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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engurē 

Nr.12 

30.08.2013. 

Par nepiederošu personu uzturēšanās kārtību 

Engures Mūzikas un mākslas skolā 

saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 1338 no 24.11.2009. 

 

1. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Engures 
Mūzikas un mākslas skola. 

2. Ikvienai nepiederošai personai, ienākot skolas telpās, jāpiesakās pie skolas dežuranta, kura noskaidro 
personas ierašanās mērķi un izlemj par atļauju atrasties skolas telpās. 

3. Ja apmeklētājs vēlas tikties ar kādu konkrētu darbinieku, tad viņu aizved pie minētā darbinieka. 

4. Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā ir atbildīgs darbinieks, pie kura dežurante viņu aizvedusi. 

5. Nepiederošām personām bez skolas darbinieku uzraudzības skolā uzturēties aizliegts. 

6. Gadījumā, ja nepiederošā persona nepakļaujas skolas darbiniekam, pēdējais ir tiesīgs izsaukt pašvaldības 
policijas darbinieku. 

7. Darbinieka ģimenes locekļi drīkst uzturēties skolā, ja neveic nekāda veida informācijas, iztaujāšanas, 
biznesa un cita veida saimnieciskas darbības, netraucē mācību procesu un neatrodas klasēs mācību 
stundu laikā, nav alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē. Pretējā gadījumā tie var tikt  
izraidīti no skolas telpām. Par savu ģimenes locekļu uzvedību atbild skolā strādājošie darbinieki. 

8. Audzēkņu vecāki, kuri ierodas skolā, saistībā ar skolas maksas veikšanu, piesakās pie dežuranta, kurš 
skaidri saprot audzēkņa vecāku nodomus. 

9. Audzēkņu vecāki, ar mērķi satikt savu bērnu vai mācību priekšmetu skolotāju (starpbrīžos, pēc 
stundām), dodas pie attiecīgā darbinieka bez iestādes vadītāja atļaujas, piesakoties pie dežuranta. Ja 
persona ir alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, persona tiek izraidīta no izglītības iestādes. 

10. Ja izglītības iestādē vecāki vēlas vērot sava bērna mācību stundu, tad vecāks saskaņo ar mācību 
priekšmeta skolotāju atrašanos mācību stundā. 

11. Valsts policijas, VUGD, sanitārās inspekcijas un citu valsts varas institūciju darbinieku ierašanās 
gadījumā pedagoga vai darbinieka, kurš sastapis ienācēju, pienākums ir pieprasīt apmeklētājam uzrādīt 
personu apliecinošu dokumentu (dienesta apliecību) un aizvest tos pie skolas administrācijas. 

 

 


