
1 
 

 

 

 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

ĀNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “SAULĪTE” 
Reģ. Nr.40900002634, Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043  

Tālrunis 63055469, 63055159 e-pasts: saulite@ozolnieki.lv, mājaslapa www.jelgavasnovads.lv 

___________________________________________________________________________________ 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

01.09.2021.         Nr. SAU/1-11/21/1 

Izdoti saskaņā ar:  

Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,  

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 2. punktu,  

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,  

Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”,  

Ministru kabineta 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”,  

Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumus Nr. 716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, 

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr.890.„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu”15.punktu,  

Jelgavas novada pašvaldības Ānes pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Nolikumu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Jelgavas novada pašvaldības Ānes  pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” (turpmāk tekstā 

– Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka vienotu kārtību, 

kas ir saistoši visiem darbiniekiem un izglītojamajiem: 

1.1.1. izglītojamo tiesības un pienākumus; 

1.1.2. izglītojamo, viņu vecāku (ar jēdzienu „vecāki” saprotami arī citi bērna likumiskie 

pārstāvji) un darbinieku iepazīstināšanu ar Noteikumiem; 

1.1.3.  izglītības procesa organizāciju; 

1.1.4. izglītojamo uzvedību Iestādē, tās teritorijā un Iestādes organizētajos pasākumos; 

1.1.5. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu 

izglītības iestādē; 

1.1.6. izglītojamo ierašanos Iestādē un došanos prom no Iestādes; 
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1.1.7. izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības 

pieejamība Iestādē; 

1.1.8. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu 

personu drošībai; 

1.1.9. vadītājas un darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo; 

1.1.10. nepiederošu personu uzturēšanos Iestādē; 

1.1.11. izglītojamo personu datu aizsardzību, izglītojamo darbības foto un video fiksāciju; 

1.1.12. iesniegumu, sūdzību, ierosinājumu saņemšanu, reģistrēšanu un izskatīšanu; 

1.1.13. atbildību par Noteikumu neievērošanu; 

1.1.14. noslēguma jautājumus.                                                             

1.2. Šo Noteikumu ievērošana ir obligāta visām personām, kuras atrodas Iestādē vai tās teritorijā.  

       II. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

TIESĪBAS: 

 

2.1. UZ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS APMAKSĀTU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBU, 

PIEDALOTIES ROTAĻNODARBĪBĀS,  ROTAĻĀS UN CITĀS AKTIVITĀTĒS, IESTĀDES 

RĪKOTAJOS SVĒTKOS UN PASĀKUMOS. 

2.2. APGŪT ZINĀŠANAS, ATTĪSTĪT SAVAS SPĒJAS, PRASMES UN IEMAŅAS, SAŅEMT 

SAVA DARBA NOVĒRTĒJUMU. 

2.3. PEDAGOĢISKAJĀ PROCESĀ BRĪVI IZTEIKT UN AIZSTĀVĒT SAVAS DOMAS UN 

UZSKATUS, PAUST ATTIEKSMI, ATTĪSTĪT SPĒJAS UN INTERESES ATBILSTOŠI 

INDIVIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM, IESPĒJĀM UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

SATURAM. 

2.4. SAŅEMT PASKAIDROJUMUS UN PALĪDZĪBU NO PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJIEM, 

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU PALĪGIEM UN CITIEM IESTĀDES DARBINIEKIEM. 

2.5. BŪT DROŠĀ VIDĒ, SAŅEMT VESELĪBAS UN DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU, 

NEATLIEKAMO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, AIZSARDZĪBU NO FIZISKĀS UN 

PSIHISKĀS VARDARBĪBAS. 

2.6. IZGLĪTOŠANĀS PROCESĀ IZMANTOT IESTĀDES TELPAS, TERITORIJU, 

NEPIECIEŠAMOS MĀCĪBU LĪDZEKĻUS UN ROTAĻU VIDI. 

2.7. PAPILDUS MĀCĪBU PROCESAM, APMEKLĒT VECĀKU FINANSĒTAS INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS IESTĀDĒ. 

2.8. PĀRSTĀVĒT IESTĀDI DAŽĀDA MĒROGA PASĀKUMOS, KONKURSOS U.C. 

2.9. UZ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU. 

PIENĀKUMI: 

2.10. REGULĀRI APMEKLĒT IESTĀDI, APGŪSTOT VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS 

APMAKSĀTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ATBILSTOŠI VESELĪBAS 

STĀVOKLIM, SPĒJĀM. 

2.11. PIECGADĪGIEM UN SEŠGADĪGIEM IZGLĪTOJAMAJIEM OBLIGĀTI APMEKLĒT 

IESTĀDI. 

2.12. AR CIEŅU IZTURĒTIES PRET IESTĀDES DARBINIEKIEM, CITIEM PIEAUGUŠAJIEM 

UN VIENAUDŽIEM. 

2.13. AR CIEŅU IZTURĒTIES PRET LATVIJAS VALSTI, TĀS SIMBOLIEM. 

2.14. NEAIZSKART CITU IZGLĪTOJAMO UN PIEAUGUŠO TIESĪBAS, AIZLIEGTS FIZISKI 

UN PSIHOLOĢISKI IETEKMĒT CITUS IZGLĪTOJAMOS UN PIEAUGUŠOS. 

2.15. SAUDZĪGI IZTURĒTIES PRET APKĀRTĒJO VIDI (MATERIĀLAJĀM VĒRTĪBĀM, 

DABU). 
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2.16. ATBILDĪGI IZTURĒTIES PRET MĀCĪBU MATERIĀLIEM, UZTURĒT KĀRTĪBU 

VIETĀ, KURĀ TIE ATRODAS. 

