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Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
24.11.2009. noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” 3.10. apakšpunktu
1. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta ikviena persona, kura nav Sigulda pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” ( turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamais,
izglītojamo vecāks (aizbildnis) un viņu pilnvarotās personas vai darbinieks.
2. Vecāki un darbinieki iekļūšanai Iestādē izmanto durvju kodus jeb durvju zvana pogu. Durvju
kodu nedrīkst izpaust nepiederošām personām, kā arī atļaut lietot izglītojamiem. Citi
apmeklētāji iekļūšanai Iestādē izmanto zvana pogu pie iestādes durvīm.
3. Jebkurš Izglītības iestādes darbinieks uzrunā iestādē vai tās teritorijā ieradušos svešos
cilvēkus, uzzinot ierašanās iemeslu un sniedzot viņam nepieciešamo informāciju.
4. Izglītības iestādes darbiniekam ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
5. Nepieciešamības gadījumā persona tiek pavadīta pie attiecīgā izglītības iestādes darbinieka.
Par nepiederošās personas uzturēšanos Izglītības iestādē turpmāk atbildību uzņemas
darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.
6. Nepiederošām personām aizliegts patstāvīgi ieiet grupas telpās.
7. Par katru nepiederošas personas ierašanās gadījumu jāinformē Iestādes vadītāja vai cits
administrācijas darbinieks, kuriem saņemtā informācija jānodod Iestādes vadītājai.
8. Nepiederošas personas var apmeklēt Izglītības iestādi tikai tā darba laikā (no 7:00 līdz 19:00)
9. Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez noteikta
mērķa vai lietojušas alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas.
10. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties Izglītības iestādē, uzrāda
dienesta apliecību un informē Izglītības iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.
11. Personas, kuras ierodas Izglītības iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai
sūdzības, vēršas pie Izglītības iestādes vadītājas, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.
Izglītības iestādes informatīvais tālrunis: 63511789 vai 26599576.
12. Pēc Izglītības iestādes darbinieka uzaicinājuma nepiederošai personai iestādes telpas un
teritorija ir jāatstāj.
13. Ja nepiederošas personas neievēro šos noteikumus, tad izglītības iestādes darbinieks,
sazinoties ar iestādes vadītāju, izsauc valsts vai pašvaldības policiju, kuras sniedz palīdzību
konflikta atrisināšanā.
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