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Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības
likumu, Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Latvijas Republikas MK
noteikumiem 24.11.2009 Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, MK
01.02.2011.noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, MK 17.09.2013.noteikumiem
Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, Auces novada
domes saistošajiem 27.01.2010. noteikumiem Nr.2 „Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Auces novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs”, PII „Vecauce” Nolikumu.
I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka pirmsskolas
izglītības iestādes „Vecauce” (turpmāk tekstā PII), iekšējo kārtību, regulē
tiesiskās attiecības starp iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem, ir saistoši
ievērošanai un izpildei visiem iestādē nodarbinātajiem un izglītojamo vecākiem.
PII ir Auces novada pašvaldības iestāde, tās juridiskā adrese: Lielauces iela 21,
Vecauces pagasts, Auces novads LV-3708, tālr. 63745169, 26601372, e-pasts
inita.bilkste@pii.auce.lv
PII ir 5 dienu darba nedēļa no plkst. 7.00 līdz 19.00. Vasaras periodā ar Auces
novada domes lēmumu darba laiks var tikt mainīts un grupas slēgtas. No plkst.
9.00 līdz 16.00 ieeja PII tiek slēgta (izņemot izglītojamo pastaigas laiku). Ieeja ir
nodrošināta ar zvanu.
PII darbojas 4 grupas ar latviešu mācību valodu izglītojamajiem no 1-7gadu
vecumam.
Bērnu PII uzņem 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”.
Gadījumā, ja bērna vecāki (aizbildņi) nav veikuši maksājumus par bērna
ēdināšanu vairāk, kā divus mēnešus, PII vadītāja par to ziņo Auces novada
pašvaldības sociālajam dienestam.
Ja bērns nespēj apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, ir valodas, attīstības,
uzvedības un veselības problēmas, grupu skolotājas strādā vadoties no rīcības
plāna darbā ar bērnu (Pielikums nr.1).
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II IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS
Iegūt valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību, kas sekmē
kvalitatīvu pamatizglītības uzsākšanu.
Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un
uzskatus.
Darboties mērķtiecīgi veidotā vidē, kas veicina bērnu fizisko, psihisko un garīgo
attīstību.
Saņemt dzīvībai un veselībai drošus apstākļus PII un tās organizētajos
pasākumos, apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko
palīdzību un cieņas pilnu attieksmi no iestādes darbiniekiem.
III IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI
Aktīvi piedalīties izglītības procesā.
Nedrīkst fiziski aizskart un vardarbīgi izturēties pret citiem bērniem.
Nedrīkst bojāt un piesavināties iestādes un citu cilvēku lietas.
IV VECĀKU TIESĪBAS
Izvēlēties PII, kurā bērns iegūst pirmsskolas izglītību.
Izteikt savus priekšlikumus, ierosinājumus, vēlmes, sūdzības mutiski vai rakstiski,
izmantojot priekšlikumu kastīti. Ierosināt veikt pārbaudes iestādē.
Aktīvi piedalīties bērnu izglītošanas organizācijas procesā un materiālās bāzes
pilnveidošanā.
Ierosināt izveidot izglītības iestādes padomi un piedalīties tās darbā, atbilstoši
iestādes nolikumam.
Saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu, ēdināšanu un
aprūpi.
Ierosināt mainīt pedagogu, ja tas nepilda LV Izglītības likumā noteiktos
noteikumus vai neatbilst kvalifikācija.
Konsultēties pie iestādes vadītājas, lai atrisinātu grupā radušās problēmas.
Kārtot PII apmeklējuma samaksas atlaidi Auces novada domes sociālajā dienestā,
iesniedzot nepieciešamos dokumentus.
Rakstīt vadītājai iesniegumu, ja nevēlas, ka viņu bērnu fotografē vai filmē PII un
materiālus publicē.
V VECĀKU PIENĀKUMI
Slēgt līgumu ar PII par audzēkņu ēdināšanas maksu. Maksājumus veikt par