2.17. UZTURĒTIES TELPĀS UN ROTAĻU LAUKUMĀ KOPĀ AR GRUPAS BIEDRIEM,        

AIZLIEGTS VIENAM ATSTĀT IESTĀDES TERITORIJU. 

2.18. IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS. 

III.  Izglītojamo, vecāku un Iestādes personāla iepazīstināšana ar Noteikumiem 

3.1. Jaunuzņemto izglītojamo vecāki kopsapulcē tiek iepazīstināti ar informāciju par 

Noteikumos ietverto saturu, ko vecāks apliecina ar savu parakstu un tiek slēgts Līgums,             

par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu. 

3.2.Noteikumi tiek izvietoti darbinieku informācijas stendā un grupu garderobju telpās – 

Vecāku informācijas mapēs, ELIS. 

3.3. Katra mācību gada sākuma pirmajā grupas vecāku sapulcē, vai pēc nepieciešamības, grupu 

pirmsskolas skolotājas izglītojamo vecākus atkārtoti iepazīstina ar Noteikumiem, ko viņi 

apliecina ar savu parakstu. 

3.4.Katra mācību gada sākumā vai atbilstoši nepieciešamībai grupu pirmsskolas skolotājas 

iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem un Drošības instrukcijām. 

3.5. Pirmsskolas skolotājas veic ierakstu “Skolotāja dienasgrāmatā” par iepazīstināšanu ar 

Noteikumiem un Drošības instrukcijām, vajadzības gadījumā minot konkrētu Noteikumu 

punktu un ar kuriem izglītojamajiem veiktas pārrunas. 

3.6. Iestādē, lai aizsargātu Izglītojamā veselību un dzīvību, tiek ievēroti sekojoši 

noteikumi/instrukcijas (skatīt pielikumā): 

 

Dokumenta 

Nr. 

Dokumenta nosaukums 

Nr. 1 Par drošību ekskursijās un pārgājienos 

Nr.1B Par drošību ekskursijās un pārgājienos izglītojamajiem 

Nr. 2 Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk 

dalībnieku 

Nr. 2B Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk 

dalībnieku izglītojamajiem 

Nr. 3 Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās 

Nr .3B Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās izglītojamajiem 

Nr. 4 Par drošību nodarbību telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību 

Nr. 4B Par drošību nodarbību telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, 

kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību 

izglītojamajiem 

Nr. 5 Par elektrodrošību 

Nr. 5B Par elektrodrošību izglītojamajiem 

Nr. 6 Par pirmās palīdzības sniegšanu 

Nr.6B Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajiem 

Nr.7 Par ugunsdrošību 

Nr.7B Par ugunsdrošību izglītojamajiem 

Nr.8B Par izglītojamo rīcību ekstremālās situācijās 

Nr. 9B Par izglītojamo rīcību nestandarta situācijās  

Nr.10B Par ceļu satiksmes drošību izglītojamajiem 

 

Nr.11B Par izglītojamo drošību uz ūdens un ledus 

Nr. 12B Par izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērošanu 
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13B Par izglītojamo darba drošību, veicot praktiskos darbus 

14B Par izglītojamo rīcību spēcīgas vētras gadījumā 

 

 

3.7. Pasākumi ar izglītojamo piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par 

Iestādes organizētajiem pasākumiem vecāki tiek savlaicīgi informēti. Par izglītojamo 

drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. 

3.8. Pirmsskolas sporta un mūzikas skolotāji iepazīstina ar Noteikumiem zālē. Par Noteikumu 

pārrunāšanas faktu veic ierakstu rotaļnodarbību žurnālā.  

3.9. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu 

veikšanu, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu.  

3.10. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem vai izmaiņām tajos tiek iepazīstināti darbinieku 

sapulcēs, ko apliecina ar parakstu, norādot datumu. 

IV. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības Iestāde strādā 5 dienas nedēļā: no pirmdienas līdz piektdienai. Iestādes darba laiks 

ir no 7.00-19.00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu stundu. Īpašos gadījumos 

vadītājai ir iespēja norīkot dežūrgrupu, norādot darbiniekus, kuri strādās šajā grupā. Par īpašiem 

gadījumiem tiek uzskatīti – Iestādes svētku dienas, pirmssvētku dienas, skolēnu brīvlaiki, kad 

Iestādi apmeklē mazāk nekā 50% no Iestādes izglītojamajiem.  

4.2. Iestādes durvju atvēršanai izglītojamo vecāki izmanto durvju kodus, kurs saņem Iestādē 

iestāšanās dienā. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes ieejas 

durvīm. 

4.3. Izglītošanas procesa organizāciju un saturu nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (vērtības, mācību jomās obligātā 

satura apguves plānotie sasniedzamie rezultāti, īstenošanas principi), Iestādes vadītājas 

apstiprināts rotaļnodarbību saraksts, ik mēneša Darba plāns un Dienas ritms. 

4.4. Mācību process noris visas dienas garumā, iestādes telpās un āra vidē. 

4.5. Interešu izglītība tiek īstenota pēc vadītājas apstiprināta plāna.  

4.6. Rīta un pēcpusdienu cēlienā, grupās un āra vidē, pirmsskolas skolotāju vadībā, tiek 

organizētas integrētās rotaļnodarbības, pastaigas Iestādes teritorijā, ārpus Iestādes teritorijas un 

individuālais darbs ar izglītojamajiem. 

4.7. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un integrēto rotaļnodarbību 

plānu. 

4.8. Izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem, ekskursijām, 

pārgājieniem.  

4.9. Gadījumos, kad Iestāde netiek apgādāta ar elektroenerģiju un ūdens padevi, Iestāde ir 

slēgta un Izglītojamie netiek uzņemti. Izglītojamo ģimenes par to tiek brīdinātas, tiklīdz par to 

tiek informēti Iestādes darbinieki.  

