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                                                               “SPRĪDĪTIS” vadītājas M.VOSKAS  

                                                                         09.09.2019. rīkojumu Nr. PIIS/2-08/19/21 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Alūksnē 

 

2019. gada 9. septembrī           Nr. 3/2019 

                                  

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” 

Iekšējās kārtības noteikumi 

 
 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
  

1.1. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” (turpmāk tekstā - Iestāde) Iekšējās 

kārtības noteikumi (turpmāk tekstā -  noteikumi) nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība Iestādē, izglītojamo uzvedības noteikumus, kā arī noteikumus par rīcību ārkārtas 

situācijās. 

1.2. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem. 

 

II. Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības 

iestādes organizētajos pasākumos 

 

2.1. Izglītojamajam, atbilstoši savam vecumam un briedumam, ir šādi vispārīgie pienākumi: 

2.1.1. katru dienu ierasties Iestādē un ieinteresēti iesaistīties integrētā mācību procesā visas 

dienas garumā; 
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2.1.2. izglītoties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

2.1.3. atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgās higiēnas 

prasības; 

2.1.4. Iestādē, tās teritorijā un pasākumos ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus, 

būt pieklājīgam; 

2.1.5. ar savu rīcību neapdraudēt savu un apkārtējo drošību un veselību; 

2.1.6. vērsties pēc palīdzības pie grupas skolotājas, vai skolotāja palīga, vadītājas vai cita 

Iestādes darbinieka, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu 

bērnu  drošībai; 

2.1.7. atbilstoši savam vecumam kārtot apģērbu, apavus, sporta apģērbu (garderobes skapītī, 

pirms un pēc pusdienas miega); 

2.1.8. atbilstoši savam vecumam rūpēties par personīgajām mantām.  

 

2.2 . Izglītojamo uzvedības noteikumi atrodoties Iestādē: 

2.2.1. ievēro grupas noteikumus; 

2.2.2. telpās pārvietojies soļos; 

2.2.3. ja vēlies pārnest krēslu, tad dari to uzmanīgi un pareizi; 

2.2.4. ja vēlies pakāpties uz krēsla, lai aizsniegtu rotaļlietas no plaukta, krēslu liec ar atzveltni 

pret sienu;  

2.2.5. uz krēsliem un soliem sēdi pareizi - nešūpojies, negrozies, negrūsties; 

2.2.6. uzmanīgi un saudzīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus - spēļu kastes, rotaļlietas, 

grāmatas u.c.; 

2.2.7. ar asiem priekšmetiem (šķērēm, nazi, īlenu, stiepli u.c.) darbojies tikai pie galda, esi 

uzmanīgs; 

2.2.8. ievēro rotaļu un spēļu noteikumus; 

2.2.9. beidzot rotaļāties ar rotaļlietām, tās noliec savā vietā; 

2.2.10. par personīgajām rotaļlietām abildi pats; 

2.2.11. ja nepieciešams iziet no grupas telpas, pasaki par to pieaugušajam; 

2.2.12. sīkos priekšmetus, spēles kauliņus u.c. nebāz mutē, degunā, ausīs; 

2.2.13. verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirksti, uzmanies no pirkstu likšanas 

durvju ailē; 

2.2.14. atceries, ka saziņai ar citiem cilvēkiem lietojam valodu - tu proti runāt; 

2.2.15. dienas miega laikā atpūties pats un ļauj atpūsties arī citiem bērniem; 

2.2.16. vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, skolotājas 

klātbūtnē; 

2.2.17. pasākumu laikā uzvedies pieklājīgi, vēro priekšnesumus – nesarunājies, neskraidi, 

neaiztiec dekorācijas; 

2.2.18. ēdienreizēs ievēro klusumu, nesarunājies, jo runāt ēdot ir bīstami, var aizrīties. 

 

2.3. Izglītojamo uzvedības noteikumi atrodoties ārpus telpām:  

2.3.1. izejot laukumā, pirms sāc rotaļāties, vienmēr noklausies un ievēro skolotājas teikto šai 

dienai; 

2.3.2. neatstāj Iestādes teritoriju bez pieaugušā; 

2.3.3. dodoties mājās, vienmēr pasaki skolotājai “uz redzēšanos”; 

2.3.4. par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai; 

2.3.5. smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm, ziemā nesvaidies ar ledus klučiem; 
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2.3.6. ja caur žogu tev svešs pieaugušais piedāvā kādu mantu vai aicina sev līdz, nekavējoties 

pasaki pieaugušajam; 

2.3.7. dodoties uz slidkalniņu – negrūsties, slidinies rindas kārtībā; 

2.3.8. neatrodies aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas; 

2.3.9. uz slidkalniņa un šūpolēs drīkst atrasties bez rotaļlietām, jo nepieciešamas brīvas abas 

rokas; 

2.3.10. rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus; 

2.3.11. vasaras saulē vienmēr valkā cepuri vai lakatu; 

2.3.12. ejot pastaigā uzvelc atstarojošo vesti un ej pārī pa ietvi vai brauktuves  kreiso pusi; 

2.3.13. saudzīgi izturies pret apkārtējo vidi, rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu. 

