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A P S T I P R I N Ā T I  

ar Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 

2021. gada 1. septembra rīkojumu  

Nr. TRG/1-9/21/5 

Izteikti jaunā redakcijā ar Tukuma Raiņa 

Valsts ģimnāzijas 2023. gada 9. janvāra 

rīkojumu Nr. TRG/1-9/23/3 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
Tukumā 

2021. gada 1. septembrī  Nr. 6 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TUKUMA RAIŅA VALSTS ĢIMNĀZIJĀ  

UZTURAS IZGLĪTOJAMO VECĀKI UN CITAS PERSONAS 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30. panta 1.daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmā daļa 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2. punktu.  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) izglītojamo vecāku, 

aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanās kārtību 

izglītības iestādē (turpmāk – kārtība). 

2. Noteikumi neattiecas uz ģimnāzijas izglītojamiem un darbiniekiem. 

3. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un izglītības iestādes darbības nepārtrauktību. 

4. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno izglītības iestādes dežurants. 

5. Ikviena persona, apmeklējot izglītības iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas 

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

II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās izglītības iestādē 

6. Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar klases audzinātāju vai 

mācību priekšmeta pedagogu, vai citu ģimnāzijas darbinieku, izņemot izglītojamo vecāku sapulču 

laikos vai citos ģimnāzijas organizēto pasākumu izglītojamo vecākiem laikos, iepriekš vienojas 

ar pedagogu par tikšanās laiku, rakstot vēstuli e-klasē vai sazinoties telefoniski, netraucējot 

izglītības procesa norisi. 

7. Izglītojamo vecākus un viņu pilnvarotā personas, ierodoties uz tikšanos, dežurants reģistrē 

apmeklētāju reģistrācijas veidlapā (skat. 1. pielikumu), norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu 

un ģimnāzijas darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās. 

8. Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par šo tikšanos ģimnāzijas dežurantu, 

norādot konkrētu plānoto atrašanās vietu ģimnāzijas ēkā un laiku. 

9. Pēc tikšanās ģimnāzijas darbinieks pavada vecākus līdz dežurantam. 

10. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts traucēt mācību stundu un citu 

nodarbību, pasākumu norisi. 

11. Par uzaicināto personu uzturēšanos izglītības iestāde atbild uzaicinātājs. 

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

laikā, vēršas pie dežuranta vai cita atbildīgā izglītības iestādes darbinieka. 
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13. Nepieciešamību gadījumā izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām ir iespēja satikt 

izglītojamo audzinātāju, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus. 

14. Izglītojamo starpbrīdī vai pēc stundām jāsagaida ārpusē. 

III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē 

15. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav ģimnāzijas izglītojamais, vecāks vai 

izglītības iestādes darbinieks. 

16. Nepiederoša persona, ienākot ģimnāzijas telpās, pieiet pie izglītības iestādes dežuranta un informē 

par ierašanās iemeslu. Dežuranta pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi. 

17. Nepiederošās personas, kuras vēlas ienākt ģimnāzijā, dežurants reģistrē apmeklētāju reģistrācijas 

veidlapā (skat. 1. pielikumu), norādot vārdu, uzvārdu, ģimnāzijas darbinieku, ar kuru ir norunāta 

tikšanās, ierašanās laiku, vieta. 

18. Ģimnāzijas kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju 

amatpersonas un darbinieki, ierodoties ģimnāzijā, uzrāda dienesta apliecību. Dežuranta 

pienākums ir pavadīt viņus pie ģimnāzijas vadības pārstāvja. 

19. Par personām, kuras ģimnāzijā ieradušās sniegt pakalpojumus, ģimnāzijas dežurants informē 

ģimnāzijas direktoru un/vai direktora vietnieku saimniecības jomā. 

20. Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties ģimnāzijas organizētajos pasākumos, 

iepriekš saskaņojot dalību ar ģimnāzijas atbildīgo personu par attiecīgā pasākuma organizēšanu, 

kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma dalībnieku fotografēšanu, audio un video 

ierakstu veikšanu. 

21. Mācību stundu laikā izglītojamo draugu un paziņu atrašanās skolas telpās nav pieļaujama. 

22. Citām nepiederošām personām aizliegts pārvietoties ģimnāzijas telpās, traucēt mācību stundu un 

citu nodarbību, pasākumu norisi. 

23. Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos ģimnāzijā atbild ģimnāzijas 

darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies. 

24. Ja persona uzturas ģimnāzijā saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu, tad dežurants apmeklētāju 

reģistrācijas veidlapā (skat. 1. pielikumu) reģistrē tikai norādīto atbildīgo personu, kas atbild par 

pasākuma dalībniekiem. 

25. Ģimnāzijas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no ģimnāzijas nepiederošās personas, 

ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi, ja personu nevar vai tā neļauj sevi identificēt un/vai 

ierašanās nav saskaņota.  

26. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, neievēro kārtības noteikumus 

vai nepakļaujas izglītības iestādes darbinieku prasībām, ģimnāzijas dežurants nekavējoties ziņo 

Valsts policijai vai pašvaldības policijai un informē ģimnāzijas vadību. 

IV. Noslēguma jautājumi 

27. Apmeklētāju reģistrācijas veidlapas ēkas dežurants nodod utilizēšanai (fiziskai iznīcināšanai, 

atbilstīgi personas datu aizsardzības nosacījumiem) direktora vietniekam saimniecības jomā 

kalendārā mēneša pēdējā dienā.  

28. Ģimnāzijā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata.  

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

izglītības iestādes tīmekļa vietnē un ģimnāzijā apmeklētājiem pieejamā vietā. 

30. Direktora vietniekam saimniecības jautājumos ir pienākums ar šiem noteikumiem iepazīstināt 

ģimnāzijas dežurantu un citus atbildīgos darbiniekus. 

31. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas iekšēji kārtības noteikumi Nr.6 “Kārtība, kādā Tukuma Raiņa 

Valsts ģimnāzijā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” stājas spēkā 2021. gada 

1. septembrī. 

Direktore S. Kūla 

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos J. Sproģis 


