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Izglītojamo vecāku un citu personu
uzturēšanās kārtība Pamatskolā „Rīdze”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 28.pantu,
24.11.2009. MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” 3.10.punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība (turpmāk – Kārtība) pamatskolā „Rīdze”
(turpmāk – Skola) nosaka izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē.
2. Kārtība neattiecas uz izglītojamajiem, Skolas personālu, valsts vai pašvaldību institūciju un
dienestu amatpersonām, kas izpilda dienesta pienākumus, un personām, kas veic Skolas
saimniecisko apkalpošanu (piemēram, virtuves darbinieki, piegādātāji).
II Izglītojamo vecāku tiesības un pienākumi
3. Par izglītojamo vecākiem tiek uzskatīti izglītojamo vecāki, kā arī personas, kas īsteno
izglītojamo aizgādību. Izglītojamais ir Skolā uzņemtais vispārējās izglītības programmas skolēns,
interešu izglītības audzēknis.
4. Izglītojamo vecāki pavada un sagaida izglītojamos pie izglītības iestādes ārdurvīm, izglītības
iestādes iekštelpās neienākot. Ja izglītojamajam mazgadības vai citu iemeslu dēļ nepieciešama
vecāku palīdzība, izglītojamo vecāki var ienākt skolas priekštelpā, bet ne ilgāk, kā prasa
nepieciešamība.
5. Ikviena persona ienāk skolā, uzliekot mutes un deguna aizsegu, veic roku dezinfekciju un
informē izglītības iestādes dežurantu par ierašanās mērķi, nosaucot izglītības iestādes darbinieku,
ar kuru norunāta tikšanās.

Izglītības iestādes dežuranta pienākums ir reģistrēt apmeklētāju izglītības iestādes Apmeklētāju
reģistra žurnālā, norādot personas vārdu, uzvārdu, ierašanās laiku un mērķi.
7. Ja vecāku klātbūtne paredzēta organizētā pasākumā (piemēram, vecāku sapulce, koncerts,
plānota tikšanās ar pedagogu, utml.), par to savlaicīgi tiek informēts Skolas dežurants un iesniegts
personu sarakts.
8. Personas, kuras izglītības iestādē ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus, tiek
pavadītas pie izglītības iestādes vadības vai direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā.
9. Nepiederošas personas ar izglītojamo skolā drīkst tikties tikai viņa vecāku klātbūtnē. Pildot savus
pienākumus, valsts iestāžu darbinieki tiekas ar izglītojamo tikai viņa vecāku vai izglītības iestādes
pedagoģiskā personāla klātbūtnē.
10. Citos gadījumos (individuālas tikšanās ar pedagogu vai Skolas administrāciju, utml.)
izglītojamo vecāku uzturēšanās Skolā tiek reglamentēta atbilstoši Kārtības 11.punktā
paredzētajiem nosacījumiem.
11. Izglītojamo vecākiem ir pienākums ievērot Skolas dežuranta norādījumus.
12. Direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā pienākums ir iepazīstināt izglītības
iestādes dežurantu un citus atbildīgos darbiniekus ar šiem noteikumiem.
13. Izglītojamo vecākus ar šo kārtību iepazīstina klašu audzinātāji.
14. Ar kārtību var iepazīties izglītības iestādes mājaslapā www.ridze.lv . Kārtība izvietojama
apmeklētājiem pieejamā vietā.
6.

III Citu personu tiesības un pienākumi
15. Personas, kas neatbilst Kārtības 2.un 3.punktā noteiktajiem kritērijiem, uzskatāmas par citām
personām.
16. Citas personas Skolā drīkst atrasties tikai nolūkā tikties ar Skolas pedagogiem un administrāciju
vai ar tās atļauju, pēc iespējas – iepriekš saskaņotā laikā, par ko tiek informēts Skolas dežurants un
apmeklējums reģistrēts apmeklētāju žurnālā.
17. Šaubu gadījumā Skolas dežurants ir tiesīgs pārliecināties par personas identitāti pēc personu
apliecinošiem dokumentiem.
18. Ja citas personas atrašanās skolā neatbilst Kārtības 16.punktā noteiktajiem mērķim vai
nosacījumiem, tās atrašanās Skolā ir aizliegta, un Skolas dežurants ir tiesīgs personu izraidīt no
Skolas telpām, ja nepieciešams – ar pašvaldības policijas palīdzību.
IV Noslēguma jautājumi
19. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.
20. Atzīt par spēkā zaudējušiem 2019.gada 2.septembrī izdotos iekšējos noteikumus Nr.PSR-144-nts “ Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība pamatskolā “ Rīdze”
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