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Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē un tās teritorijā ienāk un uzturas 

nepiederošas personas. 

   Rīgā 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2009.gada 24.novembra noteikumu  

Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo  

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  

3.punkta 3.10.apakšpunktu. 

 

1. Kārtība nosaka Privātas pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis Rū” (turpmāk – 

izglītības iestāde) izglītojamā (turpmāk - bērns) bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk 

tekstā - vecāki) un citu personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē.  

2. Izglītības iestādei piederošas personas ir; 

      2.1. pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, 

      2.2. bērni. 

3. Personas, kuras nav nosauktas kārtības 2.punktā, tiek uzskatītas par izglītības iestādei 

nepiederošām personām. 

4. Laikā, kad bērns atrodas izglītības iestādē par viņa drošību, dzīvību un veselību atbild 

izglītības iestādes darbinieki. 

5. Ja nepiederošā persona vēlas ienākt izglītības iestādē, tad jālieto zvana poga pie vārtiem, 

vai zvanīt uz telefona numuru 26376916 un jāsagaida Iestādes darbinieks, kurš 

paskaidros, kādas darbības veicamas, lai ienāktu  izglītības iestādē.  

6. Nepiederošajai personai obligāti pildāmas Iestādes darbinieka  prasības.  

7. Iestādē jebkurai piederīgai pilngadīgai personai ir tiesības apturēt svešu personu  un 

pajautāt atrašanās iemeslu.  

8. Darbiniekam, kurš pamanījis nepiederošas personas atrašanos izglītības iestādē, ir 

pienākums noskaidrot šīs personas ierašanās iemeslus un pavadīt viņu pie iestādes 

vadītāja vai iestādes administrācijas darbinieka, kurš ir tiesīgs izlemt par šīs personas 

atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā. 

8.1. izglītības iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties uzrāda 

dienesta apliecību un informē iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi;  

9. Ar kārtību tiek iepazīstināti visi izglītības iestādes darbinieki, bērnu vecāki tā tiek 

izvietota iestādē pie galvenajiem stendiem un vārtiem pie ieejas/izejas. 

 

Vadītāja         Linda Meiere 
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