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Kārtība, kādā Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Margrietiņa” uzturas 

vecāki un citas personas 

 Liepājā 

 

2018.gada 25.jūlijā  

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009. Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 3.10.punktu. 

 

1. Laikā, kad izglītojamais (turpmāk – bērns) atrodas pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – 

iestāde), par viņa dzīvību un veselību atbild iestādes darbinieki. 

2. Iestādei piederošās personas ir: 

2.1. iestādes darbinieki; 

2.2. bērni; 

2.3. vecāki vai vecāku norādītā persona, kas vēl var atvest un izņemt bērnu no iestādes. 

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

personām. 

4. Nepiederošas personas, kuras ierodas iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus 

u.c., vēršas pie iestādes vadītājas pieņemšanas laikā vai iepriekš saskaņojot citu laiku. 

5. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties iestādē, uzrāda dienesta 

apliecību un informē iestādes vadītāju vai dežūrējošo administratoru par savas ierašanās 

mērķi. 

6. Nepiederošai personai jāzvana pie ieejas durvīm. Dežūrējošajam administratoram pa 

namruni jānoskaidro apmeklējuma iemesls, tikai pēc tam drīkst atvērt durvis. 

7. Uzzinot apmeklējuma iemeslu, dežūrējošajam administratoram nepiederošā persona 

jāpavada līdz nepieciešamā kabineta durvīm vai pie konkrētās personas. 
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8. Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas iestādē, tad jāinformē par 

laiku, kad iespējams satikt meklēto personu. 

9. Ja iestādē vai tās teritorijā atrodas nepiederoša persona, iestādes darbiniekam, kurš ievērojis 

nepiederošo personu, jānoskaidro ierašanās iemesls. 

10. Par katras nepiederošas personas atrašanos iestādē nekavējoties ir jāinformē iestādes 

vadītāja vai dežūrējošais administrators. 

11. Ja nepiederošā persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem bērnu 

dzīvībai un veselībai, tad darbiniekam: 

11.1. nekavējoties jāinformē par draudīgo situāciju iestādes vadītājai vai dežūrējošam 

administratoram; 

11.2. jānospiež trauksmes poga un jāziņo par situācijas bīstamību pašvaldības policijai 

vai glābšanas dienestam pa tālruni 112. 

12. Sadarbības ietvaros aicināto viesu, personu un ciemiņu uzņemšana iepriekš tiek saskaņota 

ar iestādes vadītāju. 

13. Iestādes durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kura numuru viņiem paziņo grupas 

skolotāja, kad bērns tiek uzņemts iestādē vai maina grupu. Vecāki nedrīkst izpaust durvju 

koda numuru nepiederošām personām un bērniem. Vecāki nedrīkst pieļaut, ka bērni 

izmanto durvju kodu. 

14. Jebkura persona, tai skaitā vecāki, izejot no iestādes, seko, lai pagalmā neiziet bērns bez 

uzraudzības. 

15. Vecāki vai vecāku norādītā persona, bērna atvešanas vai izņemšanas brīdī, nedrīkst atstāt 

bez uzraudzības iestādes teritorijā citu bērnu (audzēkņa māsu vai brāli) jaunāku par 7 

gadiem.   

16. Jebkura persona, tai skaitā vecāki, ienākot vai izejot no iestādes teritorijas, aizver vārtus un 

nostiprina tos ar aizbīdni. 

17. Jebkurai personai, tai skaitā vecākiem, ienākot vai izejot no iestādes teritorijas, aizliegts 

izmantot saimniecības ieeju/ vārtus. Izņemot preču piegādātājus vai pakalpojumu 

sniedzējus.  

18. Nepiederošām personām nav atļauts staigāt cauri iestādes teritorijai. 

19. Pie iestādes vārtiem un iestādes teritorijā nav atļauts smēķēt. 

 

Vadītāja      Ilona Palma - Trumare 


