
Bērnu rotaļu istabas „Lācītis Intergrālīs” iekšējās kārtības noteikumi 

1. Galvenā informācija 

 Bērnu rotaļu istaba paredzēta RTU studentu un mācībspēku bērniem. Bet, 

saskaņojot ar RTU Studentu parlamenta Sociālo lietu nodaļas vadītāju, to var 

izmantot arī citi interesenti. 

 Šī bērnistaba paredzēta 3-7 gadus veciem bērniem. Ar auklītes piekrišanu 

istabu var apmeklēt arī bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, kā arī bērni, kas 

vecāki par 7 gadiem. 

 Atstājot bērnu rotaļistabā, vecākam vai aizbildnim obligāti jāaizpilda 

apmeklējuma lapa. 

 Bērnu un vecāku pienākums ir ievērot rotaļistabas kārtības noteikumus un 

auklīšu norādījumus. 

 Auklīte un RTU neatbild par negadījumiem, kas radušies noteikumu un 

auklītes norādījumu neievērošanas dēļ. 

 Bērnistabā atrodoties bērniem, notiek videonovērošana. 

 Vecākiem jāņem vērā, ka bērnistabu vienlaicīgi var apmeklēt dažādu vecumu 

un raksturu bērni. 

 Vecākam ir jābūt sazvanāmam pa norādīto kontakttālruni. 

 Noteikumu neievērošanas gadījumā vecākam ir pienākums nekavējoties 

ierasties bērnistabā un izņemt savu bērnu. 

 Ar jebkādiem neskaidriem jautājumiem vērsties pie auklītes vai RTU 

Studentu parlamenta Sociālo lietu nodaļas vadītāja. 

2. Bērnu uzturēšanās rotaļistabā 

 Bērnistaba ir maksas pakalpojums. Minimālais bērna atstāšanas laiks ir 30 

min.  

 

 

 

 

 

Par paredzamo atstāšanas laiku samaksā pirms bērna atstāšanas. Ja atstātais 

laiks pārsniedz samaksāto, starpību piemaksā, izņemot bērnu. 

 Bērnam rotaļistabā nav paredzēta iespēja izgulēties vai paēst. 

 Bērnu rotaļistabā nedrīkst atstāt ilgāk par 4h bez vecāku apmeklējuma. 

 Lūdzam bērnam nedot līdzi nekāda veida pārtikas produktus un našķus. 

Bērnistabā aizliegts atrasties ar košļājamo gumiju mutē. 

 Bērnistabā ir tualete un izlietne roku mazgāšanai. 

 Āra apavus un virsdrēbes var atstāt tam paredzētā vietā bērnistabā. 

 Bērnistabā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 10 bērni. 

 Ja bērnam ir nepieciešama speciāla aprūpe un uzraudzība, pakalpojuma 

saņēmējs par to informē pakalpojuma sniedzēju. Auklītei ir tiesības atteikt 

šāda bērna pieskatīšanu. 

3. Bērna izņemšana no bērnistabas 

Laiks Cena, Eur Cena, Ls 

30 līdz 60min 1.00 0.7 

1 līdz 1,5 h 2.00 1.41 

1,5h līdz 3h 4.00 2,81 

3 līdz 4h 4.50 3.16 



 Rotaļu istabā atstāto bērnu drīkst izņemt tikai tā pati persona, kas bērnu 

atstāja. Vai arī izņēmējs attiecīgi jānorāda brīdī, kad bērns tiek atstāts. 

 Ja bērna izņēmējs kavējas, par to obligāti jāziņo auklītei. 

4. Rotaļistabas darba laiks 

 P, O, T, C, P, - plkst. 10-16; Sestdienās – plkst. 10-14 

 Darba laiks var mainīties atkarībā no bērnistabas noslogojuma. Lai atstātu 

bērnu ārpus bērnistabas darba laika, dienu iepriekš jāsazinās ar attiecīgo 

auklīti un individuāli jāvienojas par bērna pieskatīšanas laikiem. 

 Ja ierodoties bērnistaba nestrādā norādītajā darba laikā, tad jāsazinās ar 

auklīti, kas 20 minūšu laikā ieradīsies. 

 

Kontaktinformācija: 

 Sociālo lietu nodaļas vadītājs: Artūrs Uplejs, e-pasts: arturs.uplejs@rtusp.lv,  

t.: 27896260 

 


