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KĀRTĪBA, KĀDĀ LUDZAS MŪZIKAS PAMATSKOLĀ 

UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS 

 
Izdots saskaņā ar  

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 

 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

 

 
1. Ludzas Mūzikas pamatskolai (turpmāk – Skolai) pastāvīgi piederošas personas ir: 

1.1. Skolas izglītojamie (turpmāk – skolēni); 

1.2. Skolas darbinieki; 

1.3. Skolas kafejnīcas darbinieki. 

2. Īslaicīgi piederošas personas ir: 

2.1. Personas, kuras ierodas skolā, lai risinātu jautājumus, kuri skar Skolas darbu, 

2.1.1. Ludzas novada pašvaldības un uzņēmumu darbinieki; 

2.1.2. remontstrādnieki un apkalpojošo firmu darbinieki (par viņu rīcību atbild direktora 

vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā); 

2.1.3. kontrolējošo institūciju pārstāvji un Skolas administrācijas oficiāli uzaicinātās 

personas; 

2.2. personas, kuras ierodas skolā, lai risinātu jautājumus, kuri skar skolēnus (viņu ģimenes 

locekļi); 

2.3. personas, kuras Skolas administrācija, pedagoģiskie darbinieki vai skolēni, saskaņojot ar 

administrāciju, attiecīgā priekšmeta skolotāju vai audzinātāju uzaicinājuši uz dažādiem 

skolas organizētajiem pasākumiem, 

2.4. pedagoģisko darbinieku un tehnisko darbinieku ģimenes locekļi (par viņu rīcību atbild 

attiecīgā persona); 

2.5. personas, kas ierodas uz Skolas kafejnīcu (par viņu rīcību atbild kafejnīcas darbinieki). 

3. Par 2.punktā norādīto personu rīcību atbild skolas darbinieki, kuri ir uzaicinājuši attiecīgo 

personu. 

4. Citas personas tiek uzskatītas par nepiederošām. Nepiederošām personām ir aizliegts 

uzturēties Skolas telpās bez administrācijas atļaujas. 

5. Skolas viesi vai apmeklētāji, ierodoties Skolā, ierašanās mērķi paskaidro dežurantam, kurš 

rīkojas atbilstoši izteiktajam lūgumam. 

6. Skolas dežurants informē administrāciju par jebkuras nepiederošas personas atrašanos Skolas 

telpās. 
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7. Ikvienam Skolas darbiniekam ir tiesības jautāt nepiederošām personām par iemeslu, kādēļ 

viņš atrodas skolas telpās. 

8. Mācību kabinetos Skolai īslaicīgi piederošās personas, drīkst uzturēties tikai ar kabineta 

vadītāja atļauju vai administrācijas atļauju ārpus mācību stundu vai citu nodarbību laika. 

9. Mācību stundas laikā kabinetā var uzturēties tikai skolēni, kam notiek attiecīgā mācību 

stunda un mācību stundas skolotājs. Jebkurai citai personai aizliegts atrasties mācību stundā 

bez  Skolas administrācijas atļaujas. Izņēmumi ir individuālās nodarbības mūzikā, kad 

īslaicīgi piederošās personas drīkst uzturēties kabinetā stundas laikā ar mācību stundas 

skolotāja atļauju. 

10. Mācību stundas laikā skolēnu ģimenes locekļi skolēnu gaida Skolas vestibilā I vai II stāvā. 

11. Sarīkojumos piedalošos personu loku ikreiz nosaka Skolas administrācija. 

12. Nepiederošām personām pēc administrācijas vai Skolas darbinieku lūguma jāatstāj telpas. 

Nepieciešamības gadījumos, jāziņo policijai. 
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