V. Izglītojamo uzvedība Iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos 

pasākumos 

5.1. Izglītojamo uzvedība telpās: 

5.1.1. Uzturēties grupas telpā vai telpā, kurā notiek aktivitātes, to neatstāt bez pieaugušā atļaujas vai 

pavadības.  

5.1.2. Ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas. 

5.1.3. Rotaļu un spēļu laikā ievērot to noteikumus. 

 5.1.4. Ar cieņu izturēties pret pieaugušajiem un vienaudžiem. 

5.1.5. Nav atļautas darbības, kas var kaitēt paša vai citu veselībai, dzīvībai. 
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5.1.6. Ar saudzīgu attieksmi izturēties pret inventāru un Iestādes telpām. 

5.1.7. Pārvietoties pa kāpnēm augšup un lejup lēnām, ar apaviem kājās un ejot soļiem. 

5.1.8. Bez pirmsskolas skolotājas ziņas neizmantot interaktīvās tāfeles un datoraprīkojumu, aizliegts 

aiztikt elektrības rozetes. 

5.1.9. Aizliegts bāzt mutē rotaļlietas, mācību un citus piederumus, vielas. 

5.1.10. Iestādē neienest rotaļlietas, asus, viegli uzliesmojošus priekšmetus un vielas, medikamentus, 

ķīmiskas vielas, mobilās viedierīces. 

5.2. Izglītojamo uzvedība Iestādes organizēto pasākumu laikā: 

5.2.1. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās Iestādē uzņemtie izglītojamie, viņu vecāki, 

atsevišķos gadījumos ģimenes locekļi, Iestādes darbinieki un Iestādes aicināti viesi.  

5.2.2. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumus 

Izglītojamajiem kopā ar vecākiem organizē ne vēlāk kā līdz plkst. 18:30. Par drošību 

pasākumos atbild pasākuma organizators un attiecīgās grupas pirmsskolas skolotāja. 

5.2.3. Pasākuma laikā jāuzvedas klusi, nedrīkst traucēt, fiziski aizskart citus. 

 

5.3.Izglītojamo uzvedība teritorijā: 

5.3.1. Aktivitāšu laikā nedrīkst nodarīt kaitējumu sev, citiem vienaudžiem un pieaugušajiem. 

5.3.2.  Ja rotaļu laukumā ierauga ko neparastu (dzīvniekus, priekšmetus), – tos neaiztikt, saukt 

pieaugušo. 

5.3.3.  Ja pār žogu pārkrīt rotaļlieta (bumba) – pateikt to pieaugušajiem, pašam pakaļ nedoties. 

5.3.4. Nedrīkst vienam iet pie žoga, vārtiem, sarunāties ar svešiniekiem un pieņemt no viņiem 

dāvanas vai lietas, ja kāds uzrunā - jāpasauc pieaugušais. 

5.3.5.  Iziet no Iestādes teritorijas drīkst tikai kopā ar vecāku vai grupas pirmsskolas  skolotāja 

vadībā. 

VI. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojums izglītības iestādē 

6.1. Evakuācijas plāni ir izvietoti pirmā un otrā stāva kāpņu telpās. 

6.2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas ir izvietota darbinieku informācijas stendā un grupu 

vecāku informācijas stendos. 

6.3. Informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā atrodas uz ugunsdzēsības paneļa un darbinieku 

informācijas stendā.  

VII. Izglītojamo ierašanās Iestādē un došanās prom no Iestādes 

7.1. Izglītojamajam iestājoties Iestādē, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par bērna uzņemšanu, 

medicīnas karte (forma 026/u), jāuzrāda savu un bērna personu apliecinošu dokumentu.  

7.2. Ikdienā izglītojamo uz Iestādi atved un izņem vecāki vai viņu, rakstiskā iesniegumā, norādīta 

persona, kas nav jaunāka par 13 gadiem. 

7.3. Nokļūšanai Iestādē pieaugušie lieto durvju kodus. Izņemot tos gadījumus, kad ir izdota Iestādes 

vadītājas apstiprināta kārtība par aizliegumu vecākiem ienākt un uzturēties Iestādes telpās.  

7.4. Lai nodrošinātu Izglītojamā ēdināšanu, dalību rotaļnodarbībās, vēlams Iestādē ierasties līdz plkst. 

8.00. 

7.5. Ja Izglītojamais Iestādi neapmeklēs, līdz plkst. 8.00 Vecāki informē grupas skolotāju telefona 

sarunā, vai paziņo grupas Whats App grupā. 

7.6. Izglītojamais Iestādē ierodas vesels, tīrs, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas 

piederumiem. Virsdrēbes atstāj garderobē un nomaina ielas apavus. 

7.7. Izglītojamo pieņemšanu un nodošanu organizē pie Iestādes ieejas/izejas vai pastaigu laikā, 

teritorijā. Adaptācijas posmā, īslaicīgi, vecākam ir iespēja uzturēties iestādes telpās.   
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VIII. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās 

palīdzības pieejamība izglītības iestādē 

8.1. Vismaz reizi gadā tiek veikta pārbaude uz pedikulozi un kašķi.  

8.2. Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus, kuri atnesti no mājām (izņemot 

gadījumus, ja izglītojamajam ir hroniskas saslimšanas un ārsts ir nozīmējis medikamentus lietot 

ikdienā). Ja izglītojamajam nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, jāvēršas pie Iestādes 

medicīnas darbinieka. 

