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Vispārējās izglītības likuma  

10. panta trešās daļas otro punktu 

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI ĀRPUS SKOLAS PASĀKUMOS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka Tīnūžu pamatskolas (turpmāk – Skola) pedagogu un izglītojamo pienākumus 

ārpus skolas pasākumu laikā, lai netiktu apdraudēta sava un izglītojamo veselība un dzīvība.  

2. Vadīt ārpus skolas pasākumus atļauts pedagogam pēc tam, kad viņi ir instruēti par drošības 

pasākumu nodrošināšanu ārpus skolas pasākumu laikā, rīcību ārkārtas situācijās un pirmās 

palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos. 

3. Iespējamie bīstamie un kaitīgie faktori: 

3.1. traumatisms paklūpot, pakrītot; 

3.2. nokrišana no augstuma, iekrišana padziļinājumos, ūdenī; 

3.3. dzīvnieku un insektu kodumi; 

3.4. satiksmes negadījumi; 

3.5. dažāda rakstura konflikta situācijas; 

4. Pedagogs un izglītojamie ir atbildīgi par šajos noteikumos noteikto prasību izpildi.  

 

II. Prasības pasākumu organizēšanai 

 

5. Noskaidrot, iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par pasākuma norises vietām. 

6. Izvērtējot iegūto informāciju un, ņemot vērā plānoto, izglītojamo skaitu, kuri piedalīsies pasākumā, 

uzaicināt palīgā vienu vai vairākus izglītojamo vecākus, vai kolēģus, ja tas nepieciešams kārtības 

nodrošināšanas vai izglītojamo drošības nolūkos. 

7. Informēt izglītojamo vecākus par izbraukšanas un atgriešanās vietu un laiku, kā arī par pasākumu 

norises vietu. 
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8. Ja atgriešanās no ārpus skolas pasākuma paredzēta tumšā diennakts laikā, noteikt, ka vecākiem 

jāierodas pēc bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem. 

 

III. Drošības prasības pasākumu laikā 

 

9. Pedagogam: 

9.1. sagaidīt izglītojamos pulcēšanas vietā un atzīmēt sarakstā tos, kuri ir ieradušies; 

9.2. kad visi ir sapulcējušies informēt par ārpus skolas pasākuma gaitu, novadīt instruktāžu par 

drošības un kārtības nosacījumiem, kuri jāievēro pasākuma vai apskates objekta 

apmeklējuma laikā; 

9.3. nepieciešamības gadījumā vienoties ar kolēģiem vai vecākiem par veicamajiem 

pienākumiem; 

9.4. nodrošināt, lai transportlīdzeklī būtu kārtība, un sekot, lai izglītojamie to nebojātu; 

9.5. iekāpjot transportlīdzeklī, (autobuss vai cits) pedagogam (audzinātājam) iekāpt pēdējam, 

lai pārliecinātos, ka iekāpuši, ir visi izglītojamie; 

9.6. jebkurā apstāšanās vietā pedagogam (audzinātājam) no transportlīdzekļa izkāpt pirmajam; 

9.7. ja nepieciešams, izskaidrot izglītojamajiem izvietoto brīdinājuma zīmju un uzrakstu 

nozīmi; 

9.8. pasākuma vai apskates objekta apmeklējuma laikā sekot, lai izglītojamie pildītu noteiktās 

prasības, sekot, lai izglītojamie neizklīstu. 

9.9. pastiprinātu uzmanību izglītojamo uzvedībai pievērst vietās, kur uzstādīti drošības 

norobežojumi, barjeras, kas nodrošina piekļūšanu vietām, kur iespējama nokrišana no 

augstuma, iekrišana ūdenī, priekšmetu uzkrišana u.tml.. Neļaut aiz tiem iet un kāpt uz tiem. 

