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Ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības 

 2017. gada 20. decembra domes lēmuma pamata (prot. Nr. 10)  
“Par Tīnūžu pamatskolas reorganizāciju” 

 
NEPIEDEROŠU PERSONU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBAS  

NOTEIKUMI SKOLĀ 

           

  Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. 

                                                           noteikumu Nr.1338„Kārtība, kādā nodrošināma 

                                   izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

                                                                  organizētajos pasākumos” 3.10 punktu 

 

1.Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka:  

1.1 Nepiederošām personām saistošu uzturēšanās kārtību Ikšķiles novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola ( turpmāk tekstā – Skola); 

1.2 kārtību, kādā, nepiederošas personas tiek iepazīstinātas ar šiem noteikumiem. 
2. Par nepiederošām personām tiek uzskatītas personas, kuras nav Skolas darbinieki (turpmāk 

– darbinieki) un izglītojamie. 
 

2. Nepiederošu personu skolas apmeklēšanas kārtība 

3. Nepiederošās personas var atrasties Skolas telpās tikai saņemot Skolas dežuranta, ( turpmāk 
testā – dežurants), atļauju, kuram ir nepieciešams iepazīstināt ar sevi un paziņot 
apmeklējuma mērķi. 

4. Ja darbiniekam ir norunāta tikšanās ar nepiederošu personu, tad viņam jābrīdina dežurants 
par tikšanās vietu un laiku. 

5. Ja kādam ir nepieciešams satikt pedagogu vai izglītojamo, ir jāsagaida mācību stundas 

beigas. Kategoriski aizliegts traucēt vai pārtraukt mācību procesu. 
6. Gaidīt mācību stundas beigas nepiederošās personas var Skolas vestibilā. Nedrīkst mācību 

procesa laikā atrasties pie kabinetiem vai staigāt pa Skolas ēku. 
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7. 1.-4. klašu izglītojamo vecākiem ir atļauts pavadīt izglītojamo pirms mācību stundu sākuma 
līdz kabinetiem. Pēc stundām vecāki var sagaidīt bērnus Skolas vestibilā, uz kurieni tos 
pavada sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs vai dežurants. 

8. Ārpusstundu pasākumu laikā nepiederošās personas var atrasties Skolā tikai ar 

administrācijas atļauju, ievērojot Skolas iekšējās kārtības noteikumus. Nepiederošai personai 
ir jāatstāj Skolas telpas un teritorija pēc administrācijas aicinājuma. 

9. Jebkuram darbiniekam ir tiesības noskaidrot nepiederošās personas klātbūtnes mērķi Skolā. 

Nepieciešamības gadījumā darbiniekam ir jāiepazīstina nepiederošās personas ar šiem 
noteikumiem. 

10. Darbiniekiem ir jāpaziņo Skolas administrācijai par visām nepiederošām personām, kuras 
atrodas Skolā un pārkāpj tās iekšējās kārtības noteikumus. 

11. Izglītojamo vecāki var apmeklēt mācību stundas tikai ar Skolas vadības vai Skolas 

administrācijas atļauju un Skolas vadības klātbūtni. 

3. Nepiederošo personu iepazīstināšana ar uzturēšanās noteikumiem skolā 

 

12. Ar noteikumiem izglītojamo vecākus iepazīstina klašu audzinātāji. 
13. Ar šiem noteikumiem var iepazīties Skolas mājaslapā www.tinuzusakumskola.lv un pie 

Skolas ārdurvīm. 
 

4. Noslēguma jautājumi 
     

14. Grozījumus šajos noteikumos var izdarīt pēc Skolas padomes vai pedagoģiskā padomes 
priekšlikuma. Grozījumus apstiprina ar Skolas direktora rīkojumu. 

 

      

 

 

 

     Direktore        Zane Āboliņa 

    

 

 

 

 

http://www.tinuzusakumskola.lv/
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