
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 skolēnu ekskursiju/pārgājienu organizēšanas kārtība 

 

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona iestādes vadītājam iesniedz 

rakstisku informāciju divos eksemplāros, kur norādīts pasākuma mērķis, maršruts, ilgums, 

dalībnieku saraksts, vecums, telefons un īpašas piezīmes par skolēnu, pārvietošanās veids, 

nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Viens eksemplārs 

ar informāciju tiek iesniegts kancelejā reģistrēšanai un rīkojuma sagatavošanai (sk. 

pielikumu 1.). 

2. Skolas direktore pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas izdod rīkojumu, ar kuru atļauj vai 

aizliedz pieteikto pārgājienu vai ekskursiju. 

3. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā pārgājiena vai ekskursijas atbildīgā persona: 

3.1. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informē nepilngadīgu 

skolēnu vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās 

veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām 

(pielikums Nr.2); 

3.2. nodrošina skolēnu iepazīstināšanu par drošības noteikumiem un šo faktu apliecina 

instruktāžu žurnālā ar skolēnu parakstiem un datumu. 

4. Atbildīgā skolotāja pienākumi ekskursiju/pārgājienu laikā: 

4.1. gādāt par pirmās palīdzības aptieciņas esamību ekskursijā, pārgājienā vai talkā; 

4.2. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā 

un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā 

nogādāšanu ārstniecības iestādē; 

4.3. par nelaimes gadījumu vai ārkārtas situāciju nekavējoties informēt attiecīgos atbildīgos 

dienestus (neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, policiju, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestu), skolas direktori un nepilngadīga cietušā vecākus; 

4.4. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu, informēt skolas direktori un 

organizēt skolēnu atgriešanos mājās; 

5. Ekskursijā vai pārgājienā viens skolotājs pavada ne vairāk kā 20 (divdesmit) nepilngadīgus 

skolēnus. 
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6. Ja skolēnu izvešanai uz ekskursiju vai pārgājienu vietām izmanto sabiedrisko transportu, 

skolēnu iesēdināšana transportlīdzeklī notiek pa grupām iepriekš nozīmētā pieaugušā uzraudzībā, 

pie kam transportlīdzeklī vispirms iekāpj skolēni un pēc tam  persona, kura viņus pavada. Tādā 

pašā kārtībā notiek bērnu izsēdināšana no transportlīdzekļa. 

7. Ekskursiju vai pārgājienu laikā grupa pārvietojas kolonnā pa diviem cilvēkiem, pa ceļa kreiso 

malu. Kolonnu vada atbildīgais skolotājs. Kolonnā pirmās iet meitenes un dalībnieki, kas ir 

fiziski vājāki, noslēdz kolonnu zēni un dalībnieki, kuri ir fiziski stiprāki. 

8. Pārgājiena pārvietošanās laikā atpūta tiek organizēta pēc katrām 45-50 minūtēm uz 10-15 

minūtēm. Apstāšanās pusdienot dienas vidū uz 2-4 stundām atkarībā no gaisa temperatūras. 

Kopējais aktīvais pārvietošanās laiks diennaktī – 6 stundas. 

9. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā uz ārzemēm, skolēnus pavada:  

9.1. viens skolas skolotājs atbild par 10 skolēniem; 

9.2. ekskursijās, pārgājienos skolotājiem palīdz vecāki. 
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Pielikums Nr. 1. Iesniegums elskursijai/pārgājienam 

 

SASKAŅOTS________________ 

Liepājas 3. pamatskolas  

direktorei G.Skorobogatovai 

_________________________ 
 (skolotāja vārds, uzvārds) 

 

IESNIEGUMS. 

 

Lūdzu, atļaut man novadīt mācību ekskursiju/pārgājienu/pasākumu ___________ klasē 
 (vajadzīgo pasvītrot) 
_________. Ekskursijas/pārgājiena/pasākuma mērķis ir  ______________________________  
 (datums)  (vajadzīgo pasvītrot) 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Maršruts: ____________________________________________________________ ______ , 

ilgums ____________, pārvietošanās veids _____________________, saziņas iespējas un 

pirmās palīdzības sniegšanas iespējas  ____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Mācību ekskursijā/ pārgājienā/pasākumā piedalīsies _________skolēni (-s). Skolēni ir  
 (skolēnu skaits) 

iepazīstināti ar uzvedības un drošības noteikumiem ārpus izglītības iestādes. Par skolēnu  

 

drošību pasākuma laikā ir atbildīgi  ______________________________________________  
 (pieaugušā vārds, uzvārds) 

 __________________________________________________________________________  

 

_______________  ___________________________________  
 (datums) (paraksts, paraksta atšifrējums) 

  ___________________________________  

  ___________________________________  

  ___________________________________  

 

Pielikumā:  _________________________________________________________________  
 (dalībnieku saraksts un skolēnu paraksti u.c.)  

 

 

Skolēnu saraksts: 

N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds, klase Tālrunis Paraksts par instruktāžu pirms _______ 

 

1    

…    
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Pielikums Nr.2. Nepilngadīgu skolēnu vecāku informēšana par pārgājienu/ekskursiju 

 

 

Ziņojums vecākiem par ekskursiju/pārgājienu 
 

Informēju, ka 20__.gada _______ Jūsu bērnam ir iespēja kopā ar klasi doties pārgājienā:  

- mērķis:  

- maršruts:  

- ilgums:  

- pārvietošanās veids:  

- nakšņošanas vieta:  

- saziņas iespējas: kontakttālrunis  

- pirmās palīdzības sniegšanas iespējas: __________________, 

Pasākuma izmaksas:(kopā) 

par __________ _______Eur 

 

Lūdzu aizpildīt un nogādāt skolā līdz _____ informāciju par to, vai piekrītat vai nepiekrītat šim pasākumam, kā arī 

sniegt papildus ziņas par bērna veselības stāvokli vai īpatnībām, kā dēļ jūsu bērnam nepieciešama īpaša uzmanība.  

 

Datums:  

Klases audzinātājs/-a: 

Paraksts:  

 

NOGRIEZT ŠEIT  
 

ŠO NOGĀDĀT SKOLĀ 

 

Ziņojums klases audzinātājai/-am pirms pārgājiena/ekskursijas 

 
Jūsu ziņojumu saņēmu, esmu informēts/-a par pārgājiena/ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, 

nakšņošanas vietu (ja tas nepieciešams), saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. 

 

Apvelciet atbilstošo atbildi un ierakstiet informāciju, kur tas nepieciešams! 

 

PIEKRĪTU / NEPIEKRĪTU, ka mans bērns piedalās klases pārgājienā/ekskursijā. 

 

Tā kā piekrītu tam, ka mans bērns piedalās klases pārgājienā/ekskursijā, tad informēju par sava bērna 

___________________________________________veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam 
 (vārds, uzvārds) 
nepieciešama īpaša uzmanība: 

- manam bērnam NAV veselības traucējumi vai īpatnības, kam nepieciešama īpaša uzmanība, 

- manam bērnam IR veselības traucējumi vai īpatnības, kam nepieciešama īpaša uzmanība - 

________________________________________________________ 
(veselības traucējumi vai īpatnības, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība) 

 

Vecāku kontakttālrunis pārgājiena/ekskursijas laikā: ___________________________ 

 

Datums: ____________________________________ 

 

Vecāku vārds, uzvārds: ________________________ 

 

Paraksts: ____________________________________ 

 


