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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,
Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” 3.punkta 5.apakšpunktu un 6.punktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Auces pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
(turpmāk – Iestāde) iekšējās kārtības
noteikumi nosaka:
1.1. izglītojamo, viņu vecāku/ aizbildņu (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību Iestādē,
tās teritorijā un Iestādes organizētajos pasākumos;
1.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu
Iestādē;
1.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijā;
1.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai
citu personu drošībai;
1.5. Iestādes vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo vai ja izglītojamais Iestādē apdraud savu vai citu personu
drošību, veselību vai dzīvību;
1.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
1.7. citus jautājumus, kas saistīti ar izglītības procesa organizāciju un izglītojamo rīcību,
uzvedību un drošības nodrošināšanu Iestādē.

II. Iestādes darbības un izglītības procesa organizācijas kārtība
2. Iestādē ir noteikta 5 dienu darba nedēļa. Iestāde nestrādā sestdienās, svētdienās un svētku
dienās.
3. Iestādes darba laiks ir no plkst. 7.15 līdz plkst. 18.15. Pirmssvētku dienās Iestādes darba
laiks tiek saīsināts par vienu stundu.
4. Visas Iestādes ieejas durvis darba laikā ir slēgtas. Vecāki un citi apmeklētāji iekļūšanai
Iestādē izmanto durvju zvana pogu.
5. Iestādē īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01 01 1111 valsts valodā.
6. Saskaņā ar Iestādes vadītāja apstiprinātu dienas gaitu, pirmsskolas izglītības skolotāju
vadībā, grupās notiek pedagoģiskais process, pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus tās
(reģistrējoties pastaigu žurnālā un veicot pastaigas pa norādīto maršrutu), individuālais
darbs ar bērniem, ievērojot bērnu vecumu, un citi pasākumi.
7. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs
bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku
mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
8. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas principi ir šādi:
8.1.vienots audzināšanas un mācību process, kurā bērns praktiskā darbībā integrēti apgūst
zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un
veido vērtībās balstītus ieradumus;
8.2. galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība. Lai sasniegtu plānotos rezultātus,
tā tiek īstenota:
8.2.1. visas dienas garumā;
8.2.2. telpās un ārā;
8.2.3. ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu
un netieši vadītu mācīšanos rotaļdarbībā;
8.2.4. nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši individuālajām
spējām;
8.3. bērns mācās iedziļinoties. Mācību procesā:
8.3.1. tiek izvirzīti skaidri mācīšanās mērķi un sasniedzamie rezultāti;
8.3.2. tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi un laiks darbību modelēšanai;
8.3.3. tiek nodrošināta atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite un iespēja bērnam
skaidrot darbību gaitu un domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu;
8.4. mācības bērnam ir personiski nozīmīgas. Mācību procesā tiek nodrošināta:
8.4.1. saistība ar viņa pieredzi un ikdienu un iesaiste lēmumu pieņemšanā par savu dzīvi;
8.4.2. iespēja interesēties un iesaistīties izglītības iestādes kultūras veidošanā, kopienā,
valstī un pasaulē notiekošajos procesos un raudzīties nākotnē, izzinot un izvērtējot
personiskajai un arī sabiedrības attīstībai un labklājībai nozīmīgus tematus;
8.5. tiek respektēta bērnu dažādība pēc dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības,
veselības stāvokļa, valodas, intelektuālās attīstības un citām pazīmēm, ievērojot
diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kā arī novērtētas bērna individuālās
spējas un talanti;
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8.6. tiek nodrošinātas bērna individuālās vajadzības, ievērojot vides pieejamības principus,
tādējādi palielinot ikviena bērna līdzdalības iespējas, kā arī veicinot savstarpējo dialogu un
nodrošinot sadarbībā balstītu profesionālu atbalstu;
8.7. tiek īstenota bērna, pedagogu, vecāku vai bērna likumisko pārstāvju mērķtiecīga,
atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām vērsta sadarbība, iesaistot vecākus
vai bērna likumiskos pārstāvjus bērna mācīšanās procesā un nodrošinot regulāru
atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem;
8.8. mācību vide ir fiziski un emocionāli droša, atbalstoša un attīstoša, mainīga un pielāgota
ikviena bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām.
9. Pirmsskolas izglītībā bērns apgūst šādas caurviju prasmes:
9.1. kritiskā domāšana un problēmu risināšana. Bērns lieto sadzīves darbību algoritmus
pazīstamās situācijās, formulē vienkāršas sakarības un darbību secību, nosaka pazīstamu
situāciju, notikumu cēloņus un sekas, mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt
lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto;
9.2. jaunrade un uzņēmējspēja. Bērns izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību
veikšanai, izrāda iniciatīvu, mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību, vēlas
apgūt jaunas prasmes;
9.3. pašvadīta mācīšanās. Bērns atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu
uzvedību, ievēro dienas kārtību, spēj pagaidīt, spēj paveikt darbību līdz galam, patstāvīgi
ģērbjas un kārto savas mantas, mācās izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, lai
īstenotu ieceri, darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības, mācās paveikt uzticēto
pienākumu, lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no
mācīšanās, novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu;
9.4. sadarbība. Bērns izsaka savas domas un jūtas, mācās uzklausīt citus un izteikt savu
viedokli, sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus, mācās risināt
konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem, izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi, mācās
veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību,
mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību;
9.5. pilsoniskā līdzdalība. Bērns piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un
apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos, mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un
tiesības, mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi
tos lietojot;
9.6. digitālās prasmes. Bērns mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo
tehnoloģiju lomu, zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai
skaitā digitālās ierīces.
10. Pirmsskolas izglītībā bērns apgūst šādus pratību pamatus, kas ietver vērtības un tikumus,
caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un pamatprasmes:
10.1.valodu mācību jomā;
10.2. sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā;
10.3. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā;
10.4. dabaszinātņu mācību jomā;
10.5. matemātikas mācību jomā;
10.6. tehnoloģiju mācību jomā;
10.7. veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.
11. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1 līdz 7(8) gadu vecumam.
12. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, pirmsskolas programmas
apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta
atzinumu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
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13. Bērniem ar valodas attīstības traucējumiem var tikt sniegti logopēda pakalpojumi no 4 gadu
vecuma, Dibinātāja noteiktajā kārtībā.
14. Grupu komplektēšana notiek katru gadu laika periodā no 15. maija līdz 31.augustam. Mācību
gada laikā atbrīvojušās vietas nokomplektē, ievērojot bērnu rindu atbilstoši Dibinātāja noteiktajai
kārtībai.
15. Vadītāja grupas komplektē pēc vecuma īpatnībām (saskaņā ar Iestādes Nolikumu).
16. Bērnu skaitu grupās nosaka 24.07.2019. Auces novada domes Lēmums Nr.230.
17. Priekšpusdienas un pēcpusdienas cēlienā, ja ļauj laika apstākļi, grupu skolotāju vadībā tiek
organizētas pastaigas, rotaļas Iestādes teritorijā – grupu laukumos, sporta laukumā vai pa
izstrādātiem maršrutiem ārpus teritorijas saskaņā ar iekšējiem noteikumiem: 11.09.2019. ”
Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņu pastaigu grupu
organizēšana ārpus iestādes teritorijas” Nr.1-24/14 un 11.09.2019. ” Auces novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības
nodrošināšana iestādes teritorijā” Nr.1-24/18.
18 . Bērniem no 5 gadu vecuma rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts.
19. Pasākumu, pārgājienu/ mācību ekskursiju organizēšanas kārtība:
19.1. pasākumu organizēšana Iestādē notiek saskaņā ar iekšējiem noteikumiem:
19.1.1. 11.09.2019. ” Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
audzēkņu pastaigu grupu organizēšana ārpus iestādes teritorijas” Nr.1-24/14;
19.1.2. 11.09.2019. ”Par drošību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” ekskursijās un pārgājienos” Nr.1-24/15;
19.1.3. 11.09.2019. ”Par drošību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” organizētajos pasākumos(pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk
dalībnieku) Nr.1-24/16;
19.1.4. 11.09.2019. ”Par drošību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” sporta (fiziskās izglītības un veselības) nodarbību un sporta pasākumu
organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākuma laikā “ Nr.1-24/17.
19.2. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, viņu vecāki
un ģimenes locekļi, Iestādes darbinieki un vadītājas aicināti viesi;
19.3. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu
piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar iepriekš minētajām drošības instrukcijām. Par bērnu
drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
19.4. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērni, atbilstoši vecumam, tiek
iepazīstināti ar Drošības noteikumiem (1. pielikums, 2. pielikums ).
20. Ēdināšanas organizēšanas kārtība:
20.1. bērnu ēdināšana tiek organizēta grupās;
20.2. nedēļas ēdienkarte izvietota koridorā pie informatīvā stenda vecākiem;
20.3.pilnvērtīgu uzturu, bērnam atrodoties iestādē nodrošina Iestādes virtuves blokā.
Ēdiena kontroli veic Iestādes medicīnas māsa vai Vadītāja;
20.4. atbilstoši iespējām ar ārstniecisku uzturu tiek nodrošināti bērni, kuriem tas
nepieciešams.
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21. Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestādes medmāsa sniedz
pirmo medicīnisko palīdzību, Iestāde ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.
22. Grupu skolotājas pēc nepieciešamības vai vecāku pieprasījuma informē vecākus par
mācību un audzināšanas rezultātiem, sociālajām iemaņām un prasmēm, bērna interesēm un
veselības stāvokli, kā arī sniedz ieteikumus.
23. Uz masu pasākumiem vai ekskursijām ārpus iestādes bērnus ved, ja bērnu vecāki ar savu
parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos.
24. Bērnu uzņem iestādē pamatojoties uz Auces novada domes saistošajiem noteikumiem no
2010. gada 27.janvāra Nr. 2 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.
25. Bērna izstāšanos no Iestādes, norādot izstāšanās iemeslu, noformē ar Iestādes vadītāja
rīkojumu.
26. Gadījumā, ja bērna vecāki (aizbildņi) nav veikuši maksājumus par bērna ēdināšanu vairāk,
kā divus mēnešus, Iestādes vadītāja par to paziņo Auces novada pašvaldības sociālajam
dienestam, vai nodod parāda piedziņu parāda piedziņas kompānijām.
27. Maksājumi par bērna ēdināšanu veicami pēc kvīts saņemšanas līdz katra mēneša
25.datumam (maksājot par apmeklēto mēnesi). Ēdināšanas pastāvīgo un mainīgo maksu
nosaka 30.09.2017. Auces novada domes lēmums Nr.290.
28.Iestāde sadarbojas ar Dibinātāja struktūrvienībām, iestādēm un citām juridiskām, fiziskām
personām, kas sniedz pakalpojumus vai citādi nodrošina iestādes darbību.
29. Gadījumos, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādi, grupas darbinieki uzsāk meklēšanu, ziņo
bērna vecākiem, ja nepieciešams – policijai.
30. Saskaņā ar Izglītības likuma 51.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73.pantu,
gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas vai konstatēti miesas bojājumi, ka vecāki pret bērnu
izturas vardarbīgi, Iestādes darbinieks ziņo vadītājai, kura par faktu ziņo pašvaldības bāriņtiesai
vai policijai. Ja tiek konstatēta situācija, ka ģimenē bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe
un audzināšana, Iestāde rakstiski vēršas pašvaldības sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.
31. Sākot apmeklēt iestādi, vadītājs nodrošina Iestādes bērnu vecāku iepazīstināšanu ar
Iestādes nolikumu, Iestādes pirmsskolas izglītības programmu un Noteikumiem.
32. Pedagoģiskais process notiek grupu telpās, zālē, Iestādes pastaigas laukumos. Telpu
vēdināšana tiek organizēta saskaņā ar Iestādes vēdināšanas grafiku.
33. Bērnu ēdināšana notiek trīs reizes dienā saskaņā ar Iestādes vadītāja apstiprinātu dienas
gaitu.
34. Iestādes darbinieku darba laiks noteikts grafikā, kuru apstiprina Iestādes vadītājs.
III. Izglītojamo uzvedības noteikumi
35.Izglītojamie virsdrēbes noģērbj garderobē un novieto tās savā skapītī.
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36. Izglītojamo ārējam izskatam (matu sakārtojumam, apģērbam, apaviem) un sakoptībai
jāatbilst vispārējiem priekšstatiem. Grupu telpās aizliegts ierasties ar virsdrēbēm un
galvassegām (cepurēm, lakatiem u.tml.). Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību,
narkotikas, smēķēšanu un alkoholu. Uz izglītojamā apģērba esošās apdrukas nedrīkst aizskart
cilvēka cieņu. Izglītojamajiem pastāvīgi jāievēro personīgā un sabiedriskā higiēna.
37. Izglītojamiem jāievēro Iestādē noteiktā dienas gaita un Iestādes Drošības noteikumi Nr. 1.1.
1-4 gadus veciem bērniem (1. pielikums), un Iestādes Drošības noteikumi 1.2. 5-7 gadus
veciem bērniem (2. pielikums ).
38. Izglītojamiem ir pienākums pēc iespējas uzmanīgi pārvietoties pa Iestādes telpām un
teritoriju, lai neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību. Īpaši jāuzmanās no
sekojošiem objektiem un apstākļiem: kāpnes; durvju vērtnes un sliekšņi; durvju vērtņu un
starpsienu stiklojums; mēbeles; slapja grīda; vājš apgaismojums; apledojums; transporta
