
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar   Limbažu Valsts ģimnāzijas direktora  

2021. gada 23. augusta rīkojumu Nr. 1.9/12 

 

 

Kārtība, kādā Limbažu Valsts ģimnāzijā uzturas skolēnu vecāki un citas 

nepiederošas personas 
 

Kārtība izdota saskaņā ar 2009. gada 24. novembra  

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338  

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Izglītības 

 iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10. punktu 

 
 

23.08.2021. Nr. 19 

     

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Limbažu Valsts ģimnāzijā (turpmāk tekstā – Ģimnāzija) 

uzturas skolēnu vecāki un citas nepiederošas personas. 

2. Ģimnāzijai nepiederošas personas ir skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – 

Vecāki), viņu pilnvarotas personas un citas trešās personas. 

3. Noteikumi neattiecas uz Ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem. 

4. Skolēna vecākiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības pavadīt skolēnu uz 

Ģimnāziju, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Ģimnāzijas 

vadības norādītajā vietā. 

5. Ģimnāzijas dežurants uzrunā Ģimnāzijā ieradušos svešos cilvēkus, uzzinot ierašanās iemeslu, 

reģistrējot apmeklējuma žurnālā vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu un sniedzot viņam 

nepieciešamo informāciju. 

6. Ģimnāzijas dežurantam ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

7. Nepiederošu personu, kura ieradusies pie attiecīgā Ģimnāzijas skolotāja, darbinieka, sagaida 

pats skolotājs, darbinieks. Par vecāka un/vai nepiederošās personas uzturēšanos Ģimnāzijā 

turpmāk atbildību uzņemas skolotājs un/vai darbinieks, pie kura šī persona ieradusies. 

Ģimnāzijas skolotājam, darbiniekam ir pienākums informēt Ģimnāzijas vadību un dežurantu 

par paredzēto tikšanos. 

8. Nepiederošām personām aizliegts patstāvīgi pārvietoties pa Ģimnāzijas telpām, ieiet klašu 

telpās, neinformējot par to Ģimnāzijas dežurantu, Ģimnāzijas direktoru un/vai Ģimnāzijas 

administrācijas pārstāvi, traucēt mācību stundas un citas nodarbības.  

9. Jebkuram Ģimnāzijas skolotājam, darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt 

atrašanās iemeslu Ģimnāzijā vai tās teritorijā. 
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10. Nepiederošas personas var apmeklēt Ģimnāziju tikai tās darba laikā (7:00 līdz 22:00) vai citā 

laikā, iepriekš to saskaņojot ar Ģimnāzijas direktori vai administrāciju. 

11. Ģimnāzijas vecāki un/vai viņu likumiskie pārstāvji, kuri vēlas tikties ar skolotāju, klases 

audzinātāju, izņemot Atvērto durvju dienās, skolēnu vecāku sapulču laikos vai citos 

Ģimnāzijas organizēto pasākumu skolēnu vecākiem laikos, iepriekš vienojas ar skolotāju, 

klases audzinātāju par tikšanās laiku telefoniski vai ar e-klases starpniecību, netraucējot 

mācību procesu. Ģimnāzijas skolotājam ir pienākums informēt Ģimnāzijas vadību un 

dežurantu par paredzēto tikšanos. 

12. Ģimnāzijā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez noteikta mērķa vai 

lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotropās un citas apreibinošas vielas. 

13. Ģimnāziju kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonas, 

ierodoties Ģimnāzijā, uzrāda dienesta apliecību/personu apliecinošu dokumentu un informē 

Ģimnāzijas direktoru vai tā pilnvaroto personu par savas ierašanās mērķi. 

14. Par personām, kuras Ģimnāzijā ieradušās sniegt pakalpojumus, Ģimnāzijas dežurants informē 

Ģimnāzijas direktoru un/vai direktora vietnieku izglītības jomā. 

15. 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. 

16. Personas, kuras ierodas Ģimnāzijā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, 

vēršas Ģimnāzijas lietvedībā pieņemšanas laikā vai arī iepriekš telefoniski vienojas par citu 

tikšanās laiku. Ģimnāzijas kontaktinformācija pieejama mājas lapā: 

www.limbazugimnazija.lv.  

17. Pēc Ģimnāzijas direktora/skolotāja/darbinieka uzaicinājuma nepiederošai personai 

Ģimnāzijas telpas un teritorija ir jāatstāj. 

18. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, uzvedas agresīvi, tad Ģimnāzijas 

skolotājs/darbinieks/dežurants sazinās ar Ģimnāzijas direktoru, izsauc Valsts policiju vai 

pašvaldības policiju, kuras sniedz palīdzību konflikta atrisināšanā. 

 


