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Rīgā 
 
 

INSTRUKCIJA  
 

01.09.2015.                                                                                                  Nr. BJCD-15-9-ins 
 

PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM, 
ORGANIZĒJOT PĀRGĀJIENUS, PASTAIGAS UN EKSKURSIJAS 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 1338. (24.11.2009.) „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  

 
 

1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā pulciņa skolotājs: 
1.1. līdz iepriekšējās dienas plkst.1000 iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā 
rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku 
saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas, audzēkņu 
paraksti par instruktāžu, 
1.2. nodrošina vecāku informēšanu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās 
veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. 
 
2. Skolotājam obligāti jāinstruē audzēkņi pirms katra pārgājiena vai ekskursijas. Par 
instruktāžu audzēkņi parakstās ekskursijas pieteikuma veidlapā. Instruē: 
2.1. par uzvedības noteikumiem, par satiksmes noteikumiem, dabas un pieminekļu 
aizsardzības likumiem, 
2.2. kā rīkoties ekstremālās situācijās – apmaldīšanās, dokumentu pazaudēšanas vai 
saslimšanas gadījumā u.c., 
2.3. par citiem ar konkrēto pasākumu saistītiem noteikumiem. 
 
3. Velotūrismā drīkst iesaistīt tikai tos audzēkņus, kam ir velosipēdista braukšanas atļauja 
un ārsta zīme par pieļaujamo fizisko slodzi. 
 
4. Skolotājs ir atbildīgs par audzēkņiem visa pārgājiena, velotūrisma vai ekskursijas laikā. 

 
5. Audzēknis drīkst patstāvīgi izmantot brīvo laiku, ja skolotājs ir pārliecināts par 
audzēkņa spēju patstāvīgi orientēties apvidū vai pilsētā, patstāvīgi atgriezties norunātajā 
tikšanās vietā un laikā.  
6. Skolotājam ir jānodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšana, 
ja nepieciešams, jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība vai jāorganizē cietušā 
nogādāšana ārstniecības iestādē.  



 
7. Par nelaimes gadījumu nekavējoties jāinformē vecākus un administrāciju. 
 
8. Bīstamā situācijā pasākums jāpārtrauc un jāinformē administrāciju. 

 
9. Audzēkņu ekskursijās, velotūrismā vai pārgājienos vajadzīgi vismaz divi pieaugušie, ja 
 paredzēta ekskursija vai pārgājiens ar nakšņošanu, ja skolēnu skaits pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma audzēkņiem lielāks par 15, 6.-9.kl.  – lielāks par 20 un 10.-12.kl.  – 
lielāks par 30. 
 
 
 
Direktors                                                                                                                     E.Šāblis   
 
 
 
 
S.Zeme, 67229951 
 
______________ 
 
 



  
 

Pieteikums 
 

 
Par piedalīšanos pasākumā 

 
Atļaut piedalīties pasākumā _______________________________ 

audzēkņiem: 

Nr. Vārds Uzvārds Dzimšanas 
dati 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Pasākuma nosaukums, mērķis: 

 

Datums, laiks, ilgums: 

 

Vieta, nakšņošanas vieta (ja ir paredzēta), maršruts, pārvietošanās veids: 

 

Saziņas iespējas: 

 

Pirmās palīdzības sniegšanas iespējas: 

 

Par audzēkņu dzīvībām un veselību atbildīgā/s persona/s un pavadošās 

personas: 

  

 
 

 


