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izglītības iestādes vadītājas
2018.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 1-13/3

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē
Izstrādāta saskaņā ar :
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu;
Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
Ministru kabineta 24.11.2009.noteikumiem Nr.1338;
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480;
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka izglītojamo vecāku, aizbildņu vai pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un
nepiederošo personu uzturēšanās kārtību Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk –
iestāde).
2. Kārtība izstrādāta izglītojamo (turpmāk – bērnu) drošības un iestādes nepārtrauktas un netraucētas
darbības nodrošināšanai.

II Vecāku uzturēšanās kārtība iestādē
3. Lai atvestu un aizvestu bērnus uz un no iestādes, vecāki iestādē ierodas ievērojot:
3.1. iestādes darba laiku – ne agrāk kā plkst.7.00 un ne vēlāk kā plkst.18.50;
3.2. rotaļnodarbību sarakstu, pasākumus, netraucējot mācību procesa norisi un bērnu ēdināšanas un
miega režīmu, pasākumu norisi, kā arī āra rotaļnodarbības.
4. Lai nodrošinātu ģimenes un iestādes sadarbību bērnu audzināšanas un mācību jautājumos, vecākiem
ir tiesības ierasties iestādē uz tikšanos ar iestādes darbiniekiem, iepriekš vienojoties par tikšanās
laiku.
5. Adaptācijas perioda laikā vai gadījumos, kad bērnam nepieciešama vecāka klātbūtne grupā,
uzturēšanās lietderību, laiku un kārtību nosaka grupas pedagogs.
6. Uzturoties iestādē, vecākiem ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un jārespektē citu vecāku
un bērnu vajadzības.
7. Apmeklējot pasākumus iestādes telpās, vecākiem jābūt maiņas apaviem.

III Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība iestādē
1. Par nepiederošām personām tiek uzskatītas personas, kas nav iestādes darbinieki, bērni, to vecāki,
brāļi, māsas.
2. Tikšanās ar iestādes vadītāju notiek iepriekš piesakoties pa tālruni 28609909.
3. Laikā, kad iestādes ēkas durvis ir slēgtas, uz atnākušās personas zvanu atsaucas grupu vai iestādes
darbinieki, kuri noskaidro apmeklējuma mērķi.
4. Iestādes darbinieks, uzzinot ierašanās iemeslu, pavada šo personu līdz mērķim, norādot kabinetu,
grupu vai konkrētu personu.
5. Ja darbinieks, kuru šī persona vēlas sastapt, neatrodas iestādē, jāinformē par laiku, kad iespējams to
satikt.
6. Par katru nepiederošas personas ierašanās gadījumu jāinformē iestādes vadītāja vai tās pienākumu
izpildītāja vadītājas prombūtnes laikā, kam saņemtā informācija jānodod iestādes vadītājai.
7. Jebkuram iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt atrašanās iemeslu iestādē
vai tās teritorijā.
8. Komercdarbība, kas saistīta ar tirdzniecību, iestādes telpās nav pieļaujama.
9. Politiska un reliģiska aģitācija iestādē nav pieļaujama.
10. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties iestādē, uzrāda dienesta apliecību
un informē iestādes administrāciju par apmeklējuma mērķi.
11. Ja nepiederoša persona nepakļaujas iestādes darbinieka prasībai pamest iestādi vai tās teritoriju vai
rada draudus iestādes darbinieku un bērnu veselībai vai dzīvībai, iestādes darbinieka pienākums
ieslēgt trauksmes pogu un ziņot apsardzes dienestam pa tālruni 26669920 un Cēsu novada
Pašvaldības policijai pa tālruni 64122735 vai 29150012.
12. Kārtība stājas spēkā 16.04.2018.
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