pagājušajā mēnesī apmeklētajām dienām līdz tekošā mēneša 25. datumam. Par
maksājuma veikšanu parakstīties tabulā vecāku stendā (pielikums Nr.2).
Sākot bērnam apmeklēt PII aizpildīt ziņu kartīti (Pielikums Nr.3), lai būtu
pieejama informācija par bērnu veselību, attīstību un ieradumiem.
Ievērot PII dienas režīmu. Atvest bērnu uz iestādi ne vēlāk par plkst. 9.00
Savlaicīgi informēt grupu skolotājas, medmāsu vai vadītāju par bērna neierašanās
iemesliem.
Nodrošināt obligāto 5 un 6 gadus vecu bērnu apmācības regulāru apmeklējumu.
Vecākiem bērni jānodrošina ar tīrām un laika apstākļiem piemērotām drēbēm,
šortiem, īsām zeķēm sporta nodarbībām, maiņas drēbēm un apaviem, zobu birsti,
deguna salvetēm, ķemmi, individuāliem mācību piederumiem.
Regulāri apmeklēt PII rīkotās vecāku sapulces un citus pasākumus, sekot
informācijai vecāku stendos.
Savlaicīgi informēt grupas darbiniekus par dzīves vietas vai telefona maiņu.
VI KĀRTĪBA, KĀDĀ VEIDĀ TIEK SAGAIDĪTAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS
Nepiederošas personas sagaida darbinieks, kurš atvēris durvis pēc durvju zvana
signāla.
Pēc durvju atvēršanas tiek lūgts uzrādīt personas apliecību, noskaidrot
apmeklējamās personas uzvārdu un ierašanās mērķi.
Pēc paskaidrojuma nepiederošā persona tiek pavadīta līdz apmeklējuma vietai.
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VII KĀRTĪBA, KĀ AUDZĒKŅI TIEK NODOTI IESTĀDĒ UN KĀ IESTĀDE NODOD
AUDZĒKŅUS VECĀKIEM
1. Atvedot audzēkni uz PII no rītiem, tas ir jānodod personīgi grupas darbiniekam,
pretējā gadījumā PII darbinieki nevar uzņemties atbildību par bērna drošību un
veselību.
2. Audzēkņus uz iestādi atvest un no iestādes izņemt drīkst vecāki, to pilnvarotas
personas un bērna brāļi/māsas no 13 gadu vecuma pēc vecāku rakstiska
paziņojuma sākot apmeklēt PII papildinājumā ziņu kartītei (Pielikums Nr.4) un
vienu reizi gadā septembrī vai pēc vecāku pieprasījuma. Nedrīkst izņemt
iereibušas personas.
3. Ja audzēknis netiek izņemts no iestādes līdz iestādes darba laika beigām un bērna
vecāki nav atrodami vai ir iereibušā stāvoklī, iestādes darbiniekiem ir jāziņo
vadītājai vai dežurējošajam pašvaldības policijas inspektoram
mob.tālr.
29190223.
4. Nākamajā darba dienā par notikušo gadījumu rakstiski ziņot vadītājai.
VIII KĀRTĪBA, KĀ AUDZĒKŅU APMEKLĒJUMS TIEK REĢISTRĒTS IESTĀDĒ
1. Ik dienas skolotājas grupu žurnālā reģistrē bērnu ierašanos + vai neierašanos
slimības gadījumā s, atvaļinājumā a, ja nav zināms iemesls (+) un medmāsa vai
grupu skolotāja mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu
izglītojamā neierašanās iemeslu.
2. Pamatojoties uz bērnu reģistrāciju grupu žurnālā medmāsa vai vadītāja mēneša
beigās aizpilda bērnu ikdienas apmeklējuma uzskaites tabulas.
3. Bērna slimības vai atvaļinājuma gadījumā vecāki mutiski vai elektroniski ziņo
grupas skolotājām, vadītājai vai medmāsai tai pašā dienā līdz plkst. 9.00. Par
audzēkņu neierašanos skolotājas izdara ierakstu tabulā par grupas audzēkņu
kavējumiem (Pielikums Nr.5)
4. Ja bērns nav apmeklējis PII slimības dēļ, nepieciešama ārsta zīme.
5. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis iestādi un nav
informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu,
grupu skolotāja par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska
dokumenta formā) informē vadītāju un vadītāja - Auces novada pašvaldības
izglītības nodaļu.
IX KĀRTĪBA, JA TIEK KONSTATĒTA FIZISKA VAI EMOCIONĀLA VARDARBĪBA
PRET IZGLĪTOJAMO .
1. Ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai,
viņš nekavējoties ziņo par to savai grupas skolotājai, skolotājas palīdzei vai citam
iestādes darbiniekam, kurš tobrīd ir blakus.
2. Konstatējot jebkādu fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo darbinieki
vai vecāki par to rakstiski ziņo vadītājai.
3. Pēc fakta konstatēšanas un izvērtēšanas vadītāja rakstiski ziņo Auces novada
