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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS 

Izstrādāti saskaņā ar MK  Nr.1338  
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

1. Laikā, kad izglītojamie atrodas izglītības iestādē, par viņu dzīvību, veselību atbild iestādes 

darbinieki. 

2. Par Nepiederošu tiek uzskatīta ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav 

Degumnieku pamatskola. 

3. Ikvienai Nepiederošai personai, ienākot skolas telpās, jāpiesakās pie skolas dežurantes un 

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

4. Dežurante noskaidro Nepiederošās personas ierašanās mērķi skolā. 

5. Nepiederošā persona dežurantes-apkopējas pavadībā tiek aizvesta pie skolas administrācijas, 

kur uzkavējas, līdz skolas dežurante-apkopēja uzmeklē vajadzīgo skolēnu vai darbinieku. 

6. Ja skolā noris mācību process, tad Nepiederošā persona pie administrācijas uzkavējas līdz 

stundas beigām, tikai starpbrīdī ir iespēja satikt meklēto personu. 

7. Ja darbinieks vai audzēknis, kuru Nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas izglītības 

iestādē, tad skolas dežurante-apkopēja informē viņu par laiku, kad iespējams satikt meklēto 

personu. 

8. Par Nepiederošas personas uzturēšanos skolā ir atbildīgs darbinieks, pie kura šī Nepiederošā 

persona ir ieradusies. 

9. Gadījumā, ja Nepiederošā persona nepakļaujas skolas dežurantes-apkopējas prasībām, 

darbiniece ir tiesīga viņu izvadīt no skolas, nepakļaušanās gadījumā –zvanīt 112. 

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

11. Ja iestādē atrodas Nepiederoša un neatpazīstama persona, iestādes darbiniekam jāpieiet pie 

Nepiederošās personas, jāatvainojas un jāpajautā personu apliecinošs dokuments, kā arī 

ierašanās iemesls. 

12. Par katru Nepiederošu personu ir jāinformē izglītības iestādes administrācija vai 

dežūrskolotājs. 

13. Ja Nepiederošā persona ar savu neadekvātu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem 

izglītojamo dzīvībai, tad darbiniekiem nekavējoši jāziņo par situācijas bīstamību pa tālruni 

112, vienlaicīgi informējot par radušos situāciju izglītības iestādes administrāciju. 

14. Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā, darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās 

ceturtdienās no 7.00 līdz 7.00, piektdienās no 7 00 līdz 18 15. 

15. Izglītības iestādes durvis pirmdienās,  otrdienās,  trešdienās,  ceturtdienās ir  slēgtas laikā no 

22 00 līdz 7 00. 

Atvainojamies, ja esam sagādājuši neērtības, bet tas ir audzēkņu drošības labā! 


