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APSTIPRINĀTS 

ar Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības  

iestādes vadītājas  

25.10.2018. rīkojumu Nr. 7/1.8 

 

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” 3.5.apakšpunktu 
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.1 
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Gulbenē 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi 

(turpmāk- Noteikumi) pamatojas uz  Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības 

likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 2009.gada 24.novembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 2010.gada 23.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.277  “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 

pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, 2013.gada 17. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un 

izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, 2011. gada 1. februāra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo 

vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi”, 25.05.2018. Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Iestādes Nolikumu. 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1. bērnu, viņu vecāku (aizbildņu) (turpmāk- vecāki) un citu personu rīcību un uzvedību 

Iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

2.2. bērnu un vecāku tiesības un vecāku pienākumus; 

2.3. Iestādes darbības un izglītības procesa organizāciju; 

2.4. Iestādes padomes darbību; 

2.5. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo informāciju izvietojumu iestādē; 

2.6. kārtību, kādā izglītības iestāde informē bērnu vecākus; 

2.7. kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē; 
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2.8. kārtību, kādā Iestādē drīkst uzturēties, vecāki un citas personas; 

2.9. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo; 

2.10. darbinieku rīcību, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību; 

2.11. fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtību; 

2.12. atbildību par noteikumu neievērošanu; 

2.13. citus noteikumus. 

 

II. Bērnu un vecāku tiesības 

 

3. Bērniem ir tiesības: 

3.1. apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu;  

3.2. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

3.3. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, 

aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi; 

3.4. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust 

attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti; 

3.5. uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē; 

3.6. saņemt pilnvērtīgu uzturu; 

3.7. izmantot Iestādes telpas un tikt nodrošinātam ar atbilstošiem mācību materiāliem un 

atbilstošu rotaļu vidi. 

 

4. Vecākiem ir tiesības: 

Vecāku tiesības nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums. 

4.1. piedalīties sava bērna grupas nodarbībās, svētkos, pasākumos, akcijās, sapulcēs, Iestādes 

padomes, kuras darbību nosaka Iestādes padomes reglaments, un Ekopadomes darbā;  

4.2. saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas 

saistīti ar sava bērna audzināšanu un attīstību; 

4.3. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba 

organizāciju, izglītības procesu, un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, 

vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas; 

4.4. sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā, 

uzturēšanā kārtībā un rotaļu bāzes papildināšanā un atjaunošanā;  

4.5. saņemt informāciju par sava bērna attīstību un viņa veselību pie iestādes medicīnas māsas 

un grupas skolotājām;  

4.6. logopēda darba laikā, iespējams saņemt konsultāciju par sava bērna runas attīstību; 

4.7. apmācīt savu bērnu braukšanā ar velosipēdu, izmantojot iestādes teritorijā esošo velotrasi; 

4.8. neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumos vērsties pie Iestādes vadītājas. 

 

III. Vecāku un bērnu pienākumi 

 

5. Vecāku pienākumi ir: 
5.1. Ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un pārrunāt ar bērnu par to prasībām. 

5.2. Sniegt precīzu informāciju par savu un bērna deklarēto un faktisko dzīvesvietu. Jebkuras 

vecāka sniegtās informācijas par savu bērnu izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas 

skolotājai. 

5.3. Iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā un iestādes 

mājas lapā. 

5.4. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs. 

5.5. Nodrošināt savam bērnam nepieciešamos mācību piederumus.   

5.6. Piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.  

5.7. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas 

pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem. Aizliegts 
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Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, 

emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un Iestādes darbiniekus), huligāniski 

uzvesties. 

5.8. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt 

Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.  

5.9. Lai uzturētu drošu vidi bērniem, ienākot vai izejot no iestādes teritorijas, aiz sevis aizvērt 

vārtiņus.  

5.10. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt un realizēt: 

 alkoholiskos dzērienus,  

 narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas,  

 tabakas izstrādājumus,  

 pirotehniku,  

 šaujamieročus, aukstos ieročus, gāzes baloniņus un gāzes pistoles, 

 rotaļlietas, kas rada  pastiprinātu troksni un izsauc agresīvu rīcību,  

 pārtikas produktus, kurus neizplata pirmsskolas izglītības iestādes atbilstoši  MK 

noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

5.11. Rūpētie un atbildēt par to, lai šo Noteikumu punktu 5.7; 5.8; 5.9; 5.10. prasības ievērotu 

arī bērns. 

5.12. Nepieļaut savu mājdzīvnieku (suņu, kaķu utt.) atrašanos Iestādes teritorijā.  

5.13.  Nevest uz Iestādi slimu bērnu, bet griezties pie ģimenes ārsta un tajā pašā dienā līdz plkst. 

9 00 informēt grupas skolotāju, iestādes medicīnas māsu vai vadītāju 

telefoniski(64473816, 64474286, 29163971). Atgriežoties pēc slimošanas vai Iestādes 

medicīnas māsas, vadītājas vai grupas skolotāja nosūtījuma pie ģimenes ārsta sakarā ar 

aizdomām par iespējamu saslimšanu, atnest bērna ģimenes ārsta izsniegto izziņu par bērna 

veselības stāvokli. 

