KĀRTĪBA
Liepājā
2018. gada 25. janvārī

Nr.3

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas
kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas
var ierasties un uzturēties skolā
un sekām kārtības neievērošanas gadījumā.
Izdota saskaņā ar
Iesniegumu likuma 8. panta 3. daļu un
2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētājos pasākumos” 3.10. punktu
1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Nepiederošas personas uzturas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas
(turpmāk – Skola) telpās un teritorijā saskaņā ar šo kārtību.
1.2. Par nepiederošu personu (turpmāk - Apmeklētāji) tiek uzskatītas ikviena persona, kuras
darba, mācību vai studiju prakses vieta nav Skola.
1.3. Kārtība izstrādāta Skolas skolēnu un darbinieku drošības un Skolas nepārtrauktas un
netraucētas darbības nodrošināšanai.
2. Kārtība, kādā Apmeklētāji uzturas Skolā Skolas organizētajos pasākumos.
2.1. Apmeklētājus, kuri ierodas uz Skolas organizētu pasākumu, pie dežurantes telpas sagaida
pasākuma organizators vai viņa pilnvarota persona, informē, kurā telpā notiks pasākums, parāda
ceļu vai pavada līdz pasākuma norises telpai.
2.2. Par iepriekš minēto Apmeklētāju uzturēšanos Skolā atbild pasākuma organizators.
3. Kārtība, kādā citi Apmeklētāji uzturas Skolā.
3.1. Valsts un pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Darba
inspekcijas, sanitārās inspekcijas u.c. valsts institūciju darbinieku, servisa un remonta
uzņēmumu darbinieku ierašanās gadījumā Skolā dežurantes pienākums ir pieprasīt
apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību un pavadīt viņus pie Skolas administrācijas
pārstāvja.

3.2. Apmeklētāji, kuri nomā Skolas telpas, tiek ielaisti skolā saskaņā ar dežurantu telpā esošo
personu sarakstu.
3.3. Apmeklētāji, kuriem ir nepieciešamība satikt Skolas skolēnus vai darbiniekus, Skolā tiek
pieņemti darba laikā no 08.00 līdz 16.00.
3.4. Apmeklētājam, ienākot Skolā, jāpiesakās pie Skolas dežurantes, nosaucot savu vārdu,
uzvārdu, jāinformē par apmeklējuma mērķi un jānosauc persona, kuru vēlas apmeklēt.
Dežurante šo informāciju, kā arī Apmeklētāja ierašanās un aiziešanas laiku fiksē “Apmeklētāju
uzskaites reģistrā”, ko Apmeklētājs apliecina ar personisko parakstu.
3.5. Dežurantei ir tiesības Apmeklētājam lūgt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu, ja
Apmeklētājs to nevar uzrādīt, dežurantei ir tiesības Apmeklētāju Skolā neielaist.
3.6. Ja Apmeklētāji ierodas pie skolēna un viņi nav skolēna likumīgie pārstāvji, vai
dežurantam rodas aizdomas par Apmeklētāja ierašanās iemeslu, tikšanās notiek tikai Skolas
pedagoģiskā darbinieka klātbūtnē.
3.7. Ja Apmeklētājs iepriekš telefoniski vai e-pastā nav saskaņojis ierašanās laiku ar
darbinieku, kuru viņš vēlas satikt, iespējams, ka viņš netiks pieņemts darbinieka aizņemtības
dēļ. Tādā gadījumā Apmeklētājs Skolas kancelejā var saskaņot laiku, kad viņš tiks pieņemts.
3.8. Vajadzības gadījumā dežurante pavada apmeklētāju līdz nepieciešamajai telpai.
3.9. Par Apmeklētāja uzturēšanos Skolā ir atbildīga persona, pie kura viņš ir ieradies.
4. Prasības Skolas apmeklētājiem.
4.1. Apmeklētājiem Skolā un Skolas teritorijā aizliegts:
4.1.1. atrasties bez īpašas vajadzības;
4.1.2. lietot un uzturēties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, kā arī ienest
Skolā iepriekš minēto;
4.1.3. smēķēt, lietot necenzētus vārdus;
4.1.4. veikt ar Skolas administrāciju nesaskaņotu tirdzniecību vai citu komercdarbību;
4.1.4. izmīdīt zālienu vai gulēt tajā, lauzt zaļumus un puķes, trokšņot, vest pastaigā
dzīvniekus.
4.2. Apmeklētājiem ir jāievēro Skolas darbinieku norādījumi.
4.3. Apmeklētājiem, uzturoties Skolā, ir pienākums izturēties ar cieņu pret Skolas
darbiniekiem, Skolas un valsts simboliem, Skolas telpām un inventāru.
4.4. Uzturoties Skolā ir jāievēro iekšējie kārtības noteikumi, citu izglītojamo, vecāku un
apmeklētāju intereses un tiesības.
4.5. Apmeklētāji nav tiesīgi traucēt mācību procesa norisi Skolā vai jebkādā veidā apdraudēt
Skolas skolēnu un darbinieku drošību.
4.6. Apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt mācību stundas/nodarbības tikai to iepriekš
saskaņojot ar Skolas administrāciju un tikai Skolas administrācijas pārstāvja klātbūtnē.
4.7. Apmeklētājiem vēlams ierasties Skolā iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pasta
starpniecību par abpusēji izdevīgu tikšanās laiku ar Skolas darbiniekiem. Darbinieks, pie kura
iepriekš pieteicies Apmeklētājs, informē par tikšanos Skolas dežuranti.
4.8. Jebkuram Skolas darbiniekam ir tiesības noskaidrot apmeklētāju klātbūtnes mērķi Skolā,
nepieciešamības gadījumā atgādināt apmeklētājam par noteikumu ievērošanu.
5. Sekas par šīs kārtības neievērošanu.
5.1. Ja Apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi un vajadzības
gadījumā uzrādīt personu apliecinošus dokumentus Skolas darbiniekam nekavējoties jāziņo par
apmeklētāju Skolas administrācijai vai Skolas apsargam.
5.2. Skolas darbiniekiem ir jāpaziņo Skolas administrācijai par visiem Apmeklētājiem, kuri
atrodas Skolā un pārkāpj šos noteikumos.

5.3. Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem
pārkāpumiem, Skolas administrācijai ir pienākums ziņot Valsts vai pašvaldības policijai.
5.4. Apmeklētājiem ir jāatstāj Skolas telpas un Skolas teritorija pēc Skolas administrācijas
un/vai dežuranta pieprasījuma.
5.5. Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro šo kārtību vai nepakļaujas Skolas darbinieku prasībām,
Skolas darbiniekiem ir tiesības ziņot Valsts vai pašvaldības policijai.
6. Noslēguma jautājumi.
6.1. Atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 9.septembra kārtību Nr.3 “Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas 5. vidusskolas privātpersonas iesniegumu un atbilžu reģistrācijas un
apmeklētāju pieņemšanas kārtība”.
6.2. Noteikumi ir izvietoti Apmeklētājiem un Skolas darbiniekiem pieejamā vietā un Skolas
mājas lapā www.5vsk.liepaja.edu.lv
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