Bāriņtiesai un Auces novada Sociālajam dienestam.
X KĀRTĪBA EKSKURSIJU, PĀRGĀJIENU UN PASTAIGU
ORGANIZĒŠANAI
1. PII teritorijā bērni atrodas tikai skolotājas vai cita pieaugušā uzraudzībā.
2. Šūpoles, karuseli drīkst izmantot tikai skolotājas klātbūtnē.
3. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -5ºC, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem,
pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas, bet , ja gaisa temperatūra ir zemāka par 10ºC, pastaigas netiek organizētas bērniem vecākiem par 3gadiem.
4. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez galvas segas. Dodoties karstā laikā
pastaigā līdzi jāņem dzeramais ūdens un pirmās palīdzības aptieciņa.
5. Dodoties pastaigā jāizdara ieraksts pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot datumu,
maršrutu pēc apstiprinātās pastaigu maršrutu shēmas (skat. Pastaigu maršruti),
ilgumu, dalībnieku skaitu, atbildīgā skolotāja paraksts.
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6. Bērnu grupas drīkst virzīties tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem,
gājēju un velosipēdu ceļiem vai kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to
nav, – pa ceļa labās puses nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā
ne vairāk par diviem bērniem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā
pusē jāatrodas pieaugušajiem, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem.
7. Stingri jāievēro satiksmes noteikumi.
8. Pastaigas maršruta garums nedrīkst pārsniegt 3 km.
9. Dodoties pastaigā ārpus teritorijas pa bērnudārza parku, uz Vecauces pili un parku
un sakņu dārziem (pastaigu maršruti Nr.1, 2, 3), bērnu grupu pavada viens
pedagogs, līdzi ņemot mobilo tālruni, bērniem jāiet pa pāriem kolonā un jābūt
uzvilktām atstarojošām vestēm.
10. Pastaiga ārpus teritorijas uz Vecauces stadionu, teļu kūti, kalti, govju kompleksu
„Līgotnes”, luterāņu baznīcu, domi, policiju, ambulanci, rotaļu laukumu, kultūras
centru, bibliotēku, Auces vidusskolu, mūzikas skolu un augļu pagrabu (pastaigu
maršruti Nr.4 – Nr.14) līdz 30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu
pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs, bērniem jāiet pa
pāriem kolonā un jābūt uzvilktām atstarojošām vestēm.
11. Pastaigu maršruti:
Nr.1 Bērnudārza parks,
Nr.2 Vecauces pils un parks,
Nr.3 Sakņu dārzi,
Nr.4 Vecauces stadions,
Nr.5 Teļu kūts,
Nr.6 Kalte,
Nr.7 Govju komplekss „Līgotnes”,
Nr.8 Luterāņu baznīca,
Nr.9 Dome, policija, ambulance,
Nr.10 Pilsētas bērnu rotaļu laukums, kultūras centrs,
Nr.11 Bibliotēka,
Nr.12 Mūzikas skola,
Nr.13 Auces vidusskola,
Nr. 14 Augļu pagrabs.
12. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona vadītājai iesniedz
rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums,
dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, saziņas un pirmās palīdzības
sniegšanas iespējas.
13. Nodrošināt ekskursijas vai pārgājiena laikā viena pieaugušā uzraudzību uz četriem
bērniem.
14. Atbildīgās personas funkcijas ir šādas:
 nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajiem pirmās palīdzības sniegšanu
notikuma vietā, un ja nepieciešams izsaukt medicīnisko palīdzību vai
organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē,
 par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt iestādes vadītāju un
cietušā vecākus,
 bīstamās situācijās pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju,
 ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā
nodrošināt vecāku informēšanu par ekskursijas vai pārgājiena mērķi,
maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās
palīdzības sniegšanu un pieprasīt informāciju no vecākiem par sava
bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam
nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem,
 vecāki informācijas saņemšanu apliecina ar parakstu.
4

