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Kārtība, kādā Auces pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”
uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,
Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” 3.punkta 10.apakšpunktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” (turpmāk
– Iestāde) telpās un Iestādes teritorijā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas, kas nav
Iestādes darbinieki vai izglītojamie (turpmāk – apmeklētāji).
II. Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Iestādē
2. Apmeklētāju kustību Iestādē un tās teritorijā uzrauga, no plkst. 8:00 līdz 17:00, Iestādes 1 stāva
skolotājas palīdze, pārējā Iestādes darba laikā: 1 stāva skolotājs.
3. Apmeklētājiem, ienākot Iestādē, ir pienākums informēt skolotājas palīdzi vai skolotāju par
apmeklējuma mērķi.
4. Nepieciešamības gadījumā skolotājas palīdze vai skolotājs pavada apmeklētājus līdz attiecīgajai
Iestādes telpai vai ar sakaru līdzekļu palīdzību vai personiski informē Iestādes darbiniekus par
apmeklētāju ierašanos, vai arī saprotami paskaidro apmeklētājiem, kā nokļūt līdz attiecīgajai
Iestādes telpai.
5. Ja nepieciešams gaidīt tikšanos ar Iestādes darbiniekiem vai kamēr izglītojamiem beigsies
mācību nodarbības vai pasākums, apmeklētāji uzturas Iestādes vestibilos vai gaiteņos.

6. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki,
vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.

III. Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi
7. Apmeklētājiem ir pienākums pēc iespējas uzmanīgi pārvietoties pa Iestādes telpām un
teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību. Īpaši jāuzmanās no
sekojošiem objektiem un apstākļiem: kāpnes; durvju vērtnes un sliekšņi; durvju vērtņu un
starpsienu stiklojums; mēbeles; slapja grīda; vājš apgaismojums.
8. Pārvietojoties kājām vai braucot ar automašīnu pa Iestādes teritorijas piebraucamajiem ceļiem
un automašīnu stāvlaukumiem, apmeklētājiem jāievēro maksimāla piesardzība, lai
neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību.
8. Apmeklētājiem Iestādes telpās vai teritorijā ir aizliegts uzvesties huligāniski, agresīvi, izteikt
draudus, pielietot emocionālu vai fizisku vardarbību, jebkādā veidā traucēt Iestādes darbu vai
uzmākties Iestādes izglītojamajiem, darbiniekiem vai citiem apmeklētājiem.
9. Aizliegts Iestādes telpās un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt alkoholu,
narkotiskās, toksiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas vai atrasties Iestādē alkohola,
narkotisku, toksisku, psihotropu vai citu apreibinošu vielu reibumā.
10. Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma Iestādes
telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt šaujamieročus, aukstos ieročus
(piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas
vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku).
11. Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma Iestādes
telpās un tās teritorijā ievest (ielaist) vai ienest mājdzīvniekus, putnus vai citus dzīvniekus.
12. Iestādes telpās un teritorijā smēķēt aizliegts. Iestādes telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties
vai realizēt cigaretes.
IV. Noslēguma jautājums
13. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 11. septembrī.
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