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 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

IZGLĪTOJAMAJIEM 

Izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas otro punktu,  

Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu  

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 3.5.apakšpunktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Privātā pirmsskolas izglītības iestādē „Mazulītis Rū” (turpmāk tekstā – Iestāde) Iekšējās 

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

drošība Iestādē un tās teritorijā, izglītojamo uzvedības noteikumus, kā arī noteikumus par rīcību 

ārkārtas situācijās.   

1.2. Noteikumi jāievēro izglītojamajiem, pirmsskolas skolotājiem un citiem darbiniekiem, kuri 

atrodas iestādē vai tās teritorijā. 

1.3. Ar jēdzienu “Vecāki” saprotami arī citi izglītojamā likumiskie pārstāvji. 

 

2. Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē un izglītības iestādes 

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

2.1.1. izturēties ar cieņu pret Latvijas valsti un tās simboliem; 
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2.1.2. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus; 

2.1.3. neaizskart citu izglītojamo, skolotāju vai citu pieaugušo tiesības un likumiskās intereses; 

2.1.4. izturēties saudzīgi pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām un citu inventāru; 

2.1.5. ievērot iekšējās kārtības noteikumus un citus noteikumus, kuri ir spēkā Iestādē; 

2.2. Izglītojamā uzvedības noteikumi atrodoties Iestādē: 

2.2.1. ierasties Iestādē līdz 830 un doties mājās līdz 1850 

2.2.2. ieejot vai dodoties prom no iestādes, pievērst uzmanību durvīm, vārtiem vai tie ir aizvērti; 

2.2.3. atrodoties pie kāpnēm, pārvietojies uzmanīgi, kāp pa vienam pakāpienam un turies pie 

kāpņu margām;  

2.2.4. atrodoties uz kāpnēm aizliegts spēlēties, grūstīties un liekties pāri kāpņu margām; 

2.2.5. ierodoties Iestādē, novilkt āra apavus; 

2.2.6. uzvilkt maiņas apģērbu un apavus; 

2.2.7. uzturēt kārtībā individuālos higiēnas piederumus, apģērbu, mācību materiālus; 

2.2.8. ieejot grupā, sasveicināties ar skolotāju un citiem pieaugušajiem; 

2.2.9. dodoties mājās, atsveicināties no skolotājas un citiem pieaugušajiem; 

2.2.10. ievērot iekšējās kārtības, grupas, spēles un rotaļu noteikumus; 

2.2.11. izturēties rūpīgi pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, rotaļlietām; 

2.2.12. rūpēties par personīgo higiēnu (mazgāt rokas pēc katra tualetes apmeklējuma, pastaigas un 

pirms katras ēdienreizes) 

2.2.13. apsēžoties un pieceļoties no galda, krēsls jāpaceļ, nevis jāstumj; 

2.2.14. sēžot pie galda, ēdienreižu laikā aizliegts spēlēties ar ēdienu, šūpoties uz krēsla;  

2.2.15. atrodoties pie galda, sēsties uzmanīgi, negrūstīties, neaplieties ar ēdienu; 

2.2.16. atrasties diendusas laikā savā gultā, guļvietā; 

2.2.17. uzvesties klusi, netraucējot citiem izglītojamajiem atpūsties; 

2.3. Izglītojamā uzvedības noteikumi rotaļnodarbībās un Iestādes rīkotajos pasākumos: 

2.3.1. piedalīties organizētajās rotaļnodarbībās; 

2.3.2. uzvesties klusi rotaļnodarbības laikā; 

2.3.3. sagatavot un uzturēt kārtībā savu darbavietu; 

2.3.4. klausīties un ievērot grupas skolotāja vai cita pieaugušā norādījumus; 

2.3.5. izmantot asos darba instrumentus (šķēres, adatas, īlēnu u.c.) kas paredzēti darbam, tikai ar 

skolotājas atļauju. 