līdzekļi.
39. Izglītojamajiem aizliegts pa Iestādes telpām braukt ar skrituļslidām, skrituļdēļiem,
skrejriteņiem, velosipēdiem, skuteriem vai citām ierīcēm. Izglītojamajiem, tikai saņemot
skolotāju atļauju, pa noteikto teritorijas vietu, drīkst pa Iestādes teritoriju braukt ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem, velosipēdiem, skuteriem vai citām ierīcēm
aizsargķiverēs.
40. Izglītojamiem kategoriski aizliegts kāpt uz Iestādes ēkas jumta, kāpt vai sēdēt uz logu
palodzēm vai kāpņu margām, drūzmēties pie atvērtiem logiem vai izliekties ārā pa tiem.
41. Izglītojamo pienākums ir būt pieklājīgiem, jāizpilda skolotāja norādījumi. Izglītojamajiem
bez skolotāja atļaujas aizliegts lietot personiskos mobilos telefonus vai citas elektroniskās
ierīces.
42. Iestādes telpās un skolas teritorijā aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus,
aizskaroši, nepieklājīgi vai rupji izturēties pret citiem bērniem, pedagogiem, citiem Iestādes
darbiniekiem vai personām.
43. Izglītojamajiem Iestādē jāuzvedas pēc iespējas klusi, lai netraucētu Iestādes darbu.
Izglītojamajiem aizliegts lietot skaņas iekārtas (mobilos telefonus, magnetofonus, MP3
atskaņotājus u. tml.) skaļas mūzikas vai citu skaņu atskaņošanai.
44. Aizliegts piesārņot Iestādes telpas un teritoriju ar atkritumiem (papīriem, kožļājamām
gumijām u. c.), - tie jāizmet tiem paredzētajās vietās (atkritumu traukos). Iestādes telpās un
teritorijā aizliegts spļaut.
45. Aizliegts bojāt un postīt Iestādes telpās un teritorijā esošās materiālās vērtības, inventāru,
rotaļlietas un ierīces, apstādījumus, kā arī bojāt Iestādes telpu un ēkas apdares elementus.
46. Iestādes telpās un teritorijā aizliegts spēlēt azartspēles.
47. Rotaļlietas var nest līdzi tikai saskaņojot ar skolotāju.
48. Pārvietojoties pa Iestādes teritorijas piebraucamajiem ceļiem un automašīnu
stāvlaukumiem, izglītojamajiem jāievēro maksimāla piesardzība, lai neapdraudētu savu
veselību un dzīvību.
49. Izglītojamo uzvedības noteikumus Iestādes organizētajos pasākumos nosaka šie noteikumi
un Iestādes: 11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/14 ”Auces novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” audzēkņu pastaigu grupu organizēšana ārpus iestādes teritorijas”,
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11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/15 „Par drošību Auces novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” ekskursijās un pārgājienos”, 11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/16
„Par drošību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” organizētajos
pasākumos” , 11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/17 „ Par drošību Auces novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” sporta (fiziskās izglītības un veselības) nodarbību
un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākuma laikā”,
11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/18 „ Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” audzēkņu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana iestādes
teritorijā” un 11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/19 „ Auces novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” un bērna vecāku rīcība bērna infekcijas slimību gadījumos”.
IV. Izglītojamo pienākumi un tiesības
50. Izglītojamiem ir pienākumi:
50.1.darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
50.2.sargāt savu veselību;
50.3.ar cieņu izturēties pret pedagogiem un darbiniekiem;
50.4.ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām,
etniskajām grupām un to pārstāvjiem;
50.5.censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma un pilsoniskās
sabiedrības pamatprincipus;
50.6.rūpēties par Iestādes autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;
50.7.saudzēt dabu un apkārtējo vidi;
50.8.atbilstoši savam vecumam ievērot elementārās sadzīves un kulturālas uzvedības
normas, kā arī savas grupas drošības un Iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem bērns
viņam saprotami tiek iepazīstināts Iestādē un ģimenē;
50.9.izpildīt Iestādes darbinieka likumīgās prasības.
51. Izglītojamiem ir tiesības (Bērnu tiesības nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums un
Izglītības likums):
51.1. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar
cilvēka un valsts godu un cieņu;
51.2. saņemt motivētu savu mācību rezultātu un uzvedības novērtējumu;
51.3. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
51.4. saņemt pedagogu palīdzību mācību satura apguvē;
51.5. normatīvajos aktos noteiktajā apjomā saņemt valsts un pašvaldības finansētu
profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
51.6. pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c.
51.7. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
51.8. iesaistīties sabiedriski derīgā darbā Iestādē (Iestādes telpu sakārtošana, noformēšana,
dekorēšana u. tml., skolas apkārtējās teritorijas sakopšana).
V. Vecāku pienākumi un tiesības
52. Vecāku pienākumi (Bērnu vecāki ir atbildīgi par to, lai viņu bērns iegūtu obligāto
pirmsskolas izglītību. Vecāku pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums un Izglītības likums):
52.1. pēc informācijas par vietas nodrošinājumu saņemšanas Iestādei iesniegt sekojošus
dokumentus:
 bērna medicīnisko karti
 medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
Iestādei uzrādīt sekojošu dokumentu:
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 bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.
52.2. pēc uzņemšanas slēgt līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzturēšanos Iestādē;
52.3. sniegt precīzu informāciju par bērnu un vecāku dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem.
Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Vecāki atbildīgi par Iestādei sniegtajām
ziņām un informāciju;
52.4. neizmantot un neizpaust viņam uzticētos vai citādā veidā iegūtos citu bērnu, vecāku
un darbinieku noslēpumus, personu datus;
52.5. ievērot savu un citu bērnu personas datu aizsardzību. Aizliegts ievietot, apstrādāt citu
bērnu personas fotogrāfijas, videomateriālus dažādos informatīvajos materiālos, jebkādās
interneta mājas lapās, jebkurā vietā, kur iespējama to publiska izmantošana;
52.6. katra mācību gada sākumā vecāki rakstiski informē grupas skolotājas par personām,
kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes.
Savlaicīgi paziņot pedagogam, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona;
52.7. iepazīties ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ievērot tos;
52.8. izejot un ienākot Iestādes teritorijā aizvērt vārtiņus;
52.9. vecākiem, vai viņu pilnvarotai personai, bērnu atvedot uz Iestādi, jānodod iestādes
telpās personīgi pedagogam vai pedagoga palīgam. Minēto noteikumu neievērošanas
gadījumā grupas darbinieki neuzņemas atbildību par bērna dzīvību un drošību;
52.10. atstājot Iestādi, vecākam ar bērnu obligāti ir jāatvadās no pedagoga vai pedagoga
palīga;
52.11. Lai nodrošinātu bērna ēdināšanu un dalību nodarbībās, bērnu uz grupu atvest. līdz
plkst. 8.30 (atkarībā no brokastu laika);