XI KĀRTĪBA, JA BĒRNAM TIEK KONSTATĒTAS INFEKCIJAS SLIMĪBU
PAZĪMES
1. Iestādei ir pienākums neuzņemt bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm:
1.1. zarnu infekcijas slimības pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un
vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai
bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
1.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis,
paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”,
aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus;
1.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus,
šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas
iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
1.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša,
ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā
paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas
ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši
izkārnījumi;
1.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas
iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
1.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta
ķermeņa temperatūra;
1.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C,
galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās
ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti,
sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst
par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas
krevelītes;
1.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc
kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas
ārstēšanai. Lielāki bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz
paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem raksturīgi, ka
viņi slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
1.9. ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa
temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C,
ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
1.10. mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi
vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā
ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos,
mati pie pamatnes nolūzuši;
1.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla
mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā)
sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem
(ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata
saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
1.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar
krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu
starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu
locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs,
nevar koncentrēties);
1.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta (mokoša) nieze
anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai.
Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat
strutošanu.
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1. Bērni nedrīkst apmeklēt iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām
slimību pazīmēm - jāņem vērā, ka visas minētās infekcijas slimību pazīmes
bērniem parasti vienlaikus nenovēro – iespējams, ka būs novērojamas tikai dažas
no tām.
2. Papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas
bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana,
galvassāpes, nespēks u.c.
3. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no norādītajām slimības pazīmēm,
grupas skolotāja informē iestādes medmāsu vai iestādes vadītāju, un informē
vecākus/aizbildni, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem
bērniem. Saslimušo bērnu uz laiku pārvieto uz iestādes medmāsas kabinetu līdz
brīdim, kad vecāki/aizbildņi ierodas pēc bērna.
4. Iestādes medmāsa, vadītāja vai dežūrējošais administrācijas pārstāvis:
4.1. nodrošina pastāvīga darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts
no citiem bērniem, līdz laikam, kad ierodas vecāki (arī gadījumos, ja bērns ir
jāstacionē);
4.2. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles
centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja radušās aizdomas par
grupveida saslimšanu iestādē: (iestādē ir divas vai vairākas personas
(darbinieki vai bērni) ar šādām infekcijas slimības pazīmēm: caureja,
vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa
temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi;
4.3. informē vecākus/aizbildņus, ja iestādē tiek konstatēta kāda infekcijas slimība
(skat. Infekcijas slimību pazīmes).

