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I.Vispārīgie jautājumi 

1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā privātās 
vidusskolā INNOVA (turpmāk – Skola) uzturas izglītības iestādei nepiederošas 
personas. 

2. Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas 
realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – izglītojamā vecāki), viņu pilnvarotas 
personas un citas trešās personas. 

3. Noteikumi neattiecas uz Skolas izglītojamiem un darbiniekiem. 
4. Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro Skolas vadības, 

pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un 
Noteikumus. 

II. Izglītojamo vecāku uzturēšanās Skolā 

5. Saskaņojot ar klases audzinatāju vai skolas admimnistrāciju, skolas telpās drīkst 
uzturēties skolēnu vecāki, aizbildņi vai radinieki. 

6. Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pavadīt izglītojamo 
uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām nodarbībām, uzturoties Skolas 
vadības norādītajā vietā. 

7. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām aizliegts pārvietoties pa Skolas 
telpām, traucēt mācību stundu un citu nodarbību norisi. 

8. Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt 
izglītojamo mācību procesa norises laikā savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar 
izglītojamā klases audzinātāju. 

  



III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās Skolā 

9. Skolas kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento institūciju 
amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, Skolas dežurantam uzrāda dienesta 
apliecību.  

10. Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, izglītības iestādes 
dežurants informē izglītības iestādes direktoru vai sekretāri.. 

11. Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības izraidīt no Skolas nepiederošās 
personas, ja persona nevar paskaidrot ierašanās mērķi un/vai ierašanās nav saskaņota. 

12. Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants 
nekavējoties informē Skolas vadību, kas pieņem lēmumu par Valsts policijas vai 
pašvaldības policijas izsaukšanu. 

13. Skolas darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt Skolas vadību vai dežurantu 
par aizdomīgu personu atrašanos Skolā vai tās teritorijā. 

14. Saskaņojot ar skolas administrāciju ar skolas darbību saistītu jautajumu kārtosanai, 
skolā drīkst uzturēties: 
14.1. Skolas darbību kontrolējošās institūcijas; 

14.2. Rajona Izglītības pārvaldes darbinieki; 
14.3. Medicīnas darbinieki; 
14.4. Policijas darbinieki; 

14.5. Pašvaldības darbinieki, pašvaldību iestāžu un organizāciju darbinieki; 
14.6. Pastnieki un kurjerpersonas. 

15. Augstāk minetās personas ar savu darbību un uzvedību nedrīkst traucēt vai ierobežot 
skolas darbu un pārkārpt iekšējās kārtības noteikumus. 

16. Augstāk minētas personas var griesties pie dežurantes skolas hallē. 

IV. Skolas telpās ierasties un uzturēties aizliegts: 

17. Personām alkoholisko vai narkotisko vielu iedarbībā; 

18. Personām ar garīgās veselības traucējumiem; 

19. Reliģisku sektu vai grupējumu pārstāvjiem ar mērķi izplatīt unpopularizēt savas 
idejas skolēnu vai darbinieku vidū; 

20. Personām, kas ar savu uzvedību vai rīcību varētu radīt draudus  skolēnu un 
darbinieku drošībai, veselībai, dzīvībai;Jebkurai citai nepiederošai personai. 

21. Personām ar alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes 
baloniņu, gāzes pistoļi, šaujam un aukstam ieročiem. 
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