52.12. nepieļaut bērnu vest un izņemt no Iestādes personām līdz 13 gadiem un iereibušām
personām (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts);
52.13. bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu. Apģērbam un apaviem (sandales, kurpes
ar nelielu papēdīti un siksniņām) jābūt ērtiem, atbilstoši bērnu augumam un laika
apstākļiem. Rudens un ziemas sezonā nodrošināt ar maiņas apģērbu (cimdiem, zeķēm,
biksēm), lai bērns varētu uzturēties svaigā gaisā un brīvi kustēties. Par bērna apģērbu,
apaviem grupā, sporta un mūzikas nodarbībās un higiēnas piederumiem, sīkāk informē
grupas skolotājas;
52.14. lai izvairītos no vienādu apavu vai apģērba (veļām, pidžama, sporta tērps,
zeķubikses ) samainīšanās, tiem jābūt marķētiem ar bērna iniciāļiem;
52.15. nodrošināt ar personīgās higiēnas kopšanas līdzekļiem – ķemmi, zobu birsti,
kabatas lakatiņiem vai vienreizējās lietošanas kabatlakatiņiem;
52.16. raudzīties, lai rotaslietas (auskari, piekariņi, gredzentiņi) nebūtu asi, nokarājušies un
neapdraudētu viņa un citu bērnu drošību;
52.17. uz Iestādi nenest dārglietas, Iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm,
auskariem, gredzeniem, utt.), ko bērns paņēmis līdzi uz Iestādi;
53.18. informēt grupas skolotājas par bērna veselības stāvokli pēc slimošanas vai traumas,
ja bērnam piemērojamas īpašas prasības;
52.19. informēt grupas skolotājas, ja no rīta bērna pašsajūta, garastāvoklis vai uzvedība
radījusi bažas (11.09.2019. iekšējie noteikumi Nr.1-24/19 „ Auces novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis” un bērna vecāku rīcība bērna infekcijas slimību
gadījumos”);
52.20. bērna slimības gadījumā nekavējoties ziņot grupas skolotājām, vadītājai tai pašā
dienā līdz plkst. 9.00.;
52.21. ja bērns nav apmeklējis PII slimības dēļ 3 darba dienas un ilgāk, nepieciešama ārsta
zīme, ka bērns ir vesels un var apmeklēt PII;
52.22. pārējos gadījumos, kad zināms, ka bērns neapmeklēs PII, vecākiem ir pienākums
divas dienas iepriekš rakstiski (3. pielikums) paziņot par bērna prombūtni;
52.23. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus. Apmeklējot Iestādes
pasākumus, kas notiek telpās, izmantot maiņas apavus (čības, zeķes);
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52.24. piedalīties grupas vecāku sapulcēs, pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmumus,
vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav
piedalījušies;
52.25. iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā;
52.26. respektēt/ievērot Iestādē noteiktā dienas gaitas prasības;
52.27. piedalīties bērna adaptācijas periodā Iestādē;
52.28. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sveicināties Iestādē un
tās teritorijā, sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība attieksme pret
apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem;
52.29. saskarsmē ar bērnu un Iestādes darbiniekiem, atturēties no žargona un lamu vārdu
lietošanas, kliegšanas, lamāšanās;
52.30. bērnu klātbūtnē nerisināt problēmjautājumus ar Iestādes darbiniekiem;
52.31.nekaunināt, nelamāt, neaizskart svešu bērnu, ja konstatēti gadījumi par bērnu
nepieņemamu uzvedību vai rīcību, informēt darbiniekus;
52.32. ievērot tīrību un kārtību Iestādē un tās teritorijā, nemest papīrus, košļājamās gumijas,
izsmēķus un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās;
52.33. saudzīgi izturēties pret citu bērnu, vecāku, Iestādes mantu un mācīt to bērnam;
52.34. neļaut bez atļaujas aiztikt un piesavināties bērnam nepiederošas lietas, priekšmetus u.c.
pievērst uzmanību svešām mantām, kuras bērns atnesis mājās, noskaidrot to piederību un
atgriezt, nodot pēc piederības vai grupas darbiniekiem. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas
radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
52.35.ievērot noteikumus, kas nodrošina sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko
bērns ņem līdzi uz iestādi, pārbaudīt arī apģērba kabatas;
52.36. neatļaut bērnam ņemt līdzi asus, cietus, ugunsnedrošus priekšmetus, rotaļlietas;
52.37. neļaut bērnam ņemt līdzi medikamentus, dažādas tabletes, vitamīnus;
52.38. pirms nest uz grupu dārgas, lielas rotaļlietas, saskaņot to ar grupas skolotājām. Vecāki
pēc saviem ieskatiem var atļaut bērnam ņemt līdz mīļmantiņu, krāsojamo grāmatu, grāmatu;
52.39. vakarā bērnu izņemt līdz plkst. 18.15, respektējot Iestādes darba laiku.
(Vecāki brīdina pedagogu par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās.
Grupas darbinieki bērnu nodod personīgi vecākiem vai personai, kura norādīta iesniegumā.
Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši
vecāki, kā arī personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī. Bērnam nekādā gadījumā
nav atļauts atstāt Iestādi, arī pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma.);
52.40. vasaras periodā (no maija līdz septembrim) sagādāt savam bērnam galvas segu
(cepurīti, lakatiņu) aizsardzībai pret saules staru negatīvo iedarbību;
52.41. palīdzēt bērnam nodrošināt kārtību drēbju plauktā, skapītī;
52.42. bērnu nedrīkst vest uz Iestādi ar slimības pazīmēm;
52.43. aizliegts pārvietoties Iestādes teritorijā ar personīgajiem transporta līdzekļiem (skūteri,
motorolleri, velosipēdu u.c.) un novietot to ceļā pie iestādes vārtiem;
52.44. savu materiālo iespēju robežās, nodrošināt bērnu ar individuālajiem mācību
piederumiem ;
52.45. aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās
vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, teritorijā un telpās smēķēt;
52.46. veikt maksājumus par bērnu uzturēšanos Iestādē atbilstoši Līguma 4.punkta –
„Ēdināšanas maksa un norēķinu kārtība”
52.47. neizvēlēties cienastam neveselīgas pārtikas preces (treknus konditorijas izstrādājumus,
čipsus, dzērienus u.c.), raudzīties lai nebūtu notecējis realizācijas termiņš;
52.48. nekavējoties ziņot Iestādes vadībai par gadījumiem, kad ir aizdomas vai konstatēta
emocionāla vai fiziska vardarbība pret bērnu Iestādē vai ārpus tās, lai nepieciešamības
gadījumos, kad nav iespējams radušos situāciju atrisināt Iestādē (11.09.2019. Nr 1-24/12
“Noteikumi par Iestādes vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo” un Iestādes Rīcības plāns ) saskaņā ar, jautājumu risinātu
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tiesībsargājošās institūcijas, veselības aizsardzības iestādes, bērnu tiesību aizsardzības
institūcijas.
53. Vecākiem ir tiesības (Vecāku tiesības nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības
likums un Izglītības likums.):
53.1. iepazīties ar PII programmu, Nolikumu, Iestādes normatīvajiem aktiem;
53.2. saņemt no skolotājām savlaicīgu informāciju par bērna apmācības procesa organizāciju,
Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību;
53.3. iesaistīties nodarbībās un ārpus nodarbību pasākumos;
53.4. saņemt konsultācijas par bērna attīstību un veselības aprūpi, ēdināšanu;
53.5. saņemt informāciju par bērna ēdināšanas maksas aprēķina kārtību un apjomu;
53.6. piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, akcijās, ko rīko grupas pedagogi, Iestādes
administrācija, Iestādes padome, Iestādes pedagoģiskā padome, kā arī darboties grupas un
Iestādes padomē;
