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Kārtība, kādā Bauskas Mūzikas un mākslas skolā uzturas audzēkņu vecāki,
aizbildņi, apmeklētāji un citas personas
Izdoti saskaņā ar
LR Ministru Kabineta 24.11.2009.noteikumiem Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” 3.punktu 3.10.apakšpunktu
I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā
– skola)un tās teritorijā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas, kas nav skolas
darbinieki vai izglītojamie (turpmāk – apmeklētāji).
II.

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLĀ

2. Apmeklētāju kustību skolā Upmalas ielā 5 un Dārza ielā 9 Bauskā, uzrauga skolas
dežurants.
3. Apmeklētājiem, ienākot skolā, ir pienākums informēt dežurantu par apmeklējuma
mērķi.
4. Nepieciešamības gadījumā dežurants pavada apmeklētājus līdz attiecīgajai skolas telpai
vai ar sakaru līdzekļu palīdzību vai personiski informē skolas darbiniekus par
apmeklētāju ierašanos, saprotami paskaidro apmeklētājiem, kā nokļūt līdz attiecīgai
skolas telpai.
5. Ja nepieciešams gaidīt tikšanos ar skolas darbiniekiem vai kamēr izglītojamiem
beigsies mācību nodarbības vai pasākums, apmeklētāji uzturas skolas foajē.
6. Par skolas ārpusstundu pasākumos pieaicinātājām personām pasākuma organizators
informē skolas dežurantu, iepriekš darot to zināmu arī izglītības iestādes direktoram.
7. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks,
pie kura šī persona ieradusies.
III.

DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

8. Apmeklētājiem ir pienākums pēc iespējas uzmanīgi pārvietoties pa skolas telpām un
teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību.
9. Pārvietojoties kājām vai braucot ar automašīnu pa skolas teritorijas piebraucamajiem
ceļiem un automašīnu stāvlaukumu, apmeklētājiem jāievēro maksimāla piesardzība,
lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību.
10. Par apmeklētāju atrašanos skolas telpās vai teritorijā dežurantam, kā arī ikvienam
skolas darbiniekam vai izglītojamam gadījumos, ja apmeklētājs izraisa aizdomas par
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atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē skolas darbu vai
uzmācas izglītojamajiem vai darbiniekiem, nekavējoties jāziņo par to skolas
administrācijas pārstāvim vai skolas direktoram.
11. Pēc skolas darbinieka uzaicinājuma nepiederošai personai skolas telpas un teritorija ir
jāatstāj.
12. Gadījumos, kad ir ārkārtas situācija un nepieciešama nepastarpināta rīcība, ikvienam
skolas darbiniekam ir pienākums patstāvīgi izsaukt attiecīgos operatīvos dienestus
(Valsts vai pašvaldības policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu,
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu), par to nekavējoties informējot skolas direktoru.
IV.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Izglītojamo vecākus par kārtību informē specialitātes pedagogi. Apmeklētāji ar kārtību
var iepazīties skolas mājas lapā un skolas foajē pie ziņojumu dēļa.
14. Skolas darbiniekus ar kārtību iepazīstina skolas direktors.
15. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.
16. Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 2.janvārī.

Direktore

A.Velmunska
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