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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Tukuma novada Smārdes pagastā 

31.08.2022.                                                                      Nr. 4 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada  

24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā  

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to  

organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu 

 

 

1. Kārtība nosaka Smārdes pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo vecāku, 

aizbildņu, likumisko pārstāvju, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un izglītības iestādes darbības 

nepārtrauktību. 

3. Ar šo kārtību var iepazīties izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.smardesskola.lv, kā 

arī izglītības iestādes informācijas stendā. 

4. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno izglītības iestādes atbildīgais tehniskais 

darbinieks, kurš dežurē pie izglītības iestādes galvenās ieejas, kā arī direktora vietnieks izglītības 

jomā (pirmsskolas jautājumos) Bišu ielā 2, Smārdē.  

5. Attiecībā uz pirmsskolas izglītojamo vecākiem, kuri ierodas izglītības iestādē, par 

kārtības nodrošināšanu atbild darbinieki, kuri strādā attiecīgajās pirmsskolas grupās. Vecāki 

izmanto durvis ar kodu. Kodu zina tikai vecāki un to nedrīkst izpaust citām, izglītības iestādei 

nepiederošām personām. 

6. Izglītības iestādes darbinieks, pie kura ir pieteicies apmeklētājs, pirms plānotā 

apmeklētāja ierašanās laika mutiski informē atbildīgo izglītības iestādes darbinieku.  

7. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību 

norises laikā, viņš vēršas pie atbildīgā izglītības iestādes darbinieka. 

8. Ikviena persona, apmeklējot izglītības iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā 

pieņemtas uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un 

tiesības. Ir aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, stundu un nodarbību laikā ieiet telpās, 

kas tieši saistītas ar izglītības procesa nodrošināšanu. 

9. Atbilstoši izglītības iestādes vadības un klases audzinātāja vai grupas skolotāja 

sniegtajai informācijai izglītojamo vecāki, radinieki un draugi var apmeklēt izglītības iestādes 

izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus. Pēc izglītības iestādes darbinieka pieprasījuma 

vecāki paziņo informāciju par plānotajām uzaicināmajām personām, kuras apmeklēs noteiktu 

pasākumu. Par šo uzaicināto personu uzturēšanos izglītības iestādē atbild uzaicinātājs. 

10. Par nepiederošām personām tiek uzskatītas personas, kuras nav izglītības iestādes 

darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki. 

11. Nepiederoša persona: 

11.1. ierodas pa ēkas galveno ieeju (no sporta stadiona puses), piesakās pie atbildīgā 

tehniskā darbinieka, informē par ierašanās iemeslu; 



11.2. pirmsskolas grupu ēkās (Bišu ielā 2) ierodas pēc iepriekšējas sazināšanās ar direktora 

vietnieku izglītības jomā (pirmsskolas jautājumos) pa viņa norādītu ieeju; 

11.3. ja nepiederoša persona ir Smārdes pagastā organizēta pasākuma apmeklētājs, 

amatiermākslas kolektīva vadītājs vai dalībnieks, ierodoties uz kolektīva mēģinājumu 

vai pasākumu, viņš bez atsevišķas pieteikšanās izmanto kultūras centra ieeju, aktu 

zāli, pirmā stāva koplietošanas telpas; 

11.4. ja nepiederoša persona ir Smārdes pagastā organizēta sporta treniņa, pasākuma vai 

sacensību dalībnieks, ierodoties uz to, viņš bez atsevišķas pieteikšanās izmanto sporta 

bloka ieeju, koplietošanas telpas un sporta zāli. 

12. Vecāki un nepiederošas personas izglītības iestādes teritorijas infrastruktūru 

(piemēram, sporta stadionu) drīkst izmantot atbilstoši to mērķim bez atbildīgās personas 

informēšanas darba dienās pēc plkst. 15.30 un brīvdienās. 

13. Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez 

likumiska pamata. 

14. Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieka ierašanās gadījumā atbildīgais darbinieks 

pavada viņu pie izglītības iestādes vadības pārstāvja. Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt 

apmeklētājam uzrādīt personas dienesta apliecību. 

15. Apmeklētājs atstāj izglītības iestādes telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā viņam 

nav likumiska pamata šeit atrasties. 

16. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas 

izglītības iestādes darbinieku prasībām, tas tiek ziņots pašvaldības policijai. 

17. Šī kārtība stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī. 

18. Uzskatīt par spēku zaudējušus 2019. gada 2. septembra iekšējos noteikumus “Kārtība, 

kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”. 

 

 

 

Direktore        Inga Upatniece 

 

 


