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KĀRTĪBĀ, KĀDA BULDURU DĀRSKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ
UZTURAS IZGLĪTOJAMO VECĀKI UN CITAS PERSONAS

Mērķis:
Iekšējās kārtības noteikumu KĀRTĪBĀ, KĀDA BULDURU DĀRSKOPĪBAS VIDUSSKOLĀ UZTURAS
IZGLĪTOJAMO VECĀKI UN CITAS PERSONAS (turpmāk- noteikumi) mērķis ir nodrošināt
izglītojamo drošību un noteikt izglītojamo, viņu vecāku, darbinieku un citu personu rīcību SIA
„Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV) telpās, teritorijā un BDV organizētajos
pasākumos.
Darbības sfēra:
Šī kārtība attiecas uz visiem BDV izglītojamajiem, darbiniekiem un personām, kas apmeklē BDV.
Dokumenti:
Izglītības likums. Vispārējās
izglītības likums.
Bērnu tiesību aizsardzības likums.
Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka BDV izglītojamo vecāku, aizbildņu un citu pilnvaroto personu, kā arī telpu
nomnieku, sadarbības partneru un viesu uzturēšanās kārtību BDV telpās un teritorijā.
2. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamajiem, BDV darbiniekiem un personām, kas
apmeklē BDV.

3. Noteikumi izstrādāti izglītojamo drošības un BDV nepārtrauktas un netraucētas darbības
nodrošināšanai.
4. Ar BDV Iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties BDV mājas lapā www.bulduri.lv, BDV
informatīvajos stendos, kuri pieejami izglītojamajiem un viņu vecākiem un Mācību daļā.
II.

Apmeklētāju (turpmāk tekstā –
uzturēšanās BDV telpās

Apmeklētāji)

5. Izglītojamo vecākiem, aizbildņiem un citiem ģimenes locekļiem, viesiem atļauts apmeklēt
BDV izglītojošos, svinīgos u.c. ārpus nodarbību pasākumus pēc uzaicinājuma. Uzaicināmās
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personas nosaka un atļauju tās uzaicināt uz pasākumu, dod BDV vadība.
6. BDV telpās atļauts atrasties:
6.1. Izglītojamo vecākiem, kas ieradušies uz vecāku sapulcēm un Atklāto durvju dienām;
6.2. BDV absolventi, kas ieradušies uz absolventu salidojumu vai citu pasākumu, uz kuru
pasākuma rīkotājs viņus iepriekš ir uzaicinājis.
6.3. Citu izglītības iestāžu pedagogi un izglītojamie, kas ieradušies uz kādu ārpus
nodarbību pasākumu.
6.4. BDV telpu un teritorijas nomnieki saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.
7. Par uzaicināto personu uzturēšanos BDV atbild pasākuma organizators un uzaicinātājs
personīgi. Pasākuma rīkotājs uzaicināto skaitu saskaņo ar BDV vadību.
8. Ja vecākiem vai aizbildņiem, citiem ģimenes locekļiem nepieciešams satikt izglītojamo
nodarbību laikā, viņi, ierodoties BDV telpās, reģistrējas Klientu informācijas centrā,
turpmāk-KAC, (pie ēkas un teritorijas uzrauga, turpmāk- dežurants), vestibilā un gaida
starpbrīdi, kad pie viņa pienāks izglītojamais. KAC operators (dežurants) informē grupas
audzinātāju par apmeklētāju.
9. Ja vecāki (aizbildņi) vēlas runāt ar sava bērna grupas audzinātāju vai mācību priekšmeta
skolotāju, iepriekš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību jāvienojas ar grupas audzinātāju
vai mācību priekšmeta skolotāju par abpusēji izdevīgu tikšanas laiku, lai tas netraucētu
mācību procesu. Skolotājs informē KAC par vecāku (aizbildņu) tikšanos un sagaida vecākus
(aizbildni) vestibilā. Pēc tikšanas skolotājs pavada vecākus (aizbildņus) līdz vestibilam.
10. Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par gaidāmo tikšanos KAC operatoru
(dežurantus).
11. BDV telpās aizliegts ienākt un uzturēties personām alkohola vai citu apreibinošu vielu
ietekmē.
12. Telpu nomnieki un apmeklētāji, kuri telpas izmanto saskaņā ar nomas līgumu, KAC
(dežurantam) uzrāda apliecību, ka viņi ir Nomnieka darbinieki. Telpu nomnieku
apmeklētājus vestibilā sagaida Nomnieka pārstāvis.
13. Personas, kas apmeklē BDV telpās esošo kafejnīcu, ierodas tikai kafejnīcas darba laikā un
apmeklē tikai kafejnīcu un tualeti 1.stāvā blakus KAC. Citu BDV telpu izmantošana nav
atļauta.
III.

