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Valmieras Viestura vidusskolas
skolēnu ekskursiju/pārgājienu/ organizēšanas kārtība
1.

Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona skolas direktoram iesniedz
rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku
saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās
palīdzības sniegšanas iespējas.

2.

Atbildīgās personas pienākumi ir:
2.1.

2.4.
2.5.

pirms došanās ekskursijā, vai pārgājienā saņemt no skolēnu vecākiem rakstisku
piekrišanu par bērna piedalīšanos.
nodrošināt vecāku informēšanu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu,
pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības
sniegšanas iespējām;
iegūt informāciju par bērnu veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja
tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņu
vecākiem;
bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt direktoru;
pirms došanās ekskursijā, vai pārgājienā instruēt skolēnus par:

2.6.

 ceļu satiksmes drošības noteikumiem,
 kulturālas uzvedības normām,
 attieksmi pret dabu un kultūrvēsturiskajām vērtībām,
 par drošību uz ūdens un ledus,
 rīcību ar uguni,
 personas higiēnu.
Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties informēt direktoru un cietušā vecākus;

2.2.

2.3.

3.

Skolēniem ir jāparakstās ekskursijas lapā par drošības noteikumu ievērošanu.

4.

Ekskursijas /pārgājiena/ lapas iesniegt skolas direktoram apstiprināšanai un atļaujas
saņemšanai.

5.

Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm, skaņas signālu un gaismas atstarotājiem:
o
o
o

priekšpusē - baltu,
aizmugurē - sarkanu,
abos sānos (riteņu spieķos) — diviem oranžiem (dzelteniem).

6.

Mopēdam jābūt aprīkotam ar divām savstarpēji nesaistītām bremzēm, skaņas signālu un
trokšņu slāpētāju.

7.

Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē jābūt iedegtam baltas vai
dzeltenas tuvās gaismas lukturiem, bet aizmugurē - sarkanas gaismas lukturiem.
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8.

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.

9.

Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts:
o
o
o
o
o
o

braukt, neturot stūri;
braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;
pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļa satiksmes dalībniekus;
vest ar velosipēdu pasažierus, izņemot bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem, ja ir
iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam;
vest ar mopēdu pasažierus, ja tas nav paredzēts pasažieru pārvadāšanai;
vest uz motocikla aizmugurējā sēdekļa bērnus, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu.

10. Īpaši svarīgi ir atcerēties, ka vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso
brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem jādod ceļš
transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. Šeit velosipēdu vadītājiem nav
priekšroka!!!
11. Gājējiem obligāti jālieto atstarotāji, kas piestiprināti pie apģērba vai skolas somas.
12. Lai velosipēda vadītājs būtu vieglāk pamanāms - vajadzētu valkāt gaismas atstarojošu
vesti vai lietot atstarotājus.
13. Izglītojamajiem, kas ieguvuši transporta līdzekļa vadītāja apliecību un pārvietojas ar
transporta līdzekli kā vadītāji, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.
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