53.7. 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;
53.8. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus;
53.9. neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumos vērsties pie Iestādes vadītājas.
V. Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi
54. Evakuācijas plāni atrodas uz stendiem Iestādes 1. un 2.stāva vestibilos.
55. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota uz stendiem 1. un 2.
stāva vestibilos, kā arī telpās, kur atrodas telefons.
56. Par nepiederošu personu atrašanos Iestādes telpās skolotājām vai tās teritorijā sētniekam,
kā arī ikvienam Iestādes darbiniekam vai izglītojamam gadījumos, ja nepiederošā persona
izraisa aizdomas par atrašanos reibuma stāvoklī, uzvedas agresīvi, izsaka draudus, traucē
iestādes darbu vai uzmācas izglītojamajiem vai darbiniekiem, nekavējoties jāziņo par to
dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un Iestādes vadītājam.
57. Kategoriski aizliegts Iestādes telpās un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt
alkoholu, arī alu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas vai atrasties Iestādē alkohola,
narkotisku, toksisku vai psihotropu vielu reibumā. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam
Iestādes darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes
administrācijas pārstāvim un Iestādes vadītājam.
58. Kategoriski aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai
pilnvarojuma Iestādes telpās un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt vai realizēt šaujamieročus,
aukstos ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles,
bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai
skaitā pirotehniku). Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam Iestādes darbiniekam vai
izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un
Iestādes vadītājam.
59. Aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai pilnvarojuma
Iestādes telpās un tās teritorijā ievest (ielaist) vai ienest mājdzīvniekus, putnus vai citus
dzīvniekus. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam iestādes darbiniekam vai izglītojamajam
nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un Iestādes vadītājam.
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60. Iestādes telpās un Iestādes teritorijā aizliegts trokšņot, klaigāt, lietot nerecenzētus vārdus
un izteicienus, uzvesties vardarbīgi (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot
bērnus, vecākus un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties. Par šī noteikuma neievērošanu
ikvienam Iestādes darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes
administrācijas pārstāvim un Iestādes vadītājam.
61. Iestādes telpās un tās teritorijā aizliegts iegādāties vai realizēt cigaretes. Iestādes telpās un
teritorijā smēķēt aizliegts. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam Iestādes darbiniekam vai
izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un
Iestādes vadītājam.
62. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to atrodot
iestādes telpās vai tās teritorijā, ikvienam Iestādes darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties
jāziņo dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un Iestādes vadītājam.
63. Saņemot Iestādē aizdomīgu pasta sūtījumu, ikvienam Iestādes darbiniekam vai
izglītojamajam nekavējoties jāziņo dežūrējošajam Iestādes administrācijas pārstāvim un
Iestādes vadītājam.
64. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam vai mutiskam Iestādes vadītājas vai
dežurējošā Iestādes administrācijas pārstāvja paziņojums par evakuāciju, tiek veikta
izglītojamo evakuācija. Ārkārtas situācijas gadījumā izglītojamajiem ir obligāti jāizpilda
atbildīgā pedagoga norādījumi vai jārīkojas atbilstoši Iestādes evakuācijas plānam.
65. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, ir radusies trauma vai pēkšņi veselības traucējumi,
izglītojamajam nekavējoties jāvēršas pie kāda no skolotājiem vai Iestādes darbiniekiem.
Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem nepieciešams
vērsties pie skolotājas vai Iestādes vadības.
66. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku
veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu
cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās. Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu
savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja
rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: Iestādes skolotājus vai jebkuru Iestādes
darbinieku, nekavējoties lūgt palīdzību vecākiem, grupas skolotājam vai citiem skolotājiem.
Iestādes vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret
izglītojamo, detalizētāk ir noteikta 11.09.2019.Iestādes iekšējo noteikumu Nr. 1-24/12
“Noteikumi par Iestādes vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo”.
67. Iebraukt saimniecības zonā ar personīgo transportlīdzekli vai atstāt to vārtu priekšā, tā
aizšķērsojot iebraucamo ceļu.
68. Atrasties Iestādes teritorijā pēc Iestādes darba laika beigām.
VIII. Iepazīstināšanas kārtība ar šo noteikumu prasībām
69. Ar šo noteikumu prasībām savu grupu izglītojamos iepazīstina grupu pirmsskolas
izglītības skolotāji katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām
grupas skolotājs izdara ierakstu skolotājas dienasgrāmatā vai e-dienasgrāmatā par veikto
instruktāžu. Izglītojamos, kuri tiek uzņemti Iestādē mācību gada laikā, grupas pirmsskolas
izglītības skolotājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina viena mēneša laikā no rīkojuma par
izglītojamā uzņemšanu izdošanas dienas.
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70. Grupu pirmsskolas izglītības skolotāji katru mācību gadu nodrošina izglītojamo vecāku vai
bērnu likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem. Iepazīšanos ar šiem
noteikumiem vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji apliecina ar parakstu instruktāžu
reģistrācijas lapā un gadījumos, kad nav iespējas uz vietas to izdarīt (ilgstoša slimība vai cits
iemesls) tiek izsūtīts, vecākiem vai bērnu likumiskiem pārstāvjiem, rakstveida apliecinājums
(4.pielikums ), kuri glabājas grupas audzinātāju darba mapēs.
71. Par šo noteikumu 53. un 54.punkta izpildi pārraudzību veic Iestādes izglītības metodiķis.
72. Šo noteikumu teksts pastāvīgi tiek izvietots Iestādes telpās redzamā vietā un Iestādes
interneta vietnē www.auce.lv.
IX. Noslēguma jautājumi
73. Šie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 11. septembrī.
74. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Iestādes vadītājas Aijas Ginteres- Miknes ar 2015. gada
16. septembra rīkojumu Nr.10 apstiprinātos iekšējos noteikumus „Auces novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Pīlādzītis”.
SASKAŅOTS
PII “Pīlādzītis”
pedagoģiskās padomes sēdēs
04.09.2019. protokols Nr.3-9/3
11.09.2019. protokols Nr.3-9/4
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1. pielikums
Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
11.09.2019. iekšējiem noteikumiem Nr1-24/5
„Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumi”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 1 – 4 GADUS VECIEM BĒRNIEM
11.09.2019.

