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Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas  

kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas 

var ierasties un uzturēties skolā 

 

Izdota saskaņā ar 

Vispārējās Izglītības likuma  

10. panta 3. daļas 2.punktu  

 

 

1. Kārtība nosaka Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas (turpmāk – skola) 

izglītojamo vecāku, aizbildņu un citu nepiederošu personu (turpmāk – apmeklētāji) 

uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (turpmāk – kārtība). 

2. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, ikviena persona, kuras darba, mācību vai 

studiju prakses vieta nav skola. 

3. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un skolas darbības nepārtrauktību. 

4. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno skolas dežurants. 

5. Ikviena persona, apmeklējot skolu, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības 

normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības. 

6. Apmeklētājiem skolā un tās teritorijā aizliegts: 

        6.1. atrasties bez īpašas vajadzības; 

        6.2. lietot un uzturēties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošos vielu ietekmē, kā arī ienest 

skolā iepriekš minēto; 

        6.3. smēķēt, lietot necenzētus vārdus; 

        6.4. veikt ar skolas administrāciju nesaskaņotu tirdzniecību vai citu komercdarbību; 

        6.5. izmīdīt zālienu vai gulēt tajā, lauzt košumkrūmus un ziedus, trokšņot, vest pastaigā 

dzīvniekus. 

7. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā pēc mācību stundu sākuma 

un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu. 

8. Izglītojamo vecāki, aizbildņi, citi pilnvaroti ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt skolas 

izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar skolas 

administrācijas norādījumiem. Tādā gadījumā, ierodoties skolā, nav jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments un nav jāparakstās apmeklētāju reģistrā.  

9.  Pasākuma organizators paziņo administrācijai par plānoto uzaicināmo personu skaitu, norādot 

informāciju par šo personu vārdu un uzvārdu, kā arī citu informāciju, kas nepieciešamas pēc 

skolas administrācijas norādījuma. 

10. Uzaicinātās personas pie galvenās ieejas skolā sagaida uzaicinātājs, pavada vai norāda ceļu, 

pa kuru jāiet uz pasākuma norises vietu. Par uzaicināto personu uzturēšanos skolā atbild 

uzaicinātājs. 

11. Apmeklētājiem, kuri nomā skolas telpas, atļauts ieiet skolā saskaņā ar dežurantu telpā esošo 

personu sarakstu. 



12. Ja vecākiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību norises laikā, vēršas pie dežuranta 

vai skolas administrācijas. 

13.  Apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt mācību stundas/nodarbības tikai to iepriekš saskaņojot ar 

skolas administrāciju un tikai skolas administrācijas pārstāvja klātbūtnē. 

14.  Apmeklētāji, kuriem ir nepieciešamība satikt skolas izglītojamos vai darbiniekus, mācību 

procesa laikā skolā tiek pieņemti darba laikā no 08.00 līdz 15.30.  

15.  Ja apmeklētāji ierodas pie izglītojamā un dežurantam rodas aizdomas par apmeklētāja 

ierašanās iemeslu, tikšanās notiek tikai skolas pedagoģiskā darbinieka klātbūtnē. 

16. Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par tikšanos skolas dežurantu. 

17. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē klašu audzinātāji. Vecāki ar kārtību var iepazīties 

skolas mājaslapā www.5vsk.liepaja.edu.lv un skolavadības sistēmā “E-klase” sadaļā 

“Dokumenti”. 

18. Nepiederošās personas skolā ienāk tikai pa galveno ieeju, t.i, pa ieeju no 1905.gada ielas. 

19. Nepiederoša persona, ienākot skolas telpās, pieiet pie skolas dežuranta un informē par 

ierašanās iemeslu. Dežuranta pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi, iepazīties ar 

personas apliecinošu dokumentu, reģistrēt personu apmeklētāju reģistrā, ko apmeklētājs 

apliecina ar personisko parakstu. 

20. Ja apmeklētājs nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, dežurantam ir tiesības 

apmeklētāju skolā neielaist. 

21. 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. 

22. Vajadzības gadījumā dežurants pavada apmeklētāju līdz nepieciešamajai telpai. 

23. Jebkuram skolas darbiniekam ir tiesības noskaidrot apmeklētāju klātbūtnes mērķi skolā, 

nepieciešamības gadījumā atgādināt apmeklētājam par noteikumu ievērošanu. 

24. Skolā un tās teritorijā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez 

likumiska pamata.  

25. Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš 

pieteicies apmeklētājs. 

26. Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā skolas dežuranta pienākums ir 

pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību, personu apliecinošu dokumentu 

un pavadīt viņus pie skolas administrācijas pārstāvja. 

27. Apmeklētājiem ir jāatstāj skolas telpas un teritorija pēc skolas administrācijas vai dežuranta 

pieprasījuma. 

28. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas skolas 

darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai. 

29. Personāla vadītājai ir pienākums ar šiem noteikumiem iepazīstināt skolas dežurantu un citus 

atbildīgos darbiniekus. 

30. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā. 

31. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 25.janvāra Kārtību 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.” 
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