XII DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA
1. Evakuācijas plāns atrodas koridorā pie ieejas 1. grupā, operatīvo dienestu tālruņu
numuri atrodas pie telefona 1. grupas garderobē.
2. Pedagogi ar izglītojamajiem organizē sarunas par drošības noteikumu ievērošanu,
vecākus informē par bērnu drošību mājās un uz ceļiem.
3. Reizi gadā tiek organizēta mācību evakuācija ugunsgrēka gadījumā.
4. Atskanot trauksmes signālam, nekavējoties jāatstāj PII telpas pa evakuācijas izeju.
5. Aizliegts PII un tās teritorijā lietot, iegādāties, glabāt, realizēt un demonstrēt
alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus,
pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
6. PII, lai aizsargātu bērnu dzīvību un veselību, tiek ievērotas sekojošas instrukcijas
un noteikumi;
6.1. ugunsdrošības instrukcijas;
6.2. darba aizsardzības instrukcijas;
6.3. civilās aizsardzības plāns;
6.4. instrukcija par pirmās palīdzības sniegšanu mehānisku, termisku un
elektrotraumu gadījumā;
6.5. drošības noteikumi izglītojamajiem ( Pielikums Nr.6)
XII Kārtība, kādā darbinieki, vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar Noteikumiem
1. Iestādes vadītāja ir atbildīga par darbinieku iepazīstināšanu ar Noteikumiem.
Iepazīšanās ar Noteikumiem notiek uzsākot mācību gadu un to apliecinot ar savu
parakstu.
2. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to
ar savu parakstu.
3. Grupu skolotājas katru gadu septembrī un pēc vajadzības mācību gada laikā
organizētajās grupas sapulcēs vai individuāli atkārtoti iepazīstina vecākus ar
Noteikumiem, par ko vecāki parakstās (pielikums Nr. 7)
4. Ja viens no vecākiem ir iepazīstināts ar Noteikumiem, vai arī citiem
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Iestādes darbību un prasības bērna
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uzturēšanai Iestādē, tad tā pienākums ir par visu informēt otro vecāku un arī
personu, kura ir pilnvarota atvest vai izņemt bērnu.
5. Grupu skolotājas katru gadu septembrī un pēc vajadzības mācību gada laikā
organizētajās nodarbībās vai individuāli iepazīstina bērnus ar Noteikumiem, kas
reģistrēts skolotāju dienasgrāmatās.
6. Noteikumi atrodas katras grupas vecāku mapē, pie iestādes vadītājas un Auces
novada mājas lapā.
XIII Kārtība, kādā notiek iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu izskatīšana
un atbildība par noteikumu neievērošanu
1. Noteikumu ievērošana ir obligāta.
2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
2.1. PII vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu un veikt individuālas pārrunas;
2.2. gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits
Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu vadītājai;
3. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās :
3.1.grupas skolotājai ar vecākiem;
3.2.vadītājai kopā ar grupas skolotāju un vecākiem;
3.3.Iestādes padomes sēdē.
XIV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs,
Iestādes vadītājs, Iestādes padome, Iestādes pedagoģiskā padome. Tos saskaņo
Pedagoģiskās padomes sēdē.
Izstrādāja: I.Bilkšte

