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APSTIPRINĀTS 

ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 

2021.gada 26.augusta rīkojumu Nr.30 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 08.11.2021.rīkojumu Nr. 1-9/56 

 

KĀRTĪBA Nr.9 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS 

 

 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

 noteikumu Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

 drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šī kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka, kā Ērgļu vidusskolā (turpmāk – skola) uzturas 

skolai nepiederošas personas. 

1.2. Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā (turpmāk –  skolēna) likumiskie pārstāvji vai 

persona, kas realizē skolēna aizgādību vai viņu pilnvarotas personas (turpmāk – vecāki) 

un citas  personas, kuru darba un mācību vieta nav Ērgļu vidusskola. 

1.3.  Kārtība neattiecas uz skolas skolēniem un darbiniekiem 

1.4. Ar kārtību pēc tās stāšanās spēkā vai jauna mācību gada septembra sākumā iepazīstina 

skolas darbiniekus, skolēnus un vecākus pret parakstu. Kārtības viens eksemplārs, lai ar 

to varētu iepazīties skolai nepiederošas personas, ir piestiprināts iekšpusē pie skolas ieejas. 

1.5. Kārtības 2.un 3. punktā minētās personas, uzturoties skolā, ievēro Ērgļu vidusskolas 

iekšējās kārtības noteikumus, skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā 

vispārpieņemtās uzvedības normas un šo Kārtību. 

1.6. Skolai nepiederošai personai pārvietošanās pa skolu ir AIZLIEGTA bez reģistrēšanās 

apmeklētāju reģistrācijas žurnālā un saskaņošanas ar skolas vadību. 

 

2. Skolēnu vecāku uzturēšanās izglītības iestādē 

2.1. Vecākiem, ierodoties uz tikšanos: 

2.1.1. no plkst.800 -1600 jāizmanto galvenās ieejas durvis; 

2.1.2. no plkst.1600 -2000 jāizmanto sporta zāles ieeja; 

2.1.3. jāreģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās 

iemeslu, skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments pēc pieprasījuma. 

2.2. 1.klašu skolēnu vecākiem septembra mēnesī, ir tiesības pavadīt skolēnu līdz skolas 

garderobei pirms pirmās mācību stundas un sagaidīt viņu pie garderobes pēc mācību 

stundām, ievērojot 2.1. punkta nosacījumus. 

2.3. Skolēnu vecākiem aizliegts pārvietoties pa skolas telpām, traucēt mācību un audzināšanas 

procesu un citu nodarbību norisi. 

2.4. Ja ir nepieciešamība satikt skolēnu  mācību procesa norises laikā, iepriekš jāsazinās 

telefoniski vai elektroniski e-klasē ar skolēna klases audzinātāju. 
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2.5. Ja nepieciešamība tikties ar pedagogu, izņemot Vecāku dienās, vecāku sapulču un 

individuālo tikšanās laikos vai citos skolas organizētos pasākumos, vecākiem  iepriekš 

jāvienojas ar pedagogu par tikšanās laiku un vietu, netraucējot izglītības procesa norisi. 

 

3. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē 

3.1. Skolu kontrolējošo institūciju, citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju 

darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, skolas pasākumu apmeklētājiem, kuri vēlas 

ienākt skolā: 

3.1.1. no plkst.800 -1600 jāizmanto galvenās ieejas durvis, pārējā laikā sava ierašanās 

telefoniski jāsaskaņo iepriekš; 

3.1.2. ierodoties skolā jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts 

kopā ar personas apliecinošu dokumentu; 
(grozīts ar Ērgļu vidusskolas direktora amata p.i. 08.11.2021. rīkojumu Nr. 1-9/56) 

3.1.3. jāreģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās 

iemeslu, skolas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments. 

3.2. Skolas darbiniekiem ir tiesības izraidīt no skolas nepiederošās personas, ja persona nevar 

paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota. 

3.3. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, skolas darbinieks 

nekavējoties informē skolas vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas izsaukšanu.  

3.4. Skolas darbinieku un skolēnu pienākums ir informēt skolas vadību par aizdomīgu personu 

atrašanos skolā vai tās teritorijā. 

 

4. Nobeiguma jautājums 

4.1. Atzīt par spēku zaudējušu “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas” ”, 

kas apstiprināta ar Ērgļu vidusskolas 2020. gada 19.marta rīkojumu Nr.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


