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Kārtība, organizējot pastaigas, pārgājienus un ekskursijas ārpus 
izglītības iestādes teritorijas 

 

 Izstrādāti saskaņā ar 

Ministru kabineta  24.11.2009. noteikumu Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

7.5.punktu 

 

1. Ar pastaigām, pārgājieniem un ekskursijām šajos noteikumos tiek saprasts 
sekojošais: 

a. pastaigas - organizēta pirmsskolas vecuma izglītojamo grupas (ne 

vairāk kā 30 izglītojamie) pārvietošanās, nepārsniedzot 3 (trīs) 

kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas, nodrošinot 2 
(divu) pieaugušo pavadību, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs; 

b. pārgājieni - organizēta pirmsskolas vecuma izglītojamo pārvietošanās, 
pārsniedzot 3 (trīs) kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes 
teritorijas, nodrošinot 1 (viena) pieaugušā pavadību uz 6 (sešiem) 
izglītojamajiem, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs; 

c. ekskursijas - organizēta pirmsskolas vecuma izglītojamo pārvietošanās, 
ārpus izglītības iestādes teritorijas, izmantojot transporta līdzekli, 
nodrošinot 1 (viena) pieaugušā pavadību uz 6 (sešiem) izglītojamajiem, 
no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. 

2. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs Iestādes direktoram 

iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, 
maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas un 
pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. Saraksts tiek sagatavots 2 (divos) 

eksemplāros uz Iestādes veidlapas. Viens atrodas Iestādē pie direktora, otrs pie 

atbildīgā pedagoga, kurš dodas līdzi ekskursijā vai citā braucienā. 
3. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā 

persona sniedz vecākiem visu informāciju par ekskursijas organizāciju. 
Izglītojamie drīkst doties ekskursijā vai pārgājienā tikai ar vecāku atļauju.  

4. Atbildīgajam pedagogam ir pienākums saņemt informāciju no izglītojamo 
vecākiem par iespējamajiem izglītojamā veselības traucējumiem vai 
specifiskajām īpatnībām, kam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespēju 
sazināties ar viņiem. 

5. Atbildīgajam pedagogam jābūt nodrošinātam ar elektroniskajiem saziņas 
līdzekļiem, grupas žurnālu un pirmās neatliekamās palīdzības materiāliem.  

6. Atbildīgajam pedagogam vai kādam no izglītojamos pavadošajam pieaugušajam 
jāprot sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā. 

7. Pirms pastaigas, pārgājiena vai ekskursijas organizēšanas maršruts tiek iepriekš 
apsekots, lai nerastos veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. 

8. Pirms došanās pastaigā, pārgājienā vai ekskursijā atbildīgais pedagogs izdara 
ierakstu pastaigu, pārgājienu vai ekskursiju reģistrācijas žurnālā, norādot datumu, 
maršrutu, ilgumu, dalībnieku skaitu. 



9. Jāpārliecinās, ka izglītojamajiem apģērbs un apavi ir ērti un droši. Īpašu 
uzmanību jāpievērš apaviem. Kurpju auklām jābūt aizsietām, klipšiem 
aiztaisītiem. 

10. Pastaigas, pārgājiena vai ekskursijas laikā jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, 
proti, pārvietojoties pa ceļiem, izglītojamo grupas atļauts vest tikai diennakts 
gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem, bet, ja to nav, tad pa ceļa nomali pretī 
transporta braukšanas virzienam kolonnā ne vairāk par 2 (diviem) 

izglītojamajiem rindā.  
11. Ekskursijas laikā iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa atļauta, tikai tad, 

kad transporta līdzeklis ir pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas 
laukuma vai ceļa nomales puses. 

12. Pirms došanās pastaigā, pārgājienā vai ekskursijā atbildīgais pedagogs veic 

pārrunas ar izglītojamajiem, izskaidrojot drošību sabiedriskās vietās, par ko tiek 
veikts attiecīgs ieraksts pastaigu, pārgājienu vai ekskursiju reģistrācijas žurnālā. 

13. Organizējot pastaigas, pārgājienu vai ekskursijas karstā laikā, atbildīgais 
pedagogs ņem līdzi dzeramo ūdeni un vienreizējās lietošanas glāzes. 

14. Pastaigas, pārgājiena vai ekskursijas laikā jāseko izglītojamo pašsajūtai un laika 
apstākļu izmaiņām. Nepieciešamības gadījumā jāpārtrauc pastaiga, pārgājiens vai 

ekskursija un jāatgriežas Iestādē. 
15. Izglītojamā līdzi ņemamo priekšmetu kopējais svars nedrīkst pārsniegt 1.5 kg. 
16. Pastaigas, pārgājiena vai ekskursijas norisi organizē atbilstoši gadalaikam un 

laika apstākļiem, vadoties pēc izglītības programmas, iekļaujot vērojumus, 
eksperimentus, kustību rotaļas vai sporta spēles, darbu dabā un dažādas citas 
aktivitātes. 

17. Atbildīgajam pedagogam, situācijā, kad tiek apdraudēta izglītojamo drošība, 
veselība un/vai dzīvība, jāpārtrauc pastaiga, pārgājiens vai ekskursija un 

jāinformē Iestādes direktors. 

18. Atbildīgajam pedagogam par notikušu nelaimes gadījumu nekavējoties jāinformē 
Iestādes direktors un cietušā vecākiem. 
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