Nr. 1.1.
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos”

I. Vispārīgi jautājumi
1. Grupas drošības noteikumi 1 – 4 gadus veciem bērniem (turpmāk – Grupu noteikumi)
nosaka bērnu drošu rīcību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” (turpmāk –
Iestādē), teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos.
2. Grupu skolotājas iepazīstina un pārrunā ar bērniem Grupu noteikumus:
2.1. - II,VI, VII sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un audzināšanas darba
procesā, ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,
kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību;
2.2.- XI, XII sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras pastaigas, pārgājiena vai
ekskursijas;
2.3.- III, IV, V, XII sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras nodarbības un
pasākuma, lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu ievēroti.
3. Par Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadība.
II. Grupas telpās, nodarbībās
4.
Telpās pārvietoties soļos.
5.
Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
6.
Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus – spēļu kastes un rotaļlietas.
7.
Par priekšmetu bojājumiem saki pieaugušajiem.
8.
Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.
9.
Ar asiem priekšmetiem (šķērēm) darbojas tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi
uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt
skaistus zīmējumus, bet bakstot un durot draugam – sāpīgu brūci.
10.
Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā klātbūtnes.
11.
Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
12.
Verot durvis, paskaties, kur tavi vai kāda cita pirkstiņi.
13.
Ieej vai izej pa durvīm viens pats, vai pārī.
14.
Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
15.
Atceries, ka tev nav jāsit. Tu proti runāt.
16.
Aizsargā savu un neizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo arī viņam sāp.
17.
Guļamistabā:
 nekarājies pāri gultas malām;
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nestāvi gultā stāvus;
nelēkā pa gultu;
netraucē citiem bērniem gulēt.