Ar grozījumiem 06.04.2011., kas izdarīti ar rīkojumu Nr. 28 , ar grozījumiem
02.09.2012., kas izdarīti ar rīkojumu Nr. 52, ar grozījumiem 02.09.2013., kas izdarīti
ar rīkojumu Nr. 41, ar grozījumiem 02.09.2014., kas izdarīti ar rīkojumu Nr. 39,
ar grozījumiem 01.09.2016., kas izdarīti ar rīkojumu Nr.69.
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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumu Pielikums Nr.1
RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR BĒRNU AUCES NOVADA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „VECAUCE”.

Situācija Institūcija
Pirmskolas
1.
izglītības
iestāde

Situācija
Bērns nespēj apgūt
nepieciešamās prasmes
un iemaņas
(valodas/attīstības/
uzvedības/veselības
problēmas).

Veicamās darbības
Pirmreizējas un atkārtotas
skolotājas konsultācijas ar
vecākiem.

Dokumenti
Ieraksts par problēmu, konsultācijas
apraksts un vecāku atļauja, ja
nepieciešams, darbam ar atbalsta
personālu ar vecāku parakstu
skolotājas dienasgrāmatā
(pedagoģiskie vērojumi par bērna
attīstību).

Atbildīgie
Skolotāja

2.

Pirmskolas
izglītības
iestāde

Situācija neuzlabojas/
vecāki neiesaistās
problēmas risināšanā.

Konsultācija pie vadītājas
pēc skolotājas rakstiskas
iniciatīvas.

Skolotājas rakstisks ziņojums
vadītājai.
Sadarbības plāns ar bērna vecākiem
par risinājumiem (veidlapa pie
rīcības plāna).

Skolotāja
PII vadītāja

3.