2.3.6. atdot asos darba instrumentus (šķēres, adatas, īlenu u.c.) grupas skolotājai pēc sava darba 

paveikšanas; 

2.3.7. darbojoties ar krāsām, plastilīnu, izmantot paliktni, uzlocīt piedurknes; 

2.3.8. nebāzt mutē zīmuļus, krāsas, plastilīnu un citus sīkus priekšmetus;  
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2.3.9. sakārtot individuālos piederumus, rotaļlietas, pēc rotaļdarbības nolikt tos savās vietās; 

2.3.10. dodoties uz sporta/mūzikas nodarbību, sastāties pāros, kolonā vienam aiz otra; 

2.3.11. ierasties sporta nodarbībā - sporta tērpā (češkas, T-krekls, ērtas bikses /legingi); 

2.3.12. ierasties mūzikas nodarbībās češkās; 

2.3.13. dodoties uz sporta/mūzikas nodarbību, rotaslietas, pulksteņus, rotaļlietas un citus 

priekšmetus atstāt grupā vai savā skapī; 

2.3.14. dodoties uz sporta/mūzikas nodarbību, mutē nedrīkst būt košļājamā gumija, konfektes, un 

cita veida ēdiens; 

2.3.15. klausīties un ievērot sporta/mūzikas skolotāja norādījumus nodarbības laikā; 

2.3.16. izmantot sporta/ mūzikas inventāru tikai ar sporta/mūzikas skolotājas atļauju; 

2.3.17. ievērot distanci, spēles noteikumus kustību rotaļu laikā; 

2.3.18. sakārot sporta/mūzikas inventāru pēc nodarbības; 

2.3.19. dodoties atpakaļ uz grupu, sastāties pāros, kolonā vienam aiz otra; 

2.3.20. klausīties un ievērot grupas skolotāja vai cita pieaugušā norādījumus pasākuma laikā; 

2.3.21. atrasties kopā ar grupas skolotāju un/vai vecākiem pasākuma laikā; 

2.3.22. uzvesties klusi, pasākuma laikā; 

 

3. Izglītojamo uzvedības un drošības noteikumi, atrodoties teritorijā un 

rotaļājoties uz rotaļu konstrukcijām 
3.1. Izglītojamā uzvedības noteikumi, atrodoties ārpus telpām: 

3.1.1. ievērot rotaļlaukumu un rotaļkonstrukciju noteikumus; 

3.1.2. izturēties saudzīgi pret Iestādes apstādījumiem; 

3.1.3. ievērot un klausīties grupas skolotāja norādījumus, atrodoties rotaļlaukumā; 

3.1.4. tuvoties žogam, vārtiem atļauts tikai grupas skolotāja vai vecāku pavadībā; 

3.1.5. ziņot grupas skolotājai vai citam pieaugušajam, ja redzi ko neparastu vai nepazīstamu 

personu iestādes teritorijā; 

3.1.6. ziņot skolotājai vai citam pieaugušajam, ja kaut kas pārkritis pāri žogam (bumba, rotaļlieta 

u.c.) 

3.1.7. ziņot skolotājai vai citam pieaugušajam, ja redzi dzīvnieku vai nepazīstamu priekšmetu 

rotaļlaukumā; 

3.1.8. kāpt lēnām, nesteidzoties pa rotaļkonstrukciju kāpnēm; 

3.1.9. neliekties pāri rotaļkonstrukciju kāpņu margām; 

3.1.10. šļūkt lejā pa slidkalniņa šļūcamo daļu tikai sēdus; 

3.1.11. nestāvēt, nelēkāt, nekāpt ar kājām uz slidkalniņa šļūcamās daļas; 

3.1.12. šļūcot pa slidkalniņu, pārliecināties, vai kāds jau nešļūc pa to. 
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3.1.13. ievērot rindas kārtību, sagaidīt, kamēr atbrīvosies vieta uz slidkalniņa; 

3.1.14. neatlaist rokas šūpojoties; 

3.1.15. nenokāpt no šūpolēm bez pieaugušā palīdzības; 

3.1.16. nešūpināt tukšas šūpoles 

3.1.17. izkrītot no šūpolēm, mierīgi gulēt, neceļot galvu, kamēr šūpoles apstāsies; 

3.1.18. drīkst rotaļāties smilšu kastē, ja zaļais pārklājs ir atvērts; 

3.1.19. sakārtot rotaļlietas, savākt izbirušās smiltis pēc rotaļāšanās smilšu kastē; 

3.2.Izglītojamajam, atrodoties Iestādē un tās teritorijā, aizliegts: 

3.2.1. kāpt, lēkāt uz mēbelēm ( plaukti, galdi, krēsli u.c.) grupas telpā vai Iestādē; 