8.3. Ja izglītojamajam ir šādu infekcijas slimību pazīmes - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu 

ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar 

paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, 

dzert, raudulība, paātrināta elpošana). Vai ģimenes ārsts ir konstatējis kādu no zemāk minētajām 

infekcijas slimībām:  

Akūtas zarnu slimības, Bakas, Difterija, Epidēmiskais parotīts, Ērču vīrusencefalīts, Garais klepus, 

Kašķis, Masalas, Masaliņas, Meningīti, Encefalīti, Meningokoku infekcija. 

Putnu gripa vai cita gripa, kuru izraisa vīruss, ko Pasaules Veselības organizācija uzskata par 

iespējamās pandēmijas izraisītāju (līdz laikam, kad tiks konstatēta noturīgā gripas izplatīšanās 

Latvijā), Salmoneloze, Smags akūts respiratorais sindroms (SARS), Tuberkuloze, Vējbakas, 

Žiardiāze, tad ierodoties Iestādē, ārsta zīme ir nepieciešama pat par vienu kavēto dienu. 

8.4. Ja izglītojamajam tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties Iestādē, Iestādes medicīnas 

māsa vai grupas skolotāja informē izglītojamā Vecākus. Vecāki saslimušo izglītojamo izņem no 

Iestādes. 

8.5. Ja izglītojamajam ir diagnosticētas veselības problēmas (ēdiena nepanesība, alerģiskas reakcijas 

u.c.), Iestādes medicīnas māsa atbilstoši ārsta rakstiskiem norādījumiem un vecāku sniegtai 

informācijai izstrādā speciālus norādījumus Iestādes darbinieku rīcībai un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējam. 

8.6. Ja izglītojamais ilgstoši plāno Iestādi neapmeklēt attaisnojošu iemeslu dēļ (Vecāku atvaļinājums, 

citi neparedzēti gadījumi) Vecākiem vismaz dienu iepriekš rakstiski jāinformē Iestādes 

administrācija, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Atsākot apmeklēt Iestādi, nav nepieciešama ārsta 

izziņa. 

8.7. Ja izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība, pirmsskolas skolotāja 

informē vadītāju un medicīnas māsu, kuri izvērtē situāciju. Pirmo palīdzību sniedz  Iestādes 

medicīnas māsa, pirmsskolas skolotāja par notikušo informē izglītojamā vecākus. 

8.8. Ja izglītojam ir smaga trauma vai dzīvībai bīstama saslimšana, pirmsskolas skolotāja paziņo 

Iestādes medicīnas māsai un vadītājai. Vadītāja izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

medicīnas māsa nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Pirmsskolas skolotāja par notikušo informē 

izglītojamā vecākus. Ja izglītojamai ir jāhospitalizē, līdzi dodas pavadošā persona – pirmsskolas 

skolotāju palīgs.  

8.9.Iestādē rīkotajos sporta un citos pasākumos piedalās Iestādes medicīnas māsa. 

IX. Izglītojamā drošība iestādē 

9.1. Iestādē tiek nodrošināta Izglītojamo drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēkas un teritorijas 

apsardzi nodrošina apsardzes uzņēmums. 

9.2. Ienākot teritorijā un izejot no tās, ir obligāti jāaizver vārti un jāaizbīda vārtu aizbīdnis.  

9.3. Izglītojamā atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki. 

9.4. Ārkārtas situācijās Iestādes darbinieki evakuē izglītojamos. 

9.5.Iestādē un tās teritorijā aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, 

gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana 

un realizācija. 
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X. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai citu personu drošībai 

10.1. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tas 

informē jebkuru Iestādes darbinieku.  

10.2. Ja tuvumā nav pieaugušais, izglītojamais skaļi kliedzot sauc pēc palīdzības. 

  

XI. Vadītājas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo 

Terminu skaidrojums: 

Konflikts – pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu sadursme, sacensība vai ķīviņš starp 

atšķirīgi domājošiem indivīdiem. 

Fiziskā vardarbība – izglītojamā veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums. 

Emocionālā vardarbība –izglītojamā garīgo vajadzību ignorēšana, pašcieņas aizskaršana vai 

psiholoģiskā ietekmēšana, negatīvi ietekmējot viņa emocionālo attīstību. 

 

11.1. Ja noticis konflikts starp izglītojamajiem, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība: 

11.1.1. grupas pirmsskolas skolotāja nekavējoties ziņo un veic pārrunas ar izglītojamā 

vecākiem un Iestādes vadītāju par konfliktu, 

11.1.2. grupas pirmsskolas skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā par notikušo konfliktu un tajā 

dienā vecāki apstiprina ar savu parakstu Individuālas sarunas protokolu, ka viņi ir informēti par 

šādu konfliktu. 

11.2. Ja konfliktsituācija nav atrisināta, tad:  

   11.2.1.grupas pirmsskolas skolotāja iesniedz rakstisku iesniegumu Iestādes vadītājai, 

   11.2.2. pamatojoties uz grupas skolotāja rakstisko iesniegumu, Iestādes vadītāja aicina 

konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt, 

   11.2.3. pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, Iestādes vadītājai ir tiesības atskaitīt 

izglītojamo no Iestādes, ja izglītojamā uzvedība apdraud savu un pārējo izglītojamo drošību, veselību 

un dzīvību (izņemot 5, 6 gadīgos izglītojamos). 

11.3. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un Iestādes darbinieku, kura laikā saskatāma fiziska vai 

emocionāla vardarbība: 

11.3.1.Iestādes darbinieks vēršas pie Iestādes vadītājas ar rakstisku iesniegumu un situācijas 

aprakstu; 

11.3.2. Iestādes vadītāja sazinās ar izglītojamā vecākiem un veic pārrunas. Sarunas tiek 

protokolētas. 

