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                    A. Čaka iela 102, Rīga, LV–1011, tālrunis 67314042, e-pasts r6vs@riga.lv 
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 
 

31.08.2020.                                                                                                        Nr. VS6-20-4-nts 

 

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība  

Rīgas 6.vidusskolā 

 

 

Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

3.10.punktu 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas 6.vidusskolā (turpmāk – Skola) uzturas skolēnu 

vecāki (personas, kas realizē aizgādību) vai viņu pilnvarotās personas ( turpmāk - Vecāki) un 

citas mācību procesā neiesaistītas personas (turpmāk – Apmeklētāji). 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt skolēnu veselību, drošību un skolas mācību procesa 

netraucētu darbību. 

 

II Vecāku uzturēšanās skolā 

 

3. Vecāki bērnus pavada tikai līdz Skolas durvīm un pēc stundām sagaida pie skolas durvīm.  

4. 1.klases skolēnu Vecāki adaptācijas perioda laikā (septembra 1.nedēļa) izņēmuma gadījumā 

skolēnus drīkst pavadīt līdz klasei, to saskaņojot ar direktora vietnieku. 

5. Vecāku tikšanās ar skolotājiem atļauta tikai mācību stundu starplaikos vai citā noteiktā laikā 

pēc iepriekšējas vienošanās ar skolotāju, par kuru skolotājs ir informējis dežurantu. 

6. Mācību dienas laikā izņēmuma situācijās Vecāki skolēnus var satikt tikai stundu starplaikos, 

jautājot skolas dežurantam, sagaidot skolēnu 1.stāva vestibilā. 

7. Vecāki, kas pēc stundām vai pagarinātās grupas, atnākuši pretim 1. – 3.klašu skolēnam zvana 

skolas dežurantam pa tālruņa numuru, kas uzrādīts pie skolas ieejas durvīm vai, ja tas 

saskaņots ar audzinātāju, zvana klases audzinātājam vai pagarinātās dienas grupas 

skolotājam.  
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III Apmeklētāju uzturēšanās kārtība 

 

8. Apmeklētāji, lai apmeklētu izglītības iestādi, zvana uz lietvedību, informē par ierašanās 

iemeslu un rīkojas saskaņā ar skolas darbinieka norādījumiem.  

9. Ienākot Skolas telpās, Apmeklētājiem jāpiesakās pie Skolas dežuranta vai dežūrējošā 

administratora un jāinformē par ierašanās iemeslu, jāuzrāda Skolas izdota caurlaide vai 

personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas šim nolūkam paredzētajā žurnālā.  

10. Ar Skolas administrāciju saskaņotu pasākumu dalībnieki un apmeklētāji uzturas tikai tiem 

norādītajās telpās (zālēs, klašu telpās, u.c.) 

11. Skolēni un Skolas darbinieki, ieaicinot Skolā mācību procesā neiesaistītas 

personas, iepriekš to saskaņo ar Skolas administrāciju. 

12. Skolēnu pieteikšana Skolā notiek atbilstoši uzņemšanas noteikumiem un apmeklētāju  

pieņemšanas laikam. 

13. Apmeklētāji Skolas telpas vai sporta laukumu nodarbībām var izmantot tikai pēc līguma 

noslēgšanas. Uzsākot nodarbības, atbildīgā persona Skolas administrācijai iesniedz 

dalībnieku sarakstu, nodarbību grafiku un  norāda atbildīgo personu. Dalībnieki pirms 

došanās uz nodarbībām Skolas dežurantam uzrāda Skolas izsniegtu caurlaidi.  

 

IV Aizliegumi un atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

14.  Ienākot un uzturoties Skolā, Vecākiem un Apmeklētājiem ir jāievēro Skolas 

iekšējās kārtības noteikumi, jārespektē Skolas darbinieku aizrādījumi, skolēnu,  citu 

vecāku un apmeklētāju tiesības. 

15. Vecāki un Apmeklētāji nav tiesīgi traucēt mācību procesa norisi Skolā un jebkādā 

veidā apdraudēt skolēnu vai Skolas darbinieku drošību. 

16. Ikvienai personai Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts:  

18.1. ienākt un uzturēties alkohola un/vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 

18.2. ienest sprādzienbīstamas vielas, 

18.3. bez administrācijas atļaujas izplatīt vai tirgot jebkādu literatūru, vielu, materiālus vai 

citu preci, kā arī izvietot afišas un veikt aģitāciju, 

18.4. bez pedagogu klātbūtnes risināt problēmas ar skolēniem. 

17. Ikviena persona, kura neievēro šos noteikumus, tiek izraidīta ārpus skolas telpām 

(nepieciešamības gadījumā tiek izsaukta pašvaldības policija).  

 

V Noslēguma jautājumi 

 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 18.janvāra noteikumus Nr. VS6-16-5-nts  „Vecāku 

un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas 6.vidusskolā”. 

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri. 

20. Klašu audzinātāji informē skolēnu vecākus par šiem noteikumiem, nosūtot tos skolēnu 

vecākiem e-klases sarakstē. 

21. Skolas dežurantus ar noteikumiem iepazīstina direktora vietnieks administratīvi 

saimnieciskajā darbā. 

22. Noteikumi tiek novietoti Skolas 1.stāva vestibilā Čaka un Matīsa ielas ēkās. 

 

         Direktors                                                                                                                       H.Bārzdiņš 

 

Libauere 67314193 


