursiju, nodrošinot vismaz 1 (vienu) pieaugušā (pedagoga vai
vecāka) klātbūtni tajā uz katriem 10 (desmit) audzēkņiem.
11. Veikt audzēkņu instruktāžu par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās
atbilstoši šo noteikumu prasībām.
12. Precizēt audzēkņu skaitu pirms izbraukšanas no Centra vai pulciņa norises
vietas, veicot atzīmi ekskursijas instruktāžas lapā par audzēkņiem, kuri nav ieradušies uz
ekskursiju.
13. Pēc ekskursijas instruktāžas lapu ievietot pulciņa instruktāžu mapē, kuru glabā
līdz mācību gada beigām. Mācību gada beigās mapi nodod Centra lietvedības speciālistam.
14. Jāņem līdzi ekskursijā pirmās palīdzības aptieciņa un mobilais tālrunis,
nodrošinot nelaimes gadījumā pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā, un
nepieciešamības gadījumā izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizējot
cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē.
15. Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt direktoru un cietušā audzēkņa
vecākus.
IV. Instruktāža par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās un instruktāžas
veikšanas kārtība
16. Instruktāžu veic ekskursijas organizētājs iepriekšējā nodarbībā un atkārtoti tieši
pirms ekskursijas.
17. Ekskursiju laikā audzēkņiem jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumus:
17.1. audzēkņiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu, bet, ja to nav – pa
ceļa nomali;
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17.2. ārpus apdzīvotām vietām audzēkņiem, kuri iet pa brauktuves malu
vai ceļa nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļa braukšanas virzienam,
bet personām, kuras brauc ar velosipēdu, mopēdu gar brauktuves malu vai ceļa
nomali, jāpārvietojas transportlīdzekļu braukšanas virzienā;
17.3. audzēkņiem 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 krustojumu nav, brauktuvi
atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi
pārredzams uz abām pusēm;
17.4. vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāvadās pēc
satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora signāliem, ja tādu nav – pēc
transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora signāliem;
17.5. citos gadījumos gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir
novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, ka arī novērtējuši to
braukšanas ātrumu un pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama
un ka netiks traucēta transportlīdzekļu satiksme;
17.6. audzēkņi uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības
apstāties. Audzēkņiem, kuri nav paguvuši šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz
“drošības saliņas”, bet ja tās nav, atļauts apstāties vietā, kur transporta plūsmas
sadalās pretējos virzienos;
17.7. audzēkņi drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad ir
pārliecinājušies, ka tas nav bīstami;
17.8. audzēkņiem aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam
ir sadalošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu
nožogojumi;
17.9. ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, audzēkņiem jāatturas
šķērsot brauktuvi, bet audzēkņiem, kuri atrodas uz brauktuves, jādod ceļš
minētajam transportlīdzeklim;
17.10. gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz
iekāpšanas laukumiem, bet ja to nav – uz ietves vai ceļa nomales;
17.11. audzēkņiem atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc
tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies;
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17.12. braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai ceļa malu atļauts personām,
kas nav jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par
14 gadiem. Šajā gadījumā velosipēda vai mopēda vadītājam jābūt klāt
velosipēda (mopēda) vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja
apliecībai;
17.13. audzēkņiem, kas ieguvuši transporta līdzekļa vadītāja apliecību un
pārvietojas ar transporta līdzekli kā vadītāji, jāievēro visi ceļu satiksmes
noteikumi;
17.14. velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā
iespējami tuvāk brauktuves malai. Netraucējot gājējiem, atļauts braukt pa ceļa
nomali, bet velosipēdu vadītājiem – arī pa ietvi;
17.15. gājējiem obligāti jālieto atstarotāji, kas piestiprināti pie apģērba vai
skolas somas.
18. Peldēšanās ekskursijas 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.
19. Audzēkņiem atrodoties ūdensbaseina tuvumā, stingri jāievēro drošības
noteikumi uz ūdens:
19.1. ūdenskrātuves malā, uz tiltiņiem vai laipām nedrīkst drūzmēties,
grūstīties, šūpoties;
19.2. nedrīkst peldēties svešos un nepazīstamos ūdensbaseinos, lēkt ūdenī
uz galvas vai no kāda paaugstinājuma;
19.3. aizliegts bez grupas vadītāja atļaujas iet ūdenī, peldēties, kā arī
peldēt tālāk par noteikto attālumu;
19.4. ja ir paredzēta grupas peldēšanās, ieiet ūdenī drīkst tikai ar grupas
vadītāja atļauju (pēc tam, kad ir izpētīta peldvieta). Stingri ievērot visus
peldēšanās organizatora norādījumus;
19.5. vienlaicīgi ūdenī nedrīkst ieiet vairāk par 8 (astoņiem) audzēkņiem
un uzturēties ūdenī ilgāk par 10 (desmit) minūtēm;
19.6. peldvietā jāievēro personiskās higiēnas prasības;
19.7. peldvietu un citas atpūtas vietas nepiesārņot ar atkritumiem, stikla
lauskām utt., aizejot atstāt tās sakārtotas;
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19.8. 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;
20. Ekskursijās, kas notiek ziemā audzēkņiem ievēro drošības noteikumus uz
ledus:
20.1. uz ledus drīkst atrasties nelielos ūdensbaseinos, kuri ir pilnībā
aizsaluši, obligāti nepieciešams pirms tam pārliecināties par ledus biezumu;
20.2. nedrīkst kāpt uz plāna ledus un pēc atkušņa, kad ledus kļuvis trausls;
20.3. sajūtot šķietamu ledus plaisāšanu, vai redzot, ka ūdensbaseinā ir
neaizsalušas vietas, tas nekavējoties jāatstāj;
20.4. ja ledus pēkšņi sāk plaisāt vai lūzt, nepieciešams saukt pēc
palīdzības un pārvietoties pa ledu uz krastu guļus stāvoklī, lienot uz vēdera;
20.5. ielūšanas gadījumā jāmēģina tikt uz ledus ar muguru, tad atbalstoties
uz rokām, uzvilkt uz ledus augumu;
20.6. jāuzmanās no ledū izcirstiem āliņģiem;
20.7. nedrīkst uzturēties uz ledus pie paša krasta, tiltu tuvumā, vietās, kur
ievada notekūdeņus;
20.8. slēpojot jāizvairās no stāviem un slideniem ūdenstilpņu krastiem;
20.9. nedrīkst iziet uz ledus, ja to nav atļāvis pieaugušais vai skolotājs.
21. Jāiegaumē vai jāsaglabā mobilā tālrunī glābšanas dienesta telefona numurs –
112, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi izsaukt palīdzību.
22. Ziņojot par nelaimi, jānosauc notikuma vieta (rajons, pilsēta, adrese), precīzi
orientieri, piebraukšanas ceļi un jāapraksta, kas ir noticis.
23. Audzēkņiem stingri jāievēro iekšējās kārtības noteikumi teātros, muzejos,
iestādēs un citās sabiedriskās vietās, jāsaudzē daba, augu un dzīvnieku valsts.
24. Kategoriski aizliegts nogaršot vai ēst nepazīstamus augus un sēnes.
25. Audzēkņi atbilstoši spējām un prasmēm apliecina iepazīšanos ar šiem
noteikumiem ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un parakstu ekskursijas instruktāžas
lapā (2. pielikums).
26. Centra pedagoģiskie darbinieki ar savu parakstu (3. pielikums) apliecina, ka ir
iepazinušie ar šiem noteikumiem.
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27. Atzīt par spēku zaudējušu Centra 2008. gada 19. augusta instrukciju Nr. 5
“Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība”.