18. Tualetē:
 ievēro tualetes lietošanas noteikumus;
 uzmanīgi paņem un noliec savu podiņu;
 ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī.
III. Sporta zālē, sporta nodarbībās, sporta laukumā
19. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
20. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
21. Nodarbībā:
 ievēro disciplīnu un kārtību;
 skrien tikai norādītā virzienā;
 neaizskar un netraucē citus bērnus;
 klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.
22. Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un
tās klātbūtnē.
23. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.
IV. Mūzikas zālē un nodarbībās
24. Uz nodarbību ej piemērotos apavos.
25. Kustības (skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
26. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem – nešūpojies, negrozies, negrūsties.
27. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra
instrumenta pielietojumam.
28. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
29. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai ar rokām.
V. Citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos
30. Pasākumos:
 zālē pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma – pa vienam vai pārī;
 pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem;
 ievēro skolotājas norādījumus;
 neēd un nekošļā košļājamo gumiju;
 ievēro noteikumus arī izejot no zāles;
 aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties, skaļi uzvesties, traucēt citiem.
VI. Personīgā higiēna
31. Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
32. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
33. Neņem mutē priekšmetus, kuri bijuši otra mutē.
34. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus (higiēniskās lūpu krāsas).
35. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.
VII. Iestādes teritorijā / laukumos
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36. Neatstāj bērnudārza teritoriju viens.
37. Uzturies tikai norādītajā vietā.
38. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
39. Par katru negadījumu 9kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai.
40. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
41. Staigājot laukumā basām kājām esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri
var iekost.
42. Ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
43. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
44. Slidkalniņš:
 uz slidkalniņa drīksti atrasties viens;
 dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.
45. Šūpoles:
 neej aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;
 ievēro augstumu šūpojoties;
 šūpojoties neatlaid rokas;
 ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles apstājas.
46. Līdzsvara baļķis:
 pārvietojies pa vienam;
 izmanto sausā, siltā laikā.
47. Metāla kāpjamie rīki:
 neslidinies pa stieņiem, kuri nav tam paredzēti;
 kāpjot negrūsties;
 ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, saki pieaugušajiem.
VIII. Ceļu satiksmes noteikumi
48. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
49. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
50. Esi uzmanīgs ielu krustojumos.
51. Atceries, ka ejot pastaigā, kad laukā vairs nav gaišs, pie sava apģērba pieliec atstarotāju vai
uzvelc atstarojošo vesti. Tā visi auto tevi redzēs.
IX. Ugunsdrošība un rīcība ārkārtējās situācijās
52. Dzirdot dūmu detektora signālu – nekavējoties dodies pie pieaugušā.
53. Zini savu vārdu, uzvārdu.
54. Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušā norādījumus.
55. Nenes uz bērnudārzu līdz sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki
pieaugušajam.
56. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
X. Elektrodrošība
57. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
58. Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces (radio un elektriskās spuldzīšu virtenes) un
raustīt aiz vada.
XI. Pastaigas
59. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus (skat. VIII.Ceļu satiksmes noteikumi).
60. Sadzirdi skolotājas teikto.
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61. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
62. Nekad nepacel un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā arī
neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.
63. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
64. Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
65. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
66. Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies noturēt
līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.
67. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
68. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.
XII. Pirmā palīdzība
69. Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi, paliek nelaba dūša, nekavējoties saki
pieaugušajiem.
70. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec
pušumu, saki pieaugušajiem.
71. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.
72. Nekad neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut tev tos piedāvā draugs, jo tie tev var izrādīties
bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to pieaugušajiem.
Vadītāja