11.3.3. Iestādes vadītāja organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses. Sarunas tiek 

protokolētas. 

11.4. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un Iestādes darbinieku, par ko izglītojamais informējis savus 

vecākus un vecāki Iestādes darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku (pedagoģiski profesionālās 

ētikas normu pārkāpums): 

11.5. Izglītojamā vecākiem ir tiesības veikt pārrunas ar pedagogu vai Iestādes darbinieku, kurš ir 

iesaistīts konflikta situācijā.  

11.6. Ja konfliktsituāciju neizdodas atrisināt, tad: 

  11.6.1. Izglītojamā vecākiem ir tiesības rakstīt iesniegumu par notikušo Iestādes vadītājai, 

  11.6.2. Iestādes vadītāja pieprasa rakstisku paskaidrojumu Iestādes darbiniekam, 

  11.6.3. Iestādes vadītāja uz rīkojuma pamata izveido komisiju trīs līdz piecu cilvēku sastāvā 

konfliktsituācijas izvērtēšanai, 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Indiv%C4%ABds
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  11.6.4. tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar izglītojamā vecākiem un Iestādes darbinieku, ja nepieciešams 

uz noslēguma sarunu pieaicina personu no Jelgavas novada domes, Jelgavas novada Bāriņtiesas vai 

Sociālā dienesta darbiniekus; 

  11.6.5. pēc notikuma izvērtēšanas, gadījumā, ja fakts par vardarbību pret izglītojamo apstiprinās, 

vadītāja par notikušo ziņo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un piemēro disciplinārsodu: 

piezīme, brīdinājums, darbinieka atstādināšana no darba.  

11.7.Visi ar konfliktsituācijas risināšanu saistītie dokumenti tiek glabāti pie Iestādes vadītājas. 

XII. Nepiederošu personu uzturēšanās Iestādē 

12. Iestādei piederošas personas ir izglītojamie un darbinieki.  

12.1. Nepiederošai personai ierodoties iestādē, jāgriežas pie Iestādes vadītājas.  

12.2. Ja Iestādē vai Iestādes teritorijā Iestādes darbinieki sastop nepiederošu personu, tad: 

 12.2.1. Iestādes darbiniekam jāpieiet klāt, jāpajautā ierašanās iemesls, un jāpavada, šo personu 

līdz mērķim, norādot kabinetu, grupu vai konkrētu personu. 

 12.2.2. Par katru, nepiederošas personas ierašanās gadījumu, jāinformē Iestādes vadītāja vai 

dežūrējošais administrācijas darbinieks, kuram saņemtā informācija jānodod Iestādes vadītājai. 

12.3. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta 

apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 

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

griežas pie Iestādes vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku. 

12.5. Atrasties Iestādes teritorijā, ārpus Iestādes darba laika, bez Iestādes administrācijas atļaujas ir 

aizliegts. 

12.6. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo 

veselībai vai dzīvībai, darbinieks nekavējoties nospiež drošības pogu, kura atrodas katrā grupā un 

zvana 112, vienlaicīgi informējot Iestādes administrāciju. 

XIII. Izglītojamo personu datu aizsardzība, izglītojamo darbības foto un video 

fiksācija 

13.1. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtības ievērošana attiecas uz visiem Iestādes 

darbiniekiem, kuri saistīti ar Iestādes funkciju nodrošināšanu un strādā ar izglītojamo personas 

datiem. 

13.2. Iestāde nodrošina izglītojamo personu datu aizsardzību, katrai personas datu apstrādei nosakot 

noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi. 

13.3. Izglītojamā fotogrāfiju izmantošana Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, publiska to 

izmantošana Iestādes telpās ir atļauta pēc tam, kad ir informēti Izglītojamā vecāki, kuri to 

apliecina ar savu parakstu. 

13.4. Aizliegta foto vai video materiāla ievietošana sociālajos tīklos bez sižetā redzamo izglītojamo 

vecāku piekrišanas. 

13.5. Ja Iestādē notiek zinātnisks, socioloģisks vai līdzīga satura pētījums, par pētījuma nolūku datu 

saņēmēji informē izglītojamo vecākus, datu vākšanai saņemot rakstisku piekrišanu vai atteikumu. 

13.6. Tiek nodrošināts, ka izglītojamā vecāki pēc rakstiska pieprasījuma var lūgt dzēst izglītojamā 

personas datus. 

13.7. Videonovērošanā paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums - „ Nodrošināt 

īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām  darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, 

nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības un citus apdraudējumus’’. 
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XIV. Kārtība, kādā saņem, reģistrē un izskata iesniegumus, sūdzības, 

ierosinājumus 

14.1. Rakstiskā formā saņemtais dokuments tiek reģistrēts, uzrādot: iesniedzēja vārdu, uzvārdu, 

dokumenta veidu, īsu izklāstu, datumu, reģistrācijas numuru.  

14.2. Iestādes vadītāja iepazīstas ar saņemtā dokumenta saturu un deleģē konkrētu adresātu 

darbam ar dokumentu. 

14.3. Atbilstoši izskatītā dokumenta saturam vadītāja vai administrācija nosaka konkrētu rīcības 

plānu. 

14.4. Pieaicinot iesaistītās personas, administrācija noskaidro sūdzībā uzrādīto, uzklausa 

Iestādes darbiniekus un nosaka rakstiskā paskaidrojuma iesniegšanas datumu. 

14.5. Administrācija nepieciešamības gadījumā, sasauc iesaistīto personu pārrunas (sūdzības 

iesniedzējs, iesaistīto darbinieku un administrācijas pārstāvji). 

Sūdzības iesniedzējam, tiek sniegta rakstiska atbilde viena mēneša laikā no iesniegšanas 

datuma (izņemot gadījumus, kad iesniedzējs ir anonīms). 

