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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

“Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība 

pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338  

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

 drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 3.10. punktu 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dundagas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Kurzemīte” ( turpmāk – Iestāde) uzturas 

izglītojamie (turpmāk – bērni) un izglītojamo likumiskie pārstāvji 

(turpmāk – vecāki) un Iestādei nepiederošas personas. 

1.2. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, bērni, bērnu vecāki, 

personas, kuras pilnvarotas izņemt bērnu no Iestādes un aicinātie viesi. 

1.3. Laikā, kad bērns atrodas Iestādē, par viņa drošību, dzīvību un veselību 

atbild Iestādes darbinieki. 

2. Kārtība, kas jāievēro personām, kuras vēlas apmeklēt Iestādi.  

2.1.  Nepiederošām personām uzturēšanās Iestādē nav atļauta. 

2.2.  Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda 

dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 

2.3. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai 

sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas, vadītājas vietnieces pieņemšanas laikā, vai 

arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku. 

2.4.  Iestādē aizliegts uzturēties personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata. 

2.5.  Vedot vai izņemot bērnu no iestādes aizliegts ņemt līdzi Iestādē nepiederošas 

personas (draugi, ciemiņi, paziņas). 

2.6.  Sadarbības ietvaros aicinātie viesi/dalībnieki var apmeklēt Iestādi tikai iepriekš to 

saskaņojot ar Iestādes vadītāju, vadītājas vietnieku. 
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2.7. Apkalpojošā personāla (remontstrādnieku, pasūtījuma piegādātāju u.c.) atrašanās 

Iestādē vai tās teritorijā notiek tikai saskaņojot ar Iestādes vadītāju, vietnieku vai 

saimniecības pārzini. 

3. Uzvedība uzturoties iestādē. 

3.1. Ikviena persona apmeklējot Iestādi ievēro bērnu, darbinieku un citu apmeklētāju 

likumīgās intereses un tiesības. 

3.2. Apmeklētājs ievēro sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas. 

4. Darbinieku rīcība. 

4.1. Darbiniekam, kurš pamanījis nepiederošas personas atrašanos Iestādē, ir 

pienākums noskaidrot personas ierašanās iemeslus un pavadīt pie iestādes vadītāja 

vai vietnieka. 

4.2. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem 

bērnu drošībai, veselībai un dzīvībai, tad darbinieks nekavējoties telefoniski ziņo 

pašvaldības policijai pa tālruni +37126437575, 63237510 vai  112, vienlaicīgi 

informējot par radušos situāciju iestādes vadītāju. 

5. Noslēguma jautājumi. 

5.1. Ar izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību 

pirmsskolas izglītības iestādē vecāki tiek iepazīstināti bērnam uzsākot 

apmeklēt Iestādi un katra mācību gada sākumā. 

5.2. Iestādes darbinieki un vecāki, ar savu parakstu apliecinot, ka ir 

iepazinušies ar Iekšējiem kārtības noteikumiem arī apliecina, ka ir 

iepazīstināti ar izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtību pirmsskolas izglītības iestādē. 

5.3. Noteikumi publicēti Dundagas novada mājas lapā, platformā e-klase un 

vecāku stendos katrā grupā. 

5.4. Noteikumu apraksts ir izvietots pie katras ieejas Iestādē. 
 

Dundagas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Kurzemīte” vadītāja                                                 R.Baļķīte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums nr.1 

RĪCĪBAS SHĒMA 
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Kārtība, kādā iestādē uzturas 

nepiederošas personas ( apstiprināts 

ar Rīkojumu nr.1-16/20/8  28.08.2020.) 

Kārtība pieejama katrā grupā, e-

klasē, mājaslapā un pie izglītības 

iestādes ieejas durvīm 

Izglītības iestādes darbinieki seko 

līdzi, vai persona ievēro kārtību 

Persona 

ievēro 

Persona 

neievēro 

Sazinās ar kompetento iestādi             

( piemēram, izsauc Valsts policiju 

110 vai pašvaldības policiju 

26437575, Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigādi 113) 