5.14. Izpildīt Iestādes vadītājas, medicīnas māsas un  pedagogu norādījumus.  

5.15. Uz Iestādi bērnu vest tīru, sakārtotā un laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un ērtos apavos. 

5.16. Nodrošināt bērnu ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas 

piederumiem(ķemme, vienreizējās lietošanas kabatlakatiņi, zobu suka, pasta, neplīstoša 

materiāla glāze). 

5.17. Līdz nākošā mēneša 20. datumam norēķināties ar pašvaldību par bērna uzturēšanu un 

ēdināšanu Iestādē. Ja maksa netiek veikta savlaicīgi, var tikt izskatīts jautājums par bērna 

atskaitīšanu no Iestādes  vai atstādināšanu no ēdināšanas. 

5.18. Lai radītu drošu un tīru vidi bērnu darbībām, Iestādes teritorijā pārvietoties kājām vai ar 

velosipēdu.(Laikā, kad bērni atrodas Iestādes teritorijā, iestādes saimniecības vārti ir 

slēgti). 

5.19. Fotografējot un filmējot Iestādes un grupas pasākumus personiskajām vai grupas  

vajadzībām(ja tas ir nolemts grupas vecāku sapulcē), saskaņot to ar grupas skolotāju vai 

Iestādes vadītāju. Aizliegts fotografēt un filmēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās 

situācijās, neapģērbtus. 

 

6. Bērniem ir pienākumi: 

   6.1. ievērot un izpildīt sava vecuma grupas bērnu drošības noteikumus; 

   6.2. ievērot izglītības iestādes Nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;  

   6.3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts         

simboliem un latviešu valodu;  

  6.4. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;  

  6.5. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību ne pret citiem, ne sevi;  

  6.6. nenodarīt kaitējumu savu un citu personu veselībai, drošībai un dzīvībai;  

  6.7. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;  

  6.8. piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. 
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IV. Iestādes darbības un izglītības procesa organizācija un kārtība 

 

1. Iestādes darba laiks ir no plkst. 7.00 - 19.00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 

stundām (Saskaņā ar Darba likuma 135. pantu un Gulbenes novada domes 2016.gada 

29.decembra Noteikumu  Nr. 8 ”Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to 

struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”11.1.1. punktu. Vecāki brīdina 

Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās. 

2. Iestādē rīta un vakara cēlienos, atbilstoši izstrādātajam grafikam, darbojas apvienotās grupas. 

3. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar IZM licencēto pirmsskolas izglītības programmu, 

dienas režīmu, gada un mēneša tematiskajiem plāniem, mācību programmām un nodarbību 

sarakstu. 

4. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērniem tiek sniegta informācija par: ugunsdrošību, 

ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, 

drošību iestādes telpās un citiem drošības jautājumiem. Par to grupas skolotājas izdara ierakstu 

grupas skolotāja dienasgrāmatā. 

5. Pirms katras došanās ārpus iestādes teritorijas grupas skolotājas organizē pārrunas par 

pasākuma mērķi, maršrutu, drošības un uzvedības noteikumiem. 

6. Dienas gaitā skolotāju vadībā tiek organizētas integrētas rotaļnodarbības, fiziskās aktivitātes, 

pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus tās, rotaļas, individuālais darbs ar bērniem.  

7. Iestādes logopēds veic bērnu runas un valodas attīstības izpēti, pēc kuras, nepieciešamības 

gadījumā, bērns saņem logopēda palīdzību runas un valodas korekcijā. 

8. Iestādes psihologs novēro bērnus un, pēc vajadzības, konsultē vecākus un pedagogus. 

9. Pasākumi, kuros tiek iesaistīti citi pakalpojumu sniedzēji (teātra izrādes, koncerti, 

fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), pēc iespējas notiek ārpus nodarbību laika. 

10. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu 

piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības noteikumiem. Par bērnu drošību Iestādes 

organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. 

11. Visi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem tiek organizēti Iestādes darba laikā. 

12. Ieejot Iestādē, nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas zvana pogas pie Iestādes ieejas un 

grupu durvīm.  

13. Nodarbības grupās sākas plkst. 9 00. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību nodarbībās, 

bērni uz grupu jāatved līdz plkst. 8.30.  

14. Par regulāru vēlāku bērna ierašanos vecāki rakstiski paziņo grupas skolotājai vai Iestādes 

vadītājai. 

15. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpā un paziņo grupas skolotājai par 

ierašanos. Bērnu izņemot no Iestādes, vecāki kopā ar bērnu pieiet pie skolotājas un atsveicinās. 

Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas skolotāja neuzņemas atbildību par bērna 

dzīvību un drošību. 

16. Bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un 

higiēnas piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi. 