 

14.6. Konfliktu risināšanas ceļš starp izglītojamo un Iestādes darbinieku. 

14.6.1. Darbinieka saruna ar konfliktējošo izglītojamo divatā. 

14.6.2. Sarunā piedalās Iestādes darbinieks, vadītājas vietniece izglītības jomā, izglītojamais. 

14.6.3. Grupas skolotāja iesaista izglītojamā vecākus. 

14.6.4. Konfliktu risināšana pie Iestādes vadītājas. 

14.6.5. Visas sarunas tiek protokolētas. 

 

14.7. Konfliktu risināšanas ceļš starp izglītojamo vecākiem un darbiniekiem. 

14.7.1. Darbinieka saruna ar konfliktējošo izglītojamā vecāku divatā. 

14.7.2. Darbinieks iesaista Iestādes vadītāju, ja nepieciešams arī atbalsta komandu. 

14.7.3 Visas sarunas tiek protokolētas. 

 

14.8. Konfliktu risināšanas ceļš starp darbinieku un Iestādes vadītāju. 

14.8.1. Agrīnās stadijas konflikts tiek risināts veidojot dialogu, darba devējs-darba ņēmējs 

Iestādes līmenī, sarunu ceļš sevī ietver abu pušu uzklausīšanu. 

14.8.2. Maznozīmīgāka viedokļu sadursmē iesaistās atbalsta personāls (psihologs). 

14.8.3. Tiek pieprasīts abu pušu rakstisks paskaidrojums, situācijas analīze. 

14.8.4. Atklāts viedokļu pret nosacījums - konflikta risināšanā tiek iesaistīti Jelgavas novada 

Domes pārstāvji, tālāko konflikta risināšanu koordinē Jelgavas novada Domes pārstāvji. 

14.8.5. Sarunas tiek protokolētas.  

XV. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 

15.1.Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta. 

15.2.  Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

15.2.1. grupas pirmsskolas skolotāja vai Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā 

var izteikt mutisku aizrādījumu; 

15.2.2. grupas pirmsskolas skolotāja vai Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā 

var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem; 

15.2.3. vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes; 

15.2.4. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja ar rīkojumu var atskaitīt izglītojamo 

no Iestādes. 

15.2.5. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku 

ziņojumu Iestādes vadītājai. 
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     15.3. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās: 

 15.3.1 Iestādes darbinieks ar Vecākiem; 

 15.3.2. Iestādes vadītājai kopā ar Iestādes darbinieku un Vecākiem. 

      15.4. Vadītājai ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt izglītojamo no Iestādes: 

  15.4.1. ja pēc vietas piešķiršanas Iestādē izglītojamais viena mēneša laikā neierodas Iestādē: 

15.4.2. ja izglītojamais vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi, izņemot 

5 un 6 gadīgos; 

15.4.3. ja izglītojamā veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas 

slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē; 

15.4.4. ja izglītojamā uzvedība apdraud savu un pārējo izglītojamo drošību, veselību un dzīvību; 

15.5. Par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes vadītāja informē Jelgavas novada Izglītības nodaļas 

vadītāju. 

XVI. Noslēguma jautājumi 

16.1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes vadītājs, 

Iestādes pedagoģiskā padome, Iestādes padome.  

16.2.Noteikumus un to grozījumus apstiprina Iestādes vadītājs.  

16.3. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušus 2020.gada 31.augusta Ozolnieku 

novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” Iekšējās kārtības noteikumus. 

16.4. Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 08.septembrī.  

 

 

SASKAŅOTS  

Jelgavas novada pašvaldības  

Ānes pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 

2021.gada 8.septembra  

pedagoģiskajā sēdē 

Protokola Nr. 5-6/8 

 

 

Vadītāja         I. Jumīte 
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Pielikums  

 

 

 

 

INSTRUKCIJA NR. 1 

 

PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS 

 
I. Par pastaigām ārpus izglītības iestādes teritorijas 

 

Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

1. Izejot ar grupu ārpus teritorijas pastaigā, pirmsskolas skolotājai 3 dienas iepriekš jāiesniedz 

iesniegums vadītājai, par iziešanu no izglītības iestādes teritorijas. Tiek izdots Rīkojums. Pie 

iestādes lietvedes jāsaņem atbilstoša veidlapa, kurā izglītojamo vecāki ar savu parakstu 

apliecina, ka viņi piekrīt/nepiekrīt šai aktivitātei. Pirmsskolas skolotāja veic  ierakstu „Pastaigu 

un ekskursiju žurnālā” (kurš atrodas pie darbinieku ziņojumu stenda) informāciju par pastaigas 

laiku, maršrutu ( kurš izvēlēts pēc Izglītības iestādē  izstrādātajiem  maršrutiem), izglītojamo 

skaitu un grupu pavadošo pirmsskolas skolotāju un skolotājas palīdzes vārdu, uzvārdu, 

Rīkojuma Nr.  

2. Izglītojamo grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas jāpavada, ne mazāk, kā diviem 

pieaugušajiem. Izglītojamajiem jāiet pa pāriem kolonā, stingri ievērojot satiksmes noteikumus. 

Viens pieaugušais iet grupas priekšgalā, otrs aizmugurē. Pastaigas maršruta garums nedrīkst 

pārsniegt 1 km izglītojamajiem līdz 4 gadu vecumam un 3 km izglītojamajiem līdz 6 gadu 

vecumam. 

3. Izglītojamie drīkst nest 1 – 2 darba rīkus vai rotaļlietas (somā vai tīkliņā). Pārnēsājamo 

priekšmetu svars nedrīkst pārsniegt 1,5 kg.  

