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KĀRTĪBA
2021.gada 31.augustā
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas
kārtība, kādā apmeklētāji
var ierasties un uzturēties skolā
Izdota saskaņā ar
Iesniegumu likuma 8. panta 3. daļu un
2009.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētājos pasākumos” 3.10. punktu
1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Nepiederošas personas uzturas J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas (turpmāk –
Skola) telpās un teritorijā saskaņā ar šo kārtību.
1.2. Par nepiederošu personu (turpmāk - Apmeklētāji) tiek uzskatītas ikviena persona, kuras
darba, mācību vai studiju prakses vieta nav Skola.
1.3. Kārtība izstrādāta Skolas skolēnu un darbinieku drošības un Skolas nepārtrauktas un
netraucētas darbības nodrošināšanai.
2. Kārtība, kādā Apmeklētāji uzturas Skolā Skolas organizētajos pasākumos.
2.1. Apmeklētājus, kuri ierodas uz Skolas organizētu pasākumu/ tikšanos, pie Skolas ieejas
durvīm sagaida pasākuma organizators vai viņa norīkota persona, parāda ceļu vai pavada līdz
pasākuma norises telpai.
2.2. Par uzaicināto Apmeklētāju uzturēšanos Skolā atbild pasākuma organizators.
3. Kārtība, kādā citi Apmeklētāji uzturas Skolā.
3.1. Valsts institūciju darbinieku, uzņēmumu darbinieku ierašanās gadījumā Skolā
garderobiste/ dežurante pavada viņus pie Skolas administrācijas pārstāvja.
3.2. Ameklētāji, kuri nomā Skolas telpas, tiek ielaisti skolā bez papildus saskaņošanas ar
Skolas administrāciju.
3.3. Skolas telpu nomnieka organizēto aktivitāšu Apmeklētāji ievēro visus Skolas
noteikumus. Par šo apmeklētāju uzvedību atbild Skolas telpu nomnieks.

3.4. Apmeklētājam, ienākot Skolā, jāpiesakās pie Skolas dežurantes/ garderobistes, nosaucot
savu vārdu,uzvārdu, jāinformē par apmeklējuma mērķi un jānosauc persona, kuru vēlas
apmeklēt.
3.5. 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.
3.6. Vajadzības gadījumā garderobiste/ dežurante pavada apmeklētāju līdz nepieciešamajai
telpai.
4. Prasības Skolas apmeklētājiem.
4.1. Apmeklētājiem Skolā un Skolas teritorijā aizliegts:
4.1.1. lietot un uzturēties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, kā arī ienest
Skolā iepriekš minēto;
4.1.2. lietot necenzētus vārdus;
4.1.3. veikt ar Skolas administrāciju nesaskaņotu tirdzniecību vai citu komercdarbību;
4.2. Apmeklētājiem ir jāievēro Skolas darbinieku norādījumi, jāatbild uz jautājumu par
ierašanās mērķi.
4.3. Apmeklētājiem, uzturoties Skolā, ir pienākums izturēties ar cieņu pret Skolas
darbiniekiem, Skolas un valsts simboliem, Skolas telpām un inventāru.
4.4. Apmeklētājiem ir jāatstāj Skolas telpas un Skolas teritorija pēc Skolas administrācijas
vai Skolas darbinieka pieprasījuma. Pretējā gadījumā var tikt izsaukta Valsts vai pašvaldības
policija.
5. Noslēguma jautājumi.
5. Noteikumi ir ievietoti Skolas mājas lapā www.10vsk.lv.
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