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RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLAS
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
„KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMO VECĀKI UN CITAS PERSONAS VAR
IERASTIES UN UZTURĒTIES RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLĀ UN
SEKĀM KĀRTĪBAS NEIEVEROŠANAS GADĪJUMĀ”
Nr. 1-15/SPSRI-16-10-nts
Izdoti saskaņā ar MK 2009.gada 24.novembra
noteikumu
Nr.1338
„Kārtība
kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētājos pasākumos” 3.10.
punktu un Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2. punktu

I Vispārīgie noteikumi
1.1. Iekšējie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izglītojamo vecāku,
aizbildņu un citu pilnvaroto personu un apmeklētāju uzturēšanās kārtību Rīgas
Riteņbraukšanas skolā, Rīgas Riteņbraukšanas skolas sporta bāzēs un tās teritorijās
(turpmāk tekstā – RRS).
1.2. Par nepiederošu personu tik uzskatīta ikviena persona (turpmāk tekstā –
Apmeklētājs), kura nav RRS darbinieks vai izglītojamais.
1.3. Noteikumi izstrādāti RRS izglītojamo drošības un RRS nepārtrauktas un
netraucētas mācību - treniņu procesa nodrošināšanai.
1.4. Uzturoties RRS ir jāievēro šo kārtību, izglītojamo, RRS darbinieku, izglītojamo
vecāku un citu apmeklētāju intereses un tiesības un RRS darbinieku norādes.
1

II Kārtība, kādā RRS uzturas apmeklētāji
2.1. RRS ir aizliegts uzturēties apmeklētājiem bez nepieciešamības.
2.2. Apmeklētāji var ierasties RRS iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pasta
starpniecību par abpusēji izdevīgu tikšanās laiku ar RRS darbiniekiem.
2.3. Tikai ārkārtas gadījumos apmeklētāji RRS var ierasties un tikties ar RRS
darbiniekiem bez iepriekšējas pieteikšanās.
2.4. RRS darbinieks pie kura pieteicies apmeklētājs informē par tikšanos RRS
administratoru (lietvedis).
2.5. Par apmeklētāja uzturēšanos RRS atbild RRS darbinieks, pie kura apmeklētājs
ieradies.
2.6. Apmeklētājam kategoriski aizliegts patvaļīgi pastaigāties pa RRS, traucēt
mācību-treniņu laikā izglītojamos un RRS darbiniekus.
2.7. Apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt mācību-treniņu stundas pēc iepriekšējas
saskaņošanas ar RRS darbiniekiem.
2.8. RRS ārpus mācību-treniņu pasākumos apmeklētāju sastāvu nosaka RRS
administrācija, par apmeklētāju ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma
organizators.
III Prasības RRS apmeklētājiem
3.1. Visiem apmeklētājiem uzturoties RRS ir pienākums attiekties ar cieņu pret RRS
darbiniekiem, RRS un valsts simboliem.
3.2. Jebkuram RRS darbiniekam ir tiesības noskaidrot apmeklētāju klātbūtnes mērķi
RRS, nepieciešamības gadījumā atgādinat apmeklētājam par noteikumu ievērošanu.
3.3. Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu uzvārdu, ierašanās mērķi un
vajadzības gadījumā uzrādīt personu apliecinošus dokumentus RRS darbiniekam
nekavējoties jāziņo par apmeklētāju RRS direktoram.
3.4. RRS darbiniekiem ir jāpaziņo RRS administrācijai par visiem apmeklētājiem kuri
atrodas RRS un pārkāpj šos noteikumos.
3.5. Visiem apmeklētājiem RRS aizliegts:
3.5.1. ierasties RRS bez īpašas vajadzības,
3.5.2. smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskas, toksiskas un
psihotropas vielas, atrasties reibuma stāvokli, lietot necenzētus vārdus,
3.5.3. izmīdīt zālienu vai gulēt tajā, lauzt kokus un krūmus, plūkt puķes, dauzīt logus,
līst cauri žogam, trokšņot.
3.6. RRS aizliegti tirdznieciski vai citi realizēšanas rakstura darījumi.
3.7. Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, administratīvi vai krimināli
sodāmiem pārkāpumiem, RRS administrācijai ir pienākums ziņot tiesībsargājošām
institūcijām.
3.8. RRS teritorijā transporta līdzekļus var novietot tikai:
3.8.1. RRS strādājošie darbinieki,
3.8.2. Automašīnu vadītāji, kuriem ir ar RRS direktora rīkojumu apstiprināta atļauja,
3.8.3. Automašīnu vadītāji, kuri saistīti ar RRS apkalpošanu,
3.8.4. Augstākstāvošu iestāžu pārstāvji.
3.9. Pārējiem automašīnu vadītājiem transporta līdzekļa novietošana aizliegta,
nepieciešamības gadījumā iepriekš jāsaskaņo ar RRS administrāciju.
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3.10. RRS teritorijā aizliegts uzturēties pēc plkst. 22.00. RRS vārti tiek slēgti plkst.
22.00, ēkas uzraugam ir tiesības griezties policijā, ja RRS teritorijā atrodas
apmeklētāji.
3.11. Gadījumā ja apmeklētājs neievēro šos noteikumus vai nepakļaujas RRS
darbinieku prasībām, viņiem ir tiesības ziņot pašvaldības policijai.
IV Noslēguma jautājumi
4.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 30.septembri.
4.2. Noteikumi ir izvietoti apmeklētājiem un RRS darbiniekiem pieejamā vietā un
RRS mājas lapā www.veloskola.lv.
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