Direktors

I. Rikmanis
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1. pielikums
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola”
10.11.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. BJCRDS-16-3-nts
“Drošības noteikumi ekskursijās un pārgājienos un to organizēšanas kārtība”

Ekskursijas pieteikums
Informācija par ekskursijas dalībniekiem
Pulciņa nosaukums
Audzēkņu skaits
Audzēkņu vecums
Dalībnieku saraksts pievienots pieteikumam uz atsevišķas lapas.
Informācija par ekskursiju
Mērķis
Datums
Maršruts
Transporta veids
Izbraukšanas vieta
Izbraukšanas laiks
Atgriešanās laiks
Informācija par pavadošajām personām
Vārds, uzvārds

Saziņas iespējas ekskursijas laikā

Skolotāji
Vecāki
Citi
Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas nodrošinātas.
Skolēni ir iepazīstināti ar drošības un uzvedības noteikumiem ekskursijas laikā.
Vecāki par ekskursijas norisi un izbraukšanas – atgriešanās laikiem informēti.
Ekskursijas organizētājs

Paraksts

Vārds, uzvārds

Direktors

Datums

I. Rikmanis
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2. pielikums
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola”
10.11.2016. iekšējiem noteikumiem Nr. BJCRDS-16-3-nts
“Drošības noteikumi ekskursijās un pārgājienos un to organizēšanas kārtība”
Ekskursijas instruktāžas lapa
Audzēkņu iepazīstināšana ar drošības noteikumiem par drošību ekskursijās,
pārgājienos un pastaigās Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību
skola” pulciņš:
Nr.

Vārds, uzvārds

“iepazinos”

Datums

Ieradās

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Instruktāžu veica

Paraksts

Vārds, uzvārds

Direktors

Datums

I. Rikmanis
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