Citu personu uzturēšanās BDV telpās.

14. BDV telpās nav atļauts uzturēties nepiederošām personām, t.i. personām, kurām nav
vienošanās par tikšanos.
15. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta arī ikviena persona, kuras mācību, darba vai
prakses vieta nav BDV, kura nav telpu nomnieka darbinieks vai persona, kurai nav
līgumattiecības ar BDV.
16. Izglītojamo draugu un paziņu atrāšanās BDV telpās nav atļauta.
Dokuments ir SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” īpašums.

KĀRTĪBĀ, KĀDA BULDURU DĀRSKOPĪBAS
VIDUSSKOLĀ
UZTURAS IZGLĪTOJAMO VECĀKI UN CITAS
PERSONAS

ID:
Versija:
Lapa:

KRG.10.16.
01
3 no 3

Izstrādāja: G.Putņa
Paraksts:

Saskaņoja: I.Vincovska
Paraksts:

Apstiprināja: Rafaels Joffe
Paraksts:

Datums: 26.10.2020.

Datums: 26.10.2020.

Datums: 26.10.2020..

17. JA BDV telpās un teritorijā operatīvās darbības ierodas veikt Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta ( turpmāk- VUGD) , valsts un pašvaldības policijas darbinieki, kā arī citu
valsts dienestu operatīvie darbinieki, KAC( dežurants) par to nekavējoties informē BDV
vadību.
18. Dežurants ir tiesīgs pieprasīt personām uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu
reģistrāciju apmeklētāju žurnālā.
19. Organizētas ekskursijas pa BDV telpām un teritoriju jāpiesaka vismaz 7 (septiņas)
kalendārās dienas iepriekš ar rakstisku iesniegumu BDV vadībai.
IV.

Nepiederošu personu uzturēšanās dienesta viesnīcā.

20. BDV dienesta viesnīcā nav atļauta personu, kas nav BDV izglītojamie, darbinieki un īrnieki,
atrašanās un uzturēšanās.
21. Dienesta viesnīcas dežurantiem kopā ar dienesta viesnīcas pārvaldnieku un sociālo
pedagogu jānodrošina, lai dienesta viesnīcā neuzturētos nepiederošas personas.
V.

Noslēguma noteikumi

22. Apmeklētāji, kuri vēlas tikties ar BDV vadību, iepriekš vienojas par tikšanās laiku ar attiecīgo
vadītāju vai lietvedi.
23. Uzturoties BDV telpās jāievēro Iekšējās kartības noteikumi, izglītojamo, darbinieku , vecāku
un apmeklētāju tiesības un intereses.
24. Gadījumā, ja nepiederoša persona neievēro šos Noteikumus un nepakļaujas BDV
darbinieku prasībām, tiek izsaukta valsts vai pašvaldības policija.
25. BDV Valdes loceklis ar rīkojumu var noteikt citus stingrākus kārtības noteikumus, ja ir
jānodrošina epidemioloģiskie piesardzības pasākumi.
26. Noteikumi tiek publicēti BDV mājas lapā www.bulduri.lv un izvietoti vestibilā pie ziņojumu
dēļa.
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