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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

26.06.2018.                                                                                                Nr.4. 

 

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība 

pirmsskolas izglītības iestādē. 
Izdoti saskaņā ar MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem 

nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10.punktu 

 

 

1.  Šie iekšējie noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības       

iestādē uzturas izglītojamo (turpmāk-bērni) vecāki, aizbildņi, citas pilnvarotas 

personas un izglītības iestādei nepiederošas personas; 

2. Pirmsskolas izglītības iestādei piederošas personas ir iestādes darbinieki un bērni; 

3. Laikā, kad bērns atrodas pirmsskolas izglītības iestādē “Kurzemīte”, par viņa 

drošību, dzīvību un veselību atbild izglītības iestādes darbinieki; 

4.Ikviena persona apmeklējot iestādi, ievēro darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās 

intereses un tiesības, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas. 

5.Svešām personām bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, nav atļauts 

uzturēties izglītības iestādes teritorijā. Darbiniekam, kurš pamanījis nepiederošās 

personas atrašanos izglītības iestādē, ir pienākums noskaidrot šīs personas ierašanās 

iemeslus un pavadīt viņu pie iestādes vadītāja vai vietnieka, kurš ir tiesīgs izlemt par 

šīs personas atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā; 

6.Nepiederošām personām jāievēro: 
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* personas, kas ierodas izglītības iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus 

un citus dokumentus, vēršas pie iestādes vadītāja pieņemšanas laikā, vai iepriekš 

vienojas par citu tikšanās laiku; 

* personām, kuras nav vecāku uzrādītas un ar parakstu apstiprinātas bērnu grupas 

žurnālā, vai arī par šīm personām grupas audzinātāji iepriekš laikus nav brīdināti no 

vecāku puses, ir aizliegts izņemt bērnu no iestādes; 

*izglītības iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties iestādē, 

uzrāda dienesta apliecību un informē iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi; 

*ja nepiederošas personas ar savu neadekvātu rīcību rada aizdomas par iespējamiem 

draudiem bērnu drošībai, veselībai un dzīvībai, tad darbiniekam nekavējoties jāziņo 

telefoniski par situācijas bīstamību pašvaldības policijai pa tālr.nr.- 26437575, 

63237510 vai glābšanas dienestam 112, vienlaicīgi informējot par radušos situāciju 

iestādes vadītāju; 

*izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez 

likumiska pamata. 

7. Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti visi izglītības iestādes darbinieki; 

8. Bērnu vecāki ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti, informāciju izliekot katras 

grupas vecāku mapēs; 

9.Kārtība izvietota apmeklētājiem pieejamā vietā, kā ar to var iepazīties Dundagas 

novada mājas lapā, sadaļā Izglītība. 

10. Noteikt par spēku zaudējušiem “Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas 

personas”, kas izstrādāti saskaņā ar iestādes Iekšējiem kārtības noteikumiem, kas 

apstiprināti ar Rīk.nr.1-16/19./ 29.05.2016. 

 

Kārtība stājas spēkā ar 27.06.2018. 

 

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Kurzemīte’ vadītāja                                                                              I.Onzule 

 

 

 

 


