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Izglītojamo vecāku, aizbildņu pilnvaroto personu un citu personu 

uzturēšanās kartība Līgatnes novada vidusskolā 

 
 

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

3. 10. apakšpunktu 
 

 

I. Vispārīgs jautājums 

 

1. Kārtība nosaka Līgatnes novada vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamo 

vecāku, aizbildņu, pilnvaroto personu un citu personu uzturēšanās kārtību Izglītības 

iestādē ar mērķi nodrošināt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē. 

 

II. Vecāku, aizbildņu un citu pilnvaroto personu uzturēšanās skolā 

 

2. Izglītības iestādes teritorijā un telpās nedrīkst uzturēties nepiederošas personas, kuru 

darba vai mācību vieta nav Izglītības iestāde. 

3. Izglītojamo vecāku, aizbildņi un citas pilnvarotas personas, kas pavada vai sagaida 

izglītojamos līdz Izglītības iestādei vai klases telpai, ievēro Izglītības iestādes personāla 

norādes. 

4. Izglītojamo vecāki un citas personas, ierodoties Izglītības iestādē dažādu jautājumu 

risināšanai: 

4.1. informē Izglītības iestādes dežurantu, nosaucot savu vārdu, uzvārdu un norādot 

apmeklējuma mērķi; 

4.2.  izglītojamo vecāki un citas personas pie Izglītības iestādes dežuranta saņem 

nepieciešamo informāciju un tiek pavadīti pie attiecīgā darbinieka vai uz vajadzīgo 

kabinetu. 

4.3. Par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanos Izglītības iestādē ir atbildīgs 

darbinieks, pie kura dežurants tos ir pavadījis. 

5. Ja izglītojamo vecākiem, aizbildņiem un citām pilnvarotām personām ir nepieciešamība 

satikt izglītojamo, izglītojamais starpbrīdī jāsagaida pie dežuranta. Satikšanos noorganizē 

Izglītības iestādes dežurants, administrācijas pārstāvis vai izglītojamā klases audzinātājs. 



 
 

6. Izglītojamo vecāki un citas personas nav tiesīgas traucēt mācību procesu un skolas darbu 

vai jebkādā veidā apdraudēt izglītojamo un darbinieku drošību. 

7. Izglītojamajiem un Izglītības iestādes darbiniekiem ir atļauts uzaicināt Izglītības iestādes 

telpās nepiederošas personas tikai pēc saskaņošanas ar Izglītības iestādes administrāciju. 

8. Valsts un pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Darba 

inspekcijas, Veselības inspekcijas u.c. valsts/pašvaldību institūciju darbinieku ierašanās 

gadījumā Izglītības iestādes dežuranta pienākums ir pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt 

personas dienesta apliecību un pavadīt viņu pie Izglītības iestādes administrācijas 

pārstāvja. 

 

III. Noslēguma jautājumi 

 

9. Gadījumā, ja izglītojamo vecāki un citas personas neievēro noteikto kārtību, Izglītības 

iestādes dežurants ziņo Izglītības iestādes administrācijai. Administrācijas norādījuma 

neievērošanas gadījumā administrācijas pārstāvis vai dežurants nekavējoties ziņo 

pašvaldības policijai. 

10. Izglītojamo vecākus, aizbildņus un citas pilnvarotas personas ar šo kārtību iepazīstina 

klašu audzinātāji klātienē vai izmantojot elektroniskā žurnāla saskarni. 

11. Kārtības apstiprināta kopija ir pieejama pie Izglītības iestādes dežuranta un Izglītības 

iestādes iekštelpās, pie centrālās ieejas. 

 

 
 

 

 

Direktore S. Vītola 

 

 
 

Vītola, 26361250 

Sadale: 

1 – lietā 

1 – visiem darbiniekiem 

2 – dežurantam 

1 – mājas lapā 

 


