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Gulbenes Mūzikas skola 

Reģ. Nr. 4476902261 

O.Kalpaka iela 43, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 

Tālrunis 64471659, 64471661, fakss 64471550, e-pasts: muz.skola@gulbene.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Gulbenē 

 
 

23.01.2017.           Nr. 3  

         

“Audzēkņu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība  

Gulbenes Mūzikas skolā” 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 1338.noteikumiem 

”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Noteikumi nosaka Gulbenes Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) audzēkņu vecāku, aizbildņu un 

citu pilnvaroto personu un citu personu uzturēšanās kārtību Skolā. 

1.2. Noteikumi izstrādāti audzēkņu drošības un Skolas nepārtrauktas un netraucētas darbības 

nodrošināšanai. 

II.  Nepiederošu personu atrašanās Skolā 

3.1.Skolā nav atļauts uzturēties nepiederošām personām bez Skolas vadības atļaujas.  

3.2.Audzēkņu vecāku, aizbildņu un citu personu uzturēšanās kārtība (turpmāk tekstā – apmeklētāji), 

paredz: 

3.2.1. ikvienam apmeklētājam, ienākot Skolas telpās, jāpiesakās pie Skolas dežurantes;  

3.2.2. mācību stundu laikā (plkst.13:00 – 20:30 darba dienās)  skolas apmeklētāji uzturas 

Skolas vestibilā; 

3.2.3. ar Skolas vadību saskaņoto un atbalstīto pasākumu dalībnieki un apmeklētāji uzturas 

tikai tiem norādītajās telpās; 
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3.2.4. Skolas apmeklētāji nav tiesīgi traucēt mācību procesa norisi Skolā vai jebkādā veidā 

apdraudēt skolēnu vai Skolas darbinieku drošību; 

3.2.5. par Skolas apmeklētājiem atbild Skolas direktore (vispārēja atbildība), Skolas direktores 

vietniece mācību darbā (par Skolas organizēto pasākumu apmeklētājiem) un Skolas 

dežurants (par citiem apmeklētājiem); 

3.2.6. Audzēkņu vecāki / aizbildņi var tikties ar skolas pedagogiem, administrāciju, iepriekš 

piesakoties un saskaņojot tikšanās laikus. 

3.2.7. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt audzēkni, viņš 

starpbrīdī jāsagaida pie klases vai jāvēršas pie pedagoga. 

3.2.8. Vecākiem / aizbildņiem ir tiesības tikties ar Skolas direktori, direktores vietnieci 

pieņemšanas laikā. 

3.2.9. Audzēkņu vecāki / aizbildņi var piedalīties mācību stundā, ja to iepriekš saskaņojuši ar 

pedagogu un saņēmuši pedagoga piekrišanu. 

3.2.10. Audzēkņu vecāki / aizbildņi, ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt Skolas ārpusstundu 

pasākumus, ja Skolas vadība vai pedagogi informējuši audzēkņus par sabiedrībai atklātu 

pasākumu. 

IV. Noslēguma jautājumi 

4.1. Ārkārtas gadījumos apmeklētāji skolā var ierasties un tikties ar skolas vadību bez iepriekšējas 

pieteikšanās. 

4.2. Uzturoties skolā, ir jāievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

4.3. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro Skolas iekšējās kārtības noteikumus vai nepakļaujas 

Skolas personāla prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.  

4.4. Audzēkņu vecākus ar šiem noteikumie iepazīstina Skolas direktore.  

4.5. Noteikumi izvietojami apmeklētājiem pieejamā vietā. 

 
Noteikumi apspriesti un pieņemti  

Skolas Vadības sēdē 23.01.2017.  
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Direktore       I. Matīsa  