3.2.2. skriet, grūstīties, mētāties ar rotaļlietām un citiem priekšmetiem grupas telpā vai Iestādē; 

3.2.3. staigāt pa grupu vai Iestādi ar asajiem darba instrumentiem (šķērēm, adatām, īlenu u.c.); 

3.2.4. ienest sērkociņus, šķiltavas, stiklus, akmeņus, nūjas un citus bīstamus priekšmetus; 

3.2.5. kost, spļaut, skrāpēt, durt ar asiem priekšmetiem, raustīt aiz drēbēm, matiem, aizskart, sist 

citus izglītojamos, grupas skolotāju vai citus pieaugušos; 

3.2.6. pamest grupas telpas, Iestādi bez skolotājas vai cita pieaugušā atļaujas, ja vien nav iestājusies 

ārkārtas situācija; 

3.2.7. stāvēt kājās, lēkāt un karāties pāri gultas malai; 

3.2.8. klaigāt, trokšņot, traucēt rotaļnodarbību; 

3.2.9. klaigāt, skraidīt, traucēt citiem, skaļi sarunāties, šūpoties uz krēsla un aiztikt dekorācijas 

pasākumu laikā; 

3.2.10. aiziet no pasākuma norises vietas, nebrīdinot grupas skolotāju vai vecāku; 

3.2.11. stāvēt pie žoga, bāzt pirkstus, rokas žogā vai vārtu spraugās; 

3.2.12. uzsākt sarunas, pieņemt dāvanas, saldumus no nepazīstamiem cilvēkiem aiz žoga; 

3.2.13. pārkrītot pāri žogam (bumbai vai kaut kam citam), doties patstāvīgi pakaļ; 

3.2.14.  doties līdzi svešiem dzīvniekiem vai pacelt nepazīstamus priekšmetus Iestādē un tās 

teritorijā; 

3.2.15. mētāties ar smiltīm, smilšu mantām un citiem priekšmetiem. 

3.3. Jebkurā situācijā izglītojamais var saņemt paskaidrojumus un palīdzību no grupas skolotāja, 

cita pieaugušā, Iestādes vadītāja, kā arī pieņemamā veidā izteikt un aizstāvēt savas domas un 

viedokli, paust attieksmi. 

3.4. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota Iestādē 

redzamās vietās pie centrālajām ieejām/izejām. 

3.5. 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 un elektrošoka ierīces. 
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4. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai citu personu drošībai 
4.1. Ja izglītojamais jūtas apdraudēts vai saskata draudus citu personu drošībai, viņš skaļi  sauc 

“Palīgā”, skrien prom un ziņo par to grupas skolotājai vai citam darbiniekam; 

4.2. Grupas skolotājs vai cits darbinieks ievēro piesardzību, nekavējoties pārbauda izglītojamā 

sniegto informāciju; 

4.3. Grupas skolotājs vai cits darbinieks rīkojas atbilstoši konkrētajai situācijai: 

4.3.1. novērst jebkādu apdraudējumu izglītojamā veselībai un dzīvībai; 

4.3.2. sazināties ar operatīvo dienestu (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību u.c.) 

4.3.3. mutiski, pēc tam rakstiski ziņot par notikušo Iestādes vadītājai; 

4.4. iestādes vadītājam izvērtēt saņemto informāciju un pieņemt lēmumu turpmākai rīcībai; 

4.4.1. identificēt un novērst visus saprātīgi identificējamos riskus bērnu veselībai, dzīvībai un 

drošībai; 

4.4.2.  mutiski, pēc tam rakstiski ziņot attiecīgajām iestādēm (policija, ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, u.c.) 

 

5. Izglītības iestādes vadītāja, skolotāja un izglītības iestādes darbinieku 

rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo 
5.1. Konstatējot jebkāda veida vardarbību (arī tādu, kas varētu būt notikusi ārpus iestādes) pret 

izglītojamo, Iestādes vadītājs, grupas skolotājs vai cits darbinieks ievēro konfidencialitāti, 

nekavējoties organizē neatliekamos pasākumus, lai novērstu draudus izglītojamā dzīvībai un 

veselībai. 

