
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Bauskā 

 

2020.gada 22.janvārī             Nr.1-28/3 

 

Kārtība, kādā iestādē uzturas  

nepiederošas personas  

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka skolas izglītojamo vecāku, aizbildņu un citu pilnvaroto personu un 

apmeklētāju uzturēšanās kārtību skolā. 

2. Kārtība izstrādāta izglītojamo drošības un skolas nepārtrauktas un netraucētas darbības 

nodrošināšanai. 

3. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Bauskas 

Valsts ģimnāzija (turpmāk – skola). 

 

II. Izglītojamo vecāku un citu personu ienākšana un uzturēšanās skolā 

 

4. Nepiederošā persona (turpmāk – apmeklētājs) var ierasties skolā no plkst.7.30 līdz 

17.00. 

5. Ikvienam apmeklētājam, ienākot skolā, jāpiesakās pie dežuranta (skolas darbinieka), 

nosaucot savu vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, skolas darbinieku vai vietu, kuru 

vēlas apmeklēt. 

6. Izglītojamo vecāki (aizbildņi) piesakās pie pedagoga, kuru vēlas satikt, vismaz dienu 

iepriekš. Iepriekšējā pieteikšanās notiek telefoniski vai elektroniski. 

7. Pēc dežuranta pieprasījuma apmeklētājam ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. 

8. Apmeklētāji un vecāki personu, kuru vēlas satikt, gaida vestibilā. 

9. Ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas pārstāvis var pavadīt 

apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu. 

10. Vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi pavada un sagaida skolēnus skolas vestibilā. 

11. Izglītojamo vecāki (aizbildņi), citi ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt skolas 

izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, to iepriekš saskaņojot ar klases 

audzinātāju. 

12. Skolā ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par 

viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild klases audzinātājs vai par pasākumu 

atbildīgais pedagogs. 

13. Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, 

pie kura šī persona ieradusies. 
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III. Noslēguma jautājumi 

 

14. Ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējās pieteikšanās. 

15. Uzturoties skolā, ir jāievēro kārtības noteikumi, citu izglītojamo, vecāku un 

apmeklētāju intereses un tiesības. 

16. Ja nepiederošas personas nepakļaujas dežuranta prasībām, dežurants ziņo skolas 

vadībai un ir tiesīgs izsaukt policiju. 

17. Izglītojamo vecākus par kārtību informē skolas vecāku kopsapulcēs skolas vadība un 

klašu vecāku sapulcēs - klašu audzinātāji. Vecāki ar kārtību var iepazīties skolas mājas 

lapā sadaļā Skola/Dokumenti. 

18. Saimniecības vadītājam ir pienākums ar kārtības noteikumiem iepazīstināt skolas 

dežurantus. 

19. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā. 

 

 

Izskatīta un apstiprināta Pedagoģiskās padomes sēdē 27.08.2020. 

Aktualizēts pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2022. 

 

 

Direktore       L.Ģerģe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