4. Organizēt pastaigas uz ūdenskrātuvi atļauts tikai ar mērķi – iepazīties ar to. 

5. Pastaigas uz ūdenskrātuvēm var organizēt tikai pēc iepriekšējas vietas apskates. 

6. Pirmsskolas skolotājiem ir aizliegts organizēt peldēšanos izglītojamajiem dabīgās vai 

mākslīgās ūdenskrātuvēs. 

7. Karstā laikā ejot pastaigā vai dodoties ekskursijā, pirmsskolas skolotājai jāņem līdzi slēgtā 

traukā atdzesēts, vārīts ūdens un pirmās palīdzības aptieciņa. 

8. Ziemas periodā pastaigu laikā, apmeklējot ūdenskrātuves, aizliegts kāpt uz ledus un pastaigāties 

pa ledu. 

9. Ārkārtas situācijā atbildīgā persona nodrošina cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu noteikuma 

vietā un, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

10. Par nelaimes gadījumu nekavējoties informē vadītāju un cietušā izglītojamā vecākus. 

11. Bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju. 

12. Nodrošināt vecāku informēšanu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, 

pārvietošanas veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. 

13. Pirms pārgājiena vai ekskursijas vecāki informē atbildīgo personu par izglītojamā veselības 

traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām 

sazināties ar viņiem. 

14. Izglītojamos ar Instrukciju Nr. 1 „B” grupas pirmsskolas skolotājas iepazīstina pirms došanās 

ekskursijā vai pārgājienā.  

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

INSTRUKCIJA Nr. 1 ,,B,, 

 

,,PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS”. 
 

 

 

1. EKSKURSIJU UN PĀRGĀJIENU LAIKĀ UZMANĪGI KLAUSIES SKOLOTĀJAS 

NORĀDĪJUMUS. 

 

2. TEV VIENMĒR JĀATRODAS KOPĀ AR SAVU GRUPU UN PIEAUGUŠAJIEM – 

SKOLOTĀJĀM, SKOLOTĀJU PALĪDZĒM. 

 

3. PĀRBAUDI, VAI KURPJU AUKLAS SASIETAS, APĢĒRBS KĀRTĪBĀ. 

 

4. EJOT PASTAIGĀ GAR IELAS MALU, TU DRĪKSTI IET TIKAI PA IETVI. 

 

5. IEVĒRO – JA BRAUC AUTO, IELU NEŠĶĒRSO! 

 

6. ŠĶĒRSO IELU TIKAI PIE ZAĻĀS GAISMAS, GĀJĒJU PĀREJAS. JA PĀREJU NAV, 

NOGAIDI, KAMĒR TUVUMĀ NAV AUTOMAŠĪNU UN TAD ŠĶĒRSO IELU, 

PALŪKOJOTIES UZ KREISO, PUSI AIZEJ LĪDZ IELAS VIDUM, TAD PASKATIES PA 

LABI UN TURPINI ŠĶĒRSOT IELU. 

 

7. PELDĒTIES DRĪKSTI, TIKAI EJOT KOPĀ AR SAVIEM VECĀKIEM. 

 

8. ZIEMAS LAIKĀ, PASTAIGĀJOTIES GAR EZERU, UPI VAI CITĀM 

ŪDENSKRĀTUVĒM, DRĪKSTI IET TIKAI LĪDZ LEDUM. 

 

9. TU NEDRĪKSTI IET LĪDZI NEPAZĪSTAMIEM CILVĒKIEM UN NEDRĪKSTI ŅEMT 

ROTAĻLIETAS VAI SALDUMUS BEZ SKOLOTĀJAS, VAI SKOLOTĀJU PALĪDZES 

ATĻAUJAS. 

 

10. ATCERIES – NEDRĪKST AIZTIKT STIKLA LAUSKAS, SĒNES, OGAS, AUGUS, 

ŠĻIRCES, ASUS ZARUS. 

 

11. JA TU NEZINI KĀ RĪKOTIES, VIENMĒR PAJAUTĀ PADOMU PIEAUGUŠAJIEM. 

 

12.  JA EKSKURSIJAS VAI PĀRGĀJIENU LAIKĀ TU PAZAUDĒ SAVU GRUPU, GRIEZIES 

PĒC PALĪDZĪBAS PIE POLICISTA VAI PIEAUGUŠĀ.  PASAKI VIŅAM SAVU VĀRDU, 

UZVĀRDU, BĒRNUDĀRZA NOSAUKUMU. VIŅŠ TEV PALĪDZĒS. 
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INSTRUKCIJA Nr. 2 

,,Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku’’. 

 

 
Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 
1. Organizējot masu pasākumu, jāiesniedz rakstisks iesniegums iestādes vadītājai. Ar rīkojumu tiek 

nozīmētas atbildīgās personas un nepieciešamo palīgu sastāvs.  

2. Atbildīgā persona saskaņo ar vadītāju masu pasākuma plānu, kurā norādīts norises laiks, vieta, 

aptuvenais dalībnieku skaits, tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības 

prasībām un veicamie drošības pasākumi. 

3. Pirms masu pasākuma atbildīgā persona pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma 

piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

4. 3 dienas pirms pasākuma par tā norisi un izmaiņām mācību procesā grupas pirmsskolas  skolotājas 

informē izglītojamo vecākus. Ja pasākums ir ārpus iestādes teritorijas, vecāki rakstiskā veidā 

apliecina savu piekrišanu/nepiekrišanu dalībai attiecīgajā pasākumā. Izglītojamajiem, kuri 

nepiedalās šajā pasākumā, tiek nodrošināta vieta dežūrgrupā.  