 

2.4. Iestādē nav atļauts: 

2.4.1. aizskart un apdraudēt savu un citu cilvēku dzīvību, brīvību, cilvēka cieņu: 

2.4.1.1. apsaukāties, spļaudīties, apvainot, kost, skrāpēties, durt ar asiem priekšmetiem, raustīt 

aiz drebēm un matiem, aizskart un sist grupas bērnus, darbiniekus un citas personas; 

2.4.1.2. mētāt un bojāt savas vai citu lietas un priekšmetus; 

2.4.1.3. kāpt uz logu palodzēm, radiatoriem, sist ar priekšmetiem pa loga rūtīm; 

2.4.2. ienest bīstamus priekšmetus (nūjas, sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošus priekšmetus (lodi),  

lāzeriņus un lietas, kas darbojas uz mazajām baterijām, dārglietas (zelta, sudraba ķēdītes), 

medikamentus, vitamīnus, u.c.); 

2.4.3. ienest sīkus priekšmetus (stiklus, akmentiņus, pērles, baterijas u.c.);  

2.4.4. Ieraugot tos citam bērnam, uzreiz saki pieaugušajam. 

 

III. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu  

izvietojums izglītības iestādē 

 

3.1. Evakuācijas plāni izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katrā Iestādes ēkā labi 

pārredzamās vietās. 

3.2. Izdzirdot trauksmes signālu doties pie grupas skolotājas un skolotājas pavadībā atstāt 

iestādi, ievērojot evakuācijas noteikumus uguns nelaimes gadījumā. 

3.3. Ugunsgrēka gadījumā klausīties un izpildīt pieaugušā norādījumus. 

3.4. Atbilstoši vecumam, zināt savu vārdu, uzvārdu, grupas nosaukumu. 

3.5. Zināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta numuru – 112. 

3.6. Atbilstoši vecumam, zināt apzīmējumu nozīmi evakuācijas plānā un kā tie palīdz 

orientēties. 

 

IV. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu,  

gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un 

realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tās teritorijā 

4.1. Izglītojamais zina, ka Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt 

(arī ienest) un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes 

baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos 

ieročus, elektrošoka ierīces un lāzeriņus.  

 

V. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus  
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savai vai citu personu drošībai 

 

5.1. Izglītojamais zina, ka gadījumos, kad tiek fiziski vai emocionāli  iespaidots no pieaugušo 

vai vienaudžu puses, par to nekavējoties jāziņo jebkuram Iestādes pedagogam vai darbiniekam. 

5.2. Izglītojamais zina, ja tiek fiziski vai emocionāli  iespaidots viņa draugs vai jebkurš cits 

Iestādes izglītojamais no pieaugušo vai vienaudžu puses, tad par to nekavējoties jāziņo 

jebkuram Iestādes pedagogam vai darbiniekam. 

 

VI .Vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla  

vardarbība pret izglītojamo 

 

6.1. Konstatējot jebkāda veida vardarbību (arī tādu, kas varētu būt notikusi ārpus Iestādes) pret 

izglītojamo, Iestādes vadītāja, pedagogs vai darbinieks prioritāri organizē neatliekamos 

pasākumus, lai novērstu draudus izglītojamā dzīvībai un veselībai (ja nepieciešams, izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību). 

6.2. Kad ir novērsts apdraudējums izglītojamā veselībai un dzīvībai, izglītības iestādes 

pedagogs vai darbinieks par notikušo ziņo iestādes vadītājai.  

6.3. Iestādes vadītāja izvērtē saņemto informāciju un nekavējoties ziņo par notikušo iesaistīto 

izglītojamo vecākiem, kā arī nepieciešamības gadījumā ziņo Alūksnes novada Bāriņtiesai, 

Sociālo lietu pārvaldei, Izglītības pārvaldei vai pašvaldības policijai, kā arī Valsts policijai, 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. 

 

VII. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

  

7.1. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

7.1.1. pedagogs veic pārrunas ar izglītojamo; 

7.1.2. pedagogs vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas 

pārrunas ar izglītojamā vecākiem; 

7.1.3. grupas pedagogs var iesniegt Iestādes vadītājai rakstisku ziņojumu; 

7.1.4. noteikumu neievērošanu var izskatīt grupas vecāku sapulcēs, Iestādes padomes sēdēs. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

8.1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes 

vadītāja, Iestādes pedagoģiskā padome, Iestādes padome. Noteikumus un to grozījumus 

apstiprina Iestādes vadītāja.  

8.2. Ar noteikumiem vai grozījumiem tajos iepazīstināmi izglītojamie, izglītojamo vecāki, 

Iestādes darbinieki vienu reizi gadā un pēc vajadzības. 

8.3. Atzīt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes 2010. gada 7. septembra iekšējo normatīvo 

aktu “Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” Iekšējās kārtības noteikumi”. 

 

 

Vadītāja   M.VOSKA

  

 

 