10. Izglītojamiem: 

10.1. ievērot un izpildīt pedagoga norādījumus; 

10.2. jābūt pieklājīgiem pret citiem izglītojamajiem un apkārtējiem cilvēkiem; 

10.3. ceļu, ielu šķērsošanu veikt uzmanīgi, pilsētās tikai pa gājēju pārejām, pirms tam sagaidot 

pie pārejas visus izglītojamos un uzsākot kustību pārliecināties, ka bīstamā tuvumā nav 

transportlīdzekļi, kuri var nepaspēt apstāties. Ārpus apdzīvotām vietā ceļus šķērsot labi 

pārredzamās vietās kad tuvumā nav braucoši transportlīdzekļi; 

10.4. pirms uzsākt konkrētas vietas apmeklējumu (muzejs, dabas parks u.c.), iepazīties ar 

uzvedības noteikumiem katrā konkrētā vietā, un ievērot tos apmeklējuma laikā; 

10.5. neiet aiz uzstādītajiem drošības norobežojumiem, nekāpt uz tiem, nebojāt tos; 

11. Papildus drošības nosacījumi masu pasākumos: 

11.1. organizējot masu pasākumu, atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu un tehniskā 

nodrošinājuma piemērotību, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām, kā arī 

saskaņo ar skolas direktoru pasākuma plānu. Plānā norāda pasākuma norises laiku, vietu, 

aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus; 

11.1. skolas direktors pasākumam nosaka nepieciešamo palīgu skaitu un rīkošanu, ja 

nepieciešams, saskaņo ar vietējo pašvaldību, kā arī informē pašvaldības vai Valsts 

policiju par pasākuma norises laiku un vietu; 

11.2. pašvaldība iespēju robežās nodrošina policijas dežūras skolas organizētajos masu 

pasākumos; 

11.3. Skolas organizētajos masu pasākumos plānoto dalībnieku skaits nedrīkst būt lielāks par 

norises vietā pieļauto; 
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11.4. Skolas organizētajos masu pasākumos ir jāievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumi; 

11.5. pirms pasākuma atbildīgais pedagogs apseko un novērtē norises vietas tehnisko atbilstību, 

elektrodrošības un ugunsdrošības stāvokli, kā arī pārliecinās vai evakuācijas ceļi ir brīvi; 

11.6. par izglītojamo nokļūšanu uz un no skolas organizētajiem masu pasākumiem ir atbildīgi 

vecāki; 

11.7.  ārkārtas situācijas gadījumā saskaņā ar evakuācijas plānu ir nekavējoties jāpamet vieta, 

kur notiek masu pasākums un jāizsauc glābšanas dienests, zvanot 112. 

 

IV. Drošības prasības ārkārtas situācijās 

 

12. Ja ārpusklases pasākuma laikā noticis nelaimes gadījums, bīstamu insektu kodums, gūta trauma 

u.tml., nekavējoties jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība vai jāgriežas pēc palīdzības pašam un 

nekavējoties jāpaziņo par notikušo pedagogam. Ja nepieciešams, jāizsauc ātrā medicīniskā 

palīdzība (tel. Nr. 113 vai 112). 

13. Ja sapulcēšanās vietā nav ieradies kāds no izglītojamajiem, nekavējoties uzsākt tā meklēšanu. Ja 

nepieciešams paziņot policijai. 

14. Nekavējoties pārtraukt pasākumu un atstāt apmeklējuma vietu, ja konstatējat, ka var tikt 

apdraudēta pedagogu un izglītojamo dzīvība un veselība. 

 

V. Drošības prasības, beidzot pasākumu 

 

15. Pārliecināties, ka pēc izglītojamajiem, kuri jaunāki par 12 gadiem ir ieradušies vecāki vai citi 

sagaidītāji par, kuriem iepriekš vecāki ir informējuši. Neatstāt izglītojamos, kuriem sagaidītāji 

nav ieradušies savlaicīgi, sagaidīt tos. 

16. Par ārpusklases pasākuma laikā notikušajiem starpgadījumiem informēt izglītojamo vecākus un 

skolas direktoru. 

 

 

 

 Direktora p.i         Juris Saratovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