5. Pirms došanās uz pasākumu, grupas pirmsskolas skolotājas novada instruktāžu izglītojamajiem 

par drošības un uzvedības noteikumiem pasākuma laikā (Instruktāža 1 „B” un 2 „B”). Un izdara 

attiecīgu ierakstu pirmsskolas izglītības skolotāju dienasgrāmatā „Pieraksti par izglītojamo 

iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām”.  

6. Pirms pasākuma vadītājs apseko un novērtē:  

6.1. Zāles (telpas, būves u.c.) tehnisko atbilstību un tehniskā nodrošinājuma piemērotību 

attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

6.2. Ugunsdrošības stāvokli – evakuācijas ceļi brīvi, atklātu uguni nelietot, bīstamas vielas un 

šķīdumus neuzglabāt, ugunsdzēsības aparātiem jābūt kārtībā; 

6.3. Atbilstību elektrodrošības prasībām. 

 

7. Ārpus Iestādes teritorijas rīkotie masu pasākumi tiek saskaņoti ar vietējo pašvaldību, 

nepieciešamības gadījumā tiek informēta policija un UGD, ja transportlīdzekļu kustība var 

apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību. 

8. Nepieļaut telpā pasākuma dalībnieku skaitu lielāku par pieļaujamo un plānoto. 

9. Pasākuma laikā nav atļauti gaismas efekti, izmatojot ķīmiskās un citas vielas, kas var izraisīt 

ugunsgrēku. 

10. Pasākumos, kuros piedalās liels skaits dalībnieku (vairāk nekā 100 cilvēku), obligāti nepieciešama 

izglītības iestādes medicīniskā personāla klātbūtne.  

11. Ārpus Iestādes teritorijas rīkotajos masu pasākumos izglītojamajiem tiek nodrošināta droša 

sabiedriskās tualetes lietošana, par ko atbildīga ir katras grupas pirmsskolas skolotājas palīdze.  

12. Ar instrukciju iepazīstina grupu pirmsskolas skolotājas pirms katra masu pasākuma. 

13. Izglītojamos ar instrukciju Nr. 2 „B” grupas pirmsskolas skolotājas iepazīstina pirms došanās uz 

masu pasākumu.  
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INSTRUKCIJA Nr. 2,,B,, 

,,PAR DROŠĪBU MASU PASĀKUMOS UN PASĀKUMOS, KUROS PIEDALĀS 

100 UN VAIRĀK DALĪBNIEKU”. 

 

 
 

1. PIRMS PASĀKUMA IEVĒRO, KĀ IR ĢĒRBUSIES TAVA SKOLOTĀJA, LAI VARĒTU 

VIŅU ATPAZĪT NO ATTĀLUMA.  

 

2. IEMĀCIES PATEIKT – KĀ TEVI SAUC, SAVA BĒRNUDĀRZA UN GRUPIŅAS 

NOSAUKUMU, SAVAS MĀJAS ADRESI. TAS VAR NODERĒT, JA NOKLĪDĪSI. 

 

3. JA PĒKŠŅI PAZŪD GAISMA TELPĀ, KUR IR SVĒTKI, IEKLAUSIES, KO SAKA 

SKOLOTĀJA UN SEKO VIŅAS NORĀDĒM. UZVEDIES MIERĪGI. 

 

4. UZTURIES SAVAS GRUPAS BĒRNU UN SKOLOTĀJAS TUVUMĀ. 

 

5. NESPRAUCIES PŪLĪ, TĀ TU NODARĪSI PAŖI SEV UN CITIEM. TU VISU TĀPAT 

REDZĒSI UN DZIRDĒSI.  

 

6. NO PASĀKUMA NORISES VIETAS EJ PROM TIKAI KOPĀ AR SAVAS GRUPAS 

BĒRNIEM UN SKOLOTĀJĀM. 

 

7. JA NOMALDIES, ESI MIERĪGS! PIEEJ PIE POLICISTA VAI PASĀKUMA 

ORGANIZATORA, IZSTĀSTI, KAS ATGADĪJIES. VIŅI PALĪDZĒS! 

 

8. UZVEDIES TĀ, LAI NETRAUCĒTU PASĀKUMA NORISI. RUNĀ KLUSI, NESKRAIDI 

UN NEGRŪSTIES.  

 

9. ZIŅO SKOLOTĀJAI, JA JŪTIES SLIKTI VAI ESI GUVIS TRUMU.  
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INSTRUKCIJA Nr.3 

,,Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās” 

 
Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 
1. Sporta sacensības un nodarbības rīkojamas sporta nodarbībām pielāgotā telpā –Iestādes zālē, 

teritorijā, vai ārpus Iestādes telpām. 

2. Par drošību sporta nodarbībās un Iestādes rīkotajos sporta pasākumos atbild Iestādes  

pirmsskolas sporta skolotājs, pieaicinot sev par palīgiem Iestādes darbiniekus.  

3. Rīkojot sporta nodarbības vai sacensības ārpus Iestādes telpām, vadītāja pārliecinās par telpu 

un to aprīkojuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un iepazīstas ar uzraudzības dienestu 

atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

4. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud izglītojamo 

veselību un drošību. 

5. Sporta sacensības rīko tikai  medicīnas māsas klātbūtnē. 

6. Rīkojot Iestādes sporta sacensības ar vecāku piedalīšanos, atbildīgā persona (pirmsskolas 

sporta skolotājs) ievēro instrukcijā Nr.2 ,,Par drošību masu pasākumos,, minētos noteikumus. 

7. Atbildīgā persona nodrošina instrukcijā Nr. 2 noteiktās prasības. 

8. Atbildīgā persona nodrošina šīs drošības instrukcijas ievērošanu un personīgu klātbūtni sporta 

