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NOTEIKUMI PAR DROŠĪBU
EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS
Izdoti saskaņā ar 24.11.2009.MK noteikumiem
Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos”

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, atbildīgā persona direktoram iesniedz rakstisku
informāciju, kurā norādīts: ekskursijas vai pārgājiena mērķis, maršruts, ilgums,
pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas, dalībnieku saraksts un instruktāža
ar Noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos, skolēniem to apliecinot ar ierakstu
iepazinos, parakstu un datumu. (Pielikums Nr. 1 „Ekskursijas (pārgājiena) maršruta lapa”)
2. Instruktāžā iekļauj nepieciešamo informāciju par ceļu satiksmes drošību, par drošību uz
ūdens un ledus, par personas higiēnu, ugunsdrošību un elektrodrošību,
3. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona informē
vecākus par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu un pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu,
saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.
4. Informācijas nodošanas forma ir noteikta Skolas iekšējās kārtības noteikumu 2.13. punktā.
5. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem, vai specifiskām
īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām, norādot
kontakttālruni.
6. Ja grupā ir vairāk kā 10 skolēni, to pavada vismaz 2 pieaugušie, pasākuma organizēšanā var
iesaistīt arī vecākus.
7. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā apģērbam jābūt ērtam, izturīgam, atbilstošam laika
apstākļiem.
8. Atbildīgā persona ir tieši atbildīga par skolēnu veselību un drošību. Grupai jābūt līdzi
medicīniskajai aptieciņai pirmās palīdzības sniegšanai.
9. Ekskursijas un pārgājiena laikā skolēni atrodas skolotāja uzraudzībā. Pārgājiena
dalībniekiem bez ierunām jāpakļaujas atbildīgās personas norādījumiem un rīkojumiem.
Aizliegts atdalīties no grupas, doties atceļā ātrāk vai aizkavēties ilgāk.
10. Peldēties ekskursijas vai pārgājiena laikā drīkst tikai ar atbildīgās personas atļauju, speciāli
aprīkotās vietās, ūdens dziļumam nepārsniedzot 1, 50 m.
11. Ja skolēns ekskursijas vai pārgājiena laikā saslimst vai gūst traumu, viņam nekavējoties tiek
sniegta pirmā neatliekamā palīdzība. Ja nepieciešams atbildīgā persona izsauc neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
12. Par nelaimes gadījumu atbildīgā persona nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā
vecākus.
13. Dalībnieki ar savu rīcību nedrīkst apdraudēt savu un citu dalībnieku drošību un veselību.
14. Ja ekskursijas vai pārgājiena laikā rodas sarežģījumi ar kārtības un disciplīnas uzturēšanu
grupā, atbildīgā persona ir tiesīga pārtraukt pārgājienu.
15. Ekskursijas vai pārgājiena laikā jāizturas saudzīgi pret apkārtējo vidi.
16. Kategoriski aizliegts ēst nepazīstamus augus, dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm.
Noteikumi apstiprināti ar direktora 18.05.2018. Rīkojumu Nr. 27

Pielikums Nr. 1

BARKAVAS PAMATSKOLAS
EKSKURSIJAS (PĀRGĀJIENA) MARŠRUTA LAPA
Ekskursijas (pārgājiena) mērķis un maršruts _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Izbraukšanas (iziešanas) datums, laiks ______________________________________________
Atgriešanās datums, laiks ________________________________________________________
Pārvietošanās veids (autotransporta firma) ___________________________________________
Nakšņošanas vieta ______________________________________________________________
Ekskursijas vadītājs (saziņas iespējas) _______________________________________________
Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas _______________________________________________
Skolēnu vecāki, pieaugušie, kas palīdz vadīt ekskursiju _________________________________
_____________________________________________________________________________

Skolēnu saraksts un instruktāža par drošību ekskursijās un pārgājienos
N.p
.k.

Vārds, Uzvārds

Skolēnu instruktāža par drošību
ekskursijās un pārgājienos

Klase

" iepazinos"

Skolēna
paraksts

Piezīmes (kam īpaši
jāpievērš uzmanība)

Datums

Apliecinu, ka saskaņā 24.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, skolēni instruēti par drošību ekskursijās un
pārgājienos. Vecāki informēti par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu un saziņas
iespējām.

Ekskursijas vadītājs: ________________
(paraksts)

Skolas direktors:

N.Dzelme

_______________

_____________

(paraksta atšifrējums)

(datums)

