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Pielikums Nr.1 

Kārtība, kādā Siguldas pilsētas vidusskolā uzturas nepiederošas personas 

Izdota saskaņā ar 

 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1. punktu  

Izglītības likuma 14.panta 21.punktu un 55.panta 8.punktu;  

Ministru kabineta noteikumiem 24.11. 2009. Nr.1338  

“Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 

3.punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtība, kādā Siguldas pilsētas vidusskolā uzturas nepiederošas personas – tās ir personas, kuras 

nemācās vai nestrādā izglītības iestādē: 

1.1.  Izglītojamo likumiskie pārstāvji ( turpmāk tekstā – Vecāki); 

1.2.  Izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības un citu institūciju valsts inspekciju darbinieki 

1.3.    Skolas absolventi; 

1.4.  Citas trešās personas. 

2. Kārtība ir saistoša visiem, izglītības iestādei (turpmāk tekstā -Skola) nepiederošām personām 

uzturoties Skolā. Ir jāievēro skolas administrācijas, pedagogu un darbinieku norādes. Atrodoties 

Skolā, jāievēro sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas. 
 

II. Uzturēšanās kārtība skolā 

1. Skolai nepiederošas personas rīcība, ienākot izglītības iestādē: 
1.1.  Skolas dežurantam jānosauc savs vārds, uzvārds (uzrādīt personu apliecinošu dokumentu); 

1.2.  Jāreģistrējas apmeklētāju žurnālā- 

1.2.1. norādot apmeklējuma laiku; 

1.2.2. apmeklējuma mērķi; 

1.2.3. jānosauc persona, pie kuras ieradies; 

2. Izglītojamā vecākiem aizliegts pārvietoties Skolas telpās, traucēt mācību stundas vai citu 

nodarbību norisi. 

3. Skolā aizliegts uzturēties nepiederošām personām: 

3.1. kuras ieradušās bez noteikta mērķa. 

3.2. kuras ir lietojušas alkoholu, narkotikas vai psihotropās vielas. 

4. Sākumskolas izglītojamo vecākiem ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz garderobei un (1.klase) 

klases telpai.  Pēc mācību stundām (pagarinātās dienas grupas/pulciņa nodarbībām) sagaidīt savu 

bērnu pie attiecīgās klases telpas vai garderobes. 

5. Skolas dežurantam vai darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās personas, ja persona 

nevar paskaidrot ierašanās mērķi vai ierašanās nav saskaņota ar Skolas administrāciju. 

6. Ja nepiederošās personas neievēro šo kārtību, tad skolas darbinieks ir tiesīgs sazināties ar Skolas 

administrāciju, kura nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību Valsts vai Pašvaldības policijai. 

7. Ar Kārtību, kādā Siguldas pilsētas vidusskolā uzturas nepiederošas personas var iepazīties pie 

Skolas informatīvā stenda un Skolas mājas lapā www.siguldaspv.edu.lv  
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