17. Iestāde neuzņem bērnus ar caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu 

ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem(izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa 

temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā- miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, 

paātrināta elpošana) un pedikulozi. Infekcijas saslimšanas gadījumā iestāde rīkojas pēc iestādes 

izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem Nr.3 „Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību 

gadījumā”. 

18. Vecāki nedrīkst uzticēt bērnu no Iestādes izņemt personām jaunākām par 13 gadiem.  

19. Iesniegumā par bērna uzņemšanu Iestādē vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt 

bērnu no Iestādes. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita 

persona.  

20. Grupas skolotājas nedrīkst atdot bērnus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī 

jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī. 
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21. Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. Ja bērnam Iestādē nepieciešams 

sniegt medicīnisko palīdzību, jāvēršas pie Iestādes medicīnas māsas vai vadītājas. 

22. Gadījumos, kad bērnam, atrodoties Iestādē, ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo 

bērna vecākiem. Ja ar bērna vecākiem nav iespējams sazināties, ziņo ātrajai medicīniskajai 

palīdzībai.      

23. Maksājumi par bērna ēdināšanu, atbilstoši maksājumu veidlapai- rēķinam, veicami līdz nākošā 

mēneša 20. datumam (maksājot par iepriekšējo mēnesi). Maksājuma uzdevumā vecāki norāda: 

23.1. bērna vārdu, uzvārdu; 

23.2. rēķina numuru. 

24. Maksājuma uzdevumus par bērna ēdināšanu vecāki saglabā visu laiku, kamēr audzēknis 

apmeklē Iestādi un vēl 3(trīs) mēnešus pēc izstāšanās.  

25. Iestādes vajadzībām tiek izmantots bērna vārds, uzvārds, veikta bērnu personas datu apstrāde, 

bērni tiek fotografēti un filmēti, atbilstoši savstarpējām līgumam ar vecākiem, kurā vecāki 

apliecina savu attieksmi par šiem jautājumiem un jebkuru izmaiņu gadījumā rakstiski ziņo 

grupas skolotājai.  

26. Iestādes teritorijā, bērnu drošības nolūkos, tiek veikta videonovērošana. 

 

V. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 

 

27. Noteikumu ievērošana vecākiem ir obligāta.  

28. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

28.1. grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu; 

28.2. grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem; 

28.3. vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes; 

28.4. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja var ar rīkojumu atskaitīt bērnu no 

Iestādes (izņemot 5 un 6 gadīgo obligātā apmācības vecuma bērnus). 

29. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks 

iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai. 

30. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās: 

30.1. grupas skolotājai ar vecākiem; 

30.2. Iestādes vadītājai kopā ar grupas skolotāju un vecākiem; 

30.3. grupas vecāku sapulcē; 

30.4. Iestādes padomē. 

31. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem 

pārkāpumiem pret bērniem, Iestāde rīkojas atbilstoši iekšējiem noteikumiem Nr.2 „Kārtība par 

vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo”. 

32. Vadītājai ir tiesības, iepriekš brīdinot vecākus, atskaitīt bērnu no Iestādes: 

32.1. ja bērns vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi; 

32.2. ja vecāki 2(divu) mēnešu laikā nesamaksā par bērna ēdināšanu; 

32.3. ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu  

nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē; 

32.4. ja bērna uzvedība apdraud savu vai pārējo bērnu drošību un veselību. 

 

VI. Kārtība, kādā bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem 

 

33. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu 

parakstu iesniegumā par bērna uzņemšanu.  

34. Grupu skolotājas katra mācību gada sākumā atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par 

ko vecāki parakstās. 

35. Jebkuru izmaiņu gadījumā vecāki tiek iepazīstināti ar tām, par ko vecāki parakstās.  

36. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties grupas informācijas mapē vecākiem un 

iestādes mājas lapā: gulbenes1pii.eu. 
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37. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā kāpņu telpā.  

38. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes gaitenī. 

 

VII. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas 

 

39. Vecāku un citas personas Iestādē uzturas atbilstoši iekšējiem noteikumiem Nr.4 „Kārtība, kādā 

izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”. 

40. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, bērni un bērnu vecāki. 

41. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta 

apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 

42. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, 

griežas pie Iestādes vadītājas, piesakoties pie iestādes dežuranta. 

43. Personas, kuras Iestādē ierodas brīvprātīgajā vai sabiedriskajā darbā, griežas pie Iestādes 

vadītājas un Iestādē darbojas kāda vadītājas norīkota darbinieka vadībā. 

 

 

                    VIII. Noslēguma jautājums 
 

44. Atzīt par spēku zaudējušus Iestādes 2014.gada 22. septembra iekšējos noteikumus „Iekšējās 

kārtības noteikumi”. 

 

 

  
 

Vadītāja                                                                               D. Nagle 

  

 

 

 

SASKAŅOTS 

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēdē 

23.10.2018. sēdē. 

 

 

 