Pirmskolas
izglītības
iestāde

Situācija neuzlabojas/
vecāki neiesaistās
problēmas risināšanā;
vienošanās netiek pildīta

Konsultācija pie vadītājas,
piedaloties atbalsta
personālam (logopēds,
psihologs, medmāsa) un
grupu skolotājām

Konsultācijas apraksts
Sadarbības plāns ar bērna vecākiem
par bērna prasmju un iemaņu,
valodas, attīstības, uzvedības,
veselības problēmu risināšanu.
(veidlapa pie rīcības plāna).

Skolotāja
PII vadītāja

4.

Pirmskolas
izglītības
iestāde

Vienošanās netiek pildīta

PII vadītāja raksta ziņojumu
Sociālajam dienestam,
Bāriņtiesai

Bērna problēmu raksturojoši
dokumenti
Sadarbības plāna ar bērna vecākiem
bērna prasmju un iemaņu, valodas,
attīstības, uzvedības, veselības
problēmu risināšanu kopija
Ziņojums

PII vadītāja
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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.1

Sadarbības plāns ar bērna vecākiem, par bērna prasmju un iemaņu, valodas, attīstības, uzvedības, veselības problēmu risināšanu.
Vārds, uzvārds _________________________________________________________
Grupa________________________________________________________________
1. Sarunā piedalās_____________________________________________________________________________________________________________
2. Sarunas iemesls_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Cēloņi problēmai
Vecāka viedoklis_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Plānotā darbība problēmas risināšanai (risinājumi, laiks, rezultāti)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
5. Vecāku atļauja darbam ar atbalsta personālu_______________________________________________________________________
20__.gada____________

Vecāku paraksts:
Pedagogu paraksts:
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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce”. Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.2

Maksājumu veikšana PII 201…..gada ………………………... Grupa…….
Audzēkņa vārds, uzvārds

Vecāka paraksts

10

Piezīmes

Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.3

ZIŅU KARTĪTE
Bērna vārds, uzvārds.............................................................................................................................................
Personas kods........................................................................................................................................................
Tautība……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Veselība.
Dzemdību traumas, kuras iespaido
attīstību..................................................................................................................................................................
Bērns ir slimojis (cik
bieži)......................................................................................................................................................................
Kādas infekcijas slimības
izslimotas...............................................................................................................................................................
Kāda ir redze, dzirde...............................................................................................................................................
Alerģijas.................................................................................................................................................................
Raksturīgākie pirmie slimību
simptomi................................................................................................................................................................
Prasmes, iemaņas, paradumi
Bērns mājās guļ diendusu........................................................................................................................................
Cikos iet gulēt vakaros un mostas no
rītiem.....................................................................................................................................................................
Darbojas ar labo vai kreiso
roku.......................................................................................................................................................................
Vai skatās TV. Cik ilgi un
ko?.........................................................................................................................................................................
Vai patīk klausīties grāmatu
lasījumus?..............................................................................................................................................................
Mīļākā grāmata.......................................................................................................................................................
Mīļākās rotaļlietas....................................................................................................................................................
Rotaļājoties vēlas, lai kāds būtu tuvumā; pats darbojas; ātri sāk garlaikoties; maz uzmanības velta nodarbei (pasvītrot
atbilstošāko);vai......................................................................................................................................................
Iemīļotākā nodarbošanās telpā, laukā, kopā ar
ģimeni....................................................................................................................................................................
No kā baidās?.........................................................................................................................................................
Kā izpaužas dusmas, kā nomierināt?.........................................................................................................................
Raksturojiet bērnu- draudzīgs, kautrīgs, neatkarīgs, drošs, sapņains, viegli vai grūti kontaktējas ar citiem (pasvītrot,
pierakstīt)...............................................................................................................................................................
Ģērbšanās iemaņas.................................................................................................................................................
Ēšana.
Kas garšo...............................................................................................................................................................
Negaršo..................................................................................................................................................................
Nedrīkst ēst............................................................................................................................................................
Tualetes lietošana.
Lieto pamperus, prasās, iet pats regulāri vai neregulāri, slapina gultiņā
vai.........................................................................................................................................................................
Papildus informācija , kas var palīdzēt iepazīt Jūsu
bērnu.....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.4
PAPILDINĀJUMS ZIŅU KARTĪTEI

Bērna vārds, uzvārds..............................................................................................................................................................