Aija Gintere-Mikne
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2. pielikums
Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
02.09.2019. iekšējiem noteikumiem Nr1-24/5
„Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumi”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 5-7 GADUS VECIEM BĒRNIEM
11.09.2019.

Nr. 1.2.
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos”

I. Vispārīgi jautājumi
1. Grupas drošības noteikumi 5-7 gadus veciem bērniem (turpmāk – Grupu noteikumi) nosaka
bērnu drošu rīcību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” (turpmāk –
Iestādē), teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos.
2. Grupu skolotājas iepazīstina un pārrunā ar bērniem Grupu noteikumus:
2.1. II, VI, VII sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un audzināšanas darba
procesā, ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,
kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību;
2.2. XII, XIII sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras pastaigas, pārgājiena vai
ekskursijas;
2.3. III, IV, V, XIII sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras nodarbības un
pasākuma, lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu ievēroti.
3. Par Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadība.
II. Grupas telpās, nodarbībās
4. Telpās pārvietoties soļos.
5. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem.
6. Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
7. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus – spēļu kastes un rotaļlietas.
8. Par priekšmetu bojājumiem saki pieaugušajiem.
9. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.
10. Ar asiem priekšmetiem (šķērēm, īlenu, adatu, nazi) darbojas tikai pie galda pieaugušā
klātbūtnē, esi uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas
palīdz radīt skaistus zīmējumus, bet bakstot un durot draugam – sāpīgu brūci.
11. Raugies lai no mājām atnestā manta nebūtu bīstama ne tev, ne draugiem.
12. Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā klātbūtnes.
13. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
14. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
15. Verot durvis, paskaties, kur tavi vai kāda cita pirkstiņi.
16. Ģērbjoties nespēlējies ar apģērba auklām, šalli.
17. Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
18. Atceries, ka esi cilvēks un tev ir iespēja izteikt vārdos savas jūtas, tev nav jāsit. Tu proti
runāt.
19. Aizsargā savu un neizskar citu bērnu ķermeni, jo arī viņam sāp.
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20. Guļamistabā:
 nekarājies pāri gultas malām;
 nestāvi gultā stāvus;
 nelēkā pa gultu;
 atrodies tikai savā gultā;
 netraucē citiem bērniem gulēt.
21. Tualetē:
 ievēro tualetes lietošanas noteikumus;
 tualetes kabīnē atrodies viens.
22. Par visu, kas tevi nomāc pasaki sev tuviem cilvēkiem, kuriem tu uzticies.
III. Sporta nodarbībās, sporta laukumā
23.Uz nodarbību ej bez saspraudēm, ķēdītēm, krellēm un citām rotaslietām.
24. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
25. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
26. Nodarbībā:
 ievēro disciplīnu un kārtību;
 skrien tikai norādītā virzienā;
 neaizskar un netraucē citus bērnus;
 klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.
27. Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un
tās klātbūtnē.
28. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.
IV. Mūzikas nodarbībās
29. Uz nodarbību ej piemērotos apavos, pa laminātu kusties uzmanīgi, neslidinies. Slidinoties
vari pakrist un sāpīgi sasisties vai uzkrist draugam..
30. Kustības (skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
31. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem – nešūpojies, negrozies, negrūsties.
32. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra
instrumenta pielietojumam.
33. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
34. Telpu dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai ar rokām.
V. Citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos
35. Pasākumos:
 Telpā pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma – pa vienam vai
pārī;
 Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem – nešūpojies, negrozies, negrūsties, neaizskar
citus;
 Ievēro skolotājas norādījumus;
 Neēd un nekošļā košļājamo gumiju;
 Ievēro noteikumus arī izejot no telpas;
 Aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties, skaļi uzvesties, traucēt citiem.
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VI. Personīgā higiēna
36. Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
37. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
38. Neņem mutē priekšmetus, kuri bijuši otra mutē.
39. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus (higiēniskās lūpu krāsas).
40. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.
VII. Galda kultūra
41. Piesēdies pie galda uzmanīgi, negrūstoties, neaplejoties ar ēdienu.
42. Uzmanīgi ēd ar dakšiņu.
43. Esi pieklājīgs, ēdot nesarunājies un netraucē pārējos bērnus.
44. Atceries, ka trauki ir plīstoši un lauskas mēdz būt asas. Ar tām var sagriezties.
VIII. Iestādes teritorijā / laukumos
45. Neatstāj bērnudārza teritoriju viens.
46. Uzturies tikai norādītajā vietā.
47. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
48. Par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai.
49. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
50. Staigājot laukumā basām kājām esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri
var iekost.
51. Ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
52. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
53. Slidkalniņš:
 uz slidkalniņa drīksti atrasties viens;
 dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.
54. Šūpoles:
 neej aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;
 ievēro augstumu šūpojoties;
 šūpojoties neatlaid rokas;
 ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles apstājas.
55. Līdzsvara baļķis:
 pārvietojies pa vienam;
 izmanto sausā, siltā laikā.
56. Metāla kāpjamie rīki:
 neslidinies pa stieņiem, kuri nav tam paredzēti;
 kāpjot negrūsties;
 ziemā nemēģini likt mēli pie metāla rīkiem;
 ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, saki pieaugušajiem.
IX. Ceļu satiksmes noteikumi
57. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
58.. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
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59. Esi uzmanīgs ielu krustojumos.
60. Atceries, ka ejot pastaigā, pie sava apģērba pieliec atstarotāj /uzvelc atstarojošo vesti. Tā
visi auto tevi redzēs.
X. Ugunsdrošība un rīcība ārkārtējās situācijās
61. Dzirdot dūmu detektora signālu – nekavējoties dodies pie pieaugušā.
62. Zini savu vārdu, uzvārdu un adresi.
63. Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušā norādījumus.
64. Nenes uz bērnudārzu līdz sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki
pieaugušajam.
65. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
XI. Elektrodrošība
66. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
67. Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces (radio un elektriskās spuldzīšu virtenes) un
raustīt aiz vada.
XII. Pastaigas, pārgājieni, ekskursijas
68. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus (skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
69. Sadzirdi skolotājas teikto.
70. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
71. Nekad nepacel un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā arī
neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.
72. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
73. Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
74. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
75. Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies noturēt
līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.
76. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
77. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.
78. Ievēro uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās (patvaļīgi neatstāj savu grupu bērnus,
negrūsties, skaļi neuzvedies)
79. Pārgājienā un ekskursijās:
 neatstāj pasākuma vietu;
 neplūc un nemēģini garšot augus, ogas un sēnes;
 nestaigā basām kājām;
 nedzer ūdeni no atklātām ūdens tilpnēm vai ūdens krāniem;
 nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem.
80. Uzvedības noteikumi autobusā:
 pirms iekāpšanas autobusā, atrodies tikai uz iekāpšanas laukuma vai pieaugušā norādītā
vietā;
 iekāp un izkāp no autobusa tikai tad, kad tas ir pilnīgi apstājies;
 autobusā nedrīkst traucēt vadītāju vai novērst viņa uzmanību – klaigāt, staigāt;
 iekāp un izkāpt no autobusa tikai pa durvīm, kuras norādījis pieaugušais;
 braucot nedrīksti mēģināt atvērt autobusa durvis, logus un izliekties pa tiem;
 braukšanas laikā nedzer no pudelēm vai glāzēm, lai neaplietos vai netraumētu muti,
zobus;
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autobusā nedrīksti mētāties un darboties ar priekšmetiem, kuri var ievainot draugus;
autobusā nestāvi, bet sēdi savā vietā;
ja ir nelabi vai kāda cita nepieciešamība, sauc pieaugušo;
izkāpjot no autobusa, neskrien pāri ielai, ej pie pieaugušā.
XIII. Pirmā palīdzība

81. Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi, paliek nelaba dūša, nekavējoties saki
pieaugušajiem.
82. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec
pušumu, saki pieaugušajiem.
83. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.
84. Nekad neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut tev tos piedāvā draugs, jo tie tev var izrādīties
bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to pieaugušajiem.
Vadītāja

Aija Gintere-Mikne
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3. pielikums
Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
02.09.2019. iekšējiem noteikumiem Nr1-24/5
„Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumi

Auces novada PII „Pīlādzītis”
vadītājai Aijai Ginterei-Miknei

…………………………………
vārds, uzvārds
Dzīvo ………………………….

Iesniegums
Lūdzu

saglabāt

vietu

manai meitai / manam dēlam

____________________________________________________________________________
bērna vārds, uzvārds
pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” laikā no……………………………………...........
datums
līdz ……………………………
datums
sakarā ar …………………………………..
pamatojums
…………………………
datums
………………………
Paraksts

SAŅEMTS
Aucē,
…… …… 2019.
PII vadītāja

A. Gintere-Mikne
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4. pielikums
Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
02.09.2019. iekšējiem noteikumiem Nr1-24/5
„Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumi”

Latvijas Republika
Auces novads

AUCES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„PĪLĀDZĪTIS”
Reģ.nr. 40900020339, Ausmas iela 5, Auce, Auces novads, LV-3708
tālr.63745308, e-pasts: aija.gintere-mikne@pii.auce.lv

20.... gada ..............................
Cien. vecākiem ..........................................

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338
"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos" 3.punkta 7.apakšpunktā noteikta obligāta prasība izglītības iestādēm nodrošināt
izglītojamo vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības
noteikumiem. Sakarā ar to nosūtam Jums Auces pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumu kopiju.
Lūdzam Jūs iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem un iepazīšanos ar tiem
apliecināt ar savu parakstu uz šīs vēstules:
Ar Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos: __________________ / ____________________ /
(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Bez tam lūdzam Jūs, ar sava bērna starpniecību, nosūtīt šo vēstuli sava bērna grupas
skolotājam.
Pateicībā par atbalstu,
ar cieņu
vadītāja

…………………………….

grupas skolotāja …………………………….
(paraksts)

/ ………………………./

/ ………………………./
(atšifrējums)
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