5.2. Ja grupas skolotājs vai cits darbinieks konstatē konfliktu starp izglītojamiem, kura laikā 

saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība vai agresīva uzvedība, tad: 

5.2.1.  grupas skolotājs vai cits darbinieks nekavējoties iejaucas un pārtrauc konfliktu; 

5.2.2.  nodrošina drošu vidi izglītojamajiem, nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību; 

5.2.3. veic sarunu ar konfliktā iesaistītajiem izglītojamajiem; 

5.2.4. par notikušo konfliktsituāciju veic ierakstu pirmsskolas skolotāja dienasgrāmatā; 

5.2.5. par notikušo rakstiski ziņo iestādes vadītajai; 

5.2.6. informē par notikušo izglītojamo vecākus; 

5.3.Iestādes vadītāja rīcība: 

5.3.1. vadītājs izvērtē saņemto informāciju un pieņem lēmumu turpmākai rīcībai; 
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5.3.2. atkārtotu konfliktsituāciju ziņojuma gadījumos vadītājs nodrošina izglītojamajam, kurš 

apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, aktivitātes citā telpā, grupas skolotāja 

vai metodiķa klātbūtnē;  

5.3.3. vadītājs telefoniski/rakstiski informē izglītojamā vecākus; 

5.3.4. vadītājs aicina izglītojamā vecākus uz sarunu klātienē, sarunas gaitu protokolē; 

5.3.5. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar iestādi, vadītājs 

raksta rakstisku informāciju pašvaldībai par nepieciešamību piesaistīt citus speciālistus; 

5.4. Ja iestādes grupas skolotājs vai cits darbinieks konstatē vardarbības pazīmes, vai saņēmis 

mutisku informāciju no izglītojamā par iespējamo vardarbību ģimenē, rīcības kārtība ir šāda: 

5.4.1. grupas skolotājs vai cits darbinieks nodrošina izglītojamajam atbalsta pasākumus un 

palīdzību, izvērtējot konkrētā situācijas apstākļus un  izglītojamā individuālās vajadzības; 

5.4.2. grupas skolotājs vai cits darbinieks mutiski pēc tam rakstiski informē Iestādes vadītāju;  

5.4.3. iestādes vadītājs izvērtē situāciju un pieņem lēmumu, un/vai nekavējoties mutiski pēc tam 

rakstiski ziņo Valsts policijai un bāriņtiesai;  

 

6. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

6.1.Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

6.1.1. pirmsskolas skolotājs vai cits darbinieks var izteikt mutisku aizrādījumu un veikt 

individuālas pārrunas ar izglītojamo; 

6.1.2. grupu skolotājam informēt izglītojamā vecākus par izglītojamā iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem; 

6.1.3. atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos grupas skolotājam vai citam 

darbiniekam iesniegt rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājam; 

6.2.Izglītības iestādes vadītājs: 

6.2.1. iestādes vadītājam/ metodiķim veikt individuālas  pārrunas ar izglītojamo; 

6.2.2. iestādes vadītājam aicināt izglītojamo vecākus uz sarunu, saruna tiek protokolēta;  

6.2.3. atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā izteikt brīdinājumu 

izglītojamo vecākiem par iespējamo izglītojamo atskaitīšanu no Iestādes. 

 

7. Kārtība kādā personas tiek iepazīstinātas ar noteikumiem 

7.1. Uzņemot izglītojamo Iestādē, grupas skolotājam iepazīstināt izglītojamā vecākus ar šiem 

noteikumiem, izglītojamo vecākiem to apliecināt ar savu parakstu. 

7.2. Atkārtotu iepazīstināšanu ar noteikumiem veikt grupas skolotājam, katru mācību gadu 

septembrī, izglītojamā vecākiem to apliecināt ar parakstu. 
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7.3.Izglītojamos ar noteikumiem iepazīstināt grupas skolotājam katru gadu septembrī un janvārī, 

atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās, par to izdarīt ierakstus Iestādes grupas žurnālā un 

pirmsskolas skolotāja dienasgrāmatā. Ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstināt visus 

iestādes darbiniekus, iepazīšanos ar noteikumiem apliecināt ar savu parakstu. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

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

vadītājs, Iestādes pedagoģiskā padome, Iestādes padome. Noteikumi un to grozījumi tiek izskatīti 

Iestādes padomē, un vadītājs pieņem lēmumu. 

8.2. Atzīt par spēku zaudējušu izglītības iestādes 2018. gada 28. augusta Nr. PD-9/2018, iekšējo 

normatīvo aktu “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem”.  

 