Adrese.............................................................................................tel...................................................................................

E -pasts.................................................................................................................................................................................

Mātes vārds, uzvārds.....................................................................................tel......................................................................

Tēva vārds, uzvārds........................................................................................tel....................................................................

Personas, kurām vecāki uztic savus bērnus atvest, aizvest uz vai no bērnudārza.........................................................................

.............................................................................................................................................................................................
…………………………………
(datums)

…………………………..
(paraksts, atšifrējums)
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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.5

…….grupas audzēkņu kavējumi 201….gadā.
Datums

Audzēkņa vārds, uzvārds
par kuru ir ziņots

Neierašanās
iemesls
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Neierašanās datums
No

Līdz

Ziņu saņēma

Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumi
Pielikums Nr.6

DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM
1-7 GADUS VECIEM BĒRNIEM
1. Grupas drošības noteikumi 1-7 gadus veciem bērniem (turpmāk- Grupu noteikumi) nosaka
bērnu drošu rīcību Auces novada pirmsskolas izglītības iestādē „Vecauce” (turpmāk- Iestādē
) , teritorijās – grupu laukumos un tās organizētajos pasākumos .
2. Grupu skolotājas iepazīstina un pārrunā ar bērniem par Grupu noteikumiem :
 IV, V, VI, VII, IX, XI, XII , sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas pedagoģiskajā
procesā, ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību
uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību;
 X sadaļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas, pārgājiena vai
ekskursijas;
 I, II, III, VII sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras nodarbības un
pasākuma, lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu ievēroti.
3. Par Grupu noteikumu izmaiņām lemj Pedagoģiskā padome.
I Drošība grupas telpās, nodarbībās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt drošību un
veselību
1. Telpās pārvietojies soļos.
2. Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
3. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus - spēļu kastes un rotaļlietas.
4. Par priekšmetu bojājumiem saki pieaugušajiem.
5. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.
6. Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm) darbojas tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi uzmanīgs.
Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu
zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci.
7. Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.
8. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
9. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi.
10. Ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī.
11. Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
12. Atceries, ka tev nav jāsit. Tu proti runāt.
13. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo arī viņam sāp.
14. Guļamistabā nekarājies pāri gultas malām, nestāvi un nelēkā gultā stāvus un
netraucē citiem bērniem gulēt.
15. Tualetē ievēro tualetes lietošanas noteikumus, uzmanīgi paņem un noliec savu podiņu un ieej
vai izej pa durvīm viens vai pārī.
16. Uz slidkalniņa nekāp ar rotaļlietām, kāp pa kāpnītēm.
II Par drošību sporta nodarbībās, sporta svētkos un citos izglītības iestādes organizētajos
pasākumos
1. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
2. Sporta nodarbībā ievēro disciplīnu un kārtību; skrien tikai norādītā virzienā; neaizskar un
netraucēt citus bērnus; klausi pieaugušo un izpildi dotos uzdevumus.
3. Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar pieaugušā atļauju un
tās klātbūtnē.
4. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.
5. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra instrumenta
pielietojumam.
6. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
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7. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai ar rokām.
8. Zālē pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma- pa vienam vai pārī.
9. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem.
10. Ievēro pieaugušā norādījumus.
11. Neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
12. Ievēro noteikumus arī izejot no zāles.
13. Aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties, skaļi uzvesties, traucēt citiem.
14. Pa koridoriem ej soļos, neslidinies, negrūsties un skaļi nesarunājies.
III Par personas higiēnu un darba higiēnu
1. Lieto tikai savu ķemmi un salveti vai kabatlakatiņu, zobu birstīti.
2. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēdienreizēm un, ja tās ir netīras.
3. Neņem mutē priekšmetus, kuri bijuši otra mutē.
4. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus ( lūpu krāsas).
5. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.
IV Ugunsdrošība
1. Dzirdot dūmu detektora signālu- nekavējoties dodies pie pieaugušā.
2. Zini pateikt savu vārdu, uzvārdu, adresi.
3. Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
4. Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki
pieaugušajam.
5. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
V Elektrodrošība
1. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
2. Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces ( radio, televizoru un elektriskās eglīšu virtenes
u.c.) un raustīt aiz vada.
VI Ceļu satiksmes drošība
1. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
2. Esi uzmanīgs ceļu krustojumos.
3. Ielu šķērso tikai pāŗliecinoties, ka no abām pusēm netuvojas transporta līdzekļi. Vispirms
paskatāmies pa kreisi, tad pa labi, aizejam līdz ceļa vidum un vēlreiz paskatāmies pa labi un
turpinām iet.
4. Uz ceļa neskraidām, negrūstamies, neskrienam.
5. Atceries, ka ejot pastaigā, kad laukā vairs nav gaišs, pie sava apģērba pieliec atstarotāju vai
uzvelc drošības vesti. Tā visi auto tevi redzēs.
6. Braucot mašīnā sēžam bērnu sēdeklītī un piesprādzējamies.
VII Drošība uz ūdens un ledus
1. Neej pie dīķa bez pieaugušā atļaujas.
2. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm bez pieaugušā atļaujas.
3. Mācoties slidināties pa izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies noturēt līdzsvaru. Ja
nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.
VIII Darba drošība, veicot praktiskos darbus
1. Neatstāj bērnudārza teritoriju viens.
2. Uzturies tikai norādītajā vietā.
3. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
4. Par katru negadījumu ( kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki pieaugušajam.
5. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
6. Staigājot laukumā ar basām kājām esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri
var iekost.
7. Ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
8. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
9. Uz slidkalniņa drīksti atrasties viens, dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.
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10. Šūpolēs ievēro augstumu un neatlaid rokas šūpojoties, ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot,
nepacel galvu līdz šūpoles apstājas.
11. Uz līdzsvara baļķa pārvietojies pa vienam un izmanto to sausā un siltā laikā.
12. Ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, pasaki par to pieaugušajam.
13. Spēlē futbolu aiz nojumes.
14. Brauc ar riteni pa celiņu, ievērojot noteikumus un uzvelkot aizsargķiveri. Pēc braukšanas
noliec riteni vietā.
IX Pirmā palīdzība
1. Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi, paliek nelaba dūša, nekavējoties saki
pieaugušajam.
2. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec
pušumu (neliec mutē), saki pieaugušajam.
3. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.
4. Nekad neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut tev tos piedāvā draugs, jo tev tie var izrādīties
bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to pieaugušajiem.
X Ekskursijās, pārgājienos un pastaigās
1. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
2. Sadzirdi skolotājas teikto.
3. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
4. Nekad nepacel un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā ari
neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.
5. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
6. Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
7. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
8. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.
9. Pārgājienā un ekskursijās:
 neatstāj pasākuma vietu;
 neplūc un nemēģini garšot augus, ogas un sēnes;
 nestaigā basām kājām;
 nedzer ūdeni no atklātajām ūdens tilpnēm vai ūdens krāniem;
 nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem.
10. Uzvedības noteikumi autobusā:
 pirms iekāpšanas transporta līdzeklī, atrodies pieaugušā norādītajā vietā;
 transporta līdzeklī nedrīksti traucēt vadītāju vai novērst viņa uzmanību –klaigāt,
staigāt;
 iekāp un izkāp no autobusa tikai ar pieaugušā atļauju;
 braukšanas laikā nedzer no pudelēm vai glāzēm, lai neaplietos vai netraumētu muti,
zobus;
 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, ej pie pieaugušā.
XI Ekstremālās un nestandarta situācijās
1. Dzirdot dūmu detektora signālu- nekavējoties dodies pie pieaugušā.
2. Atrodot nepazīstamus priekšmetus vai vielas, nekavējoties saki pieaugušajam.
XII Draudi savai vai citu personu drošībai
1.Ja redzi draudus savai vai citu bērnu drošībai, nekavējoties ziņo par to pieaugušajam, kurš tobrīd ir
blakus.
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Ar Auces novada PII „Vecauce” Iekšējās kārtības noteikumiem esmu iepazinies :
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas
kods
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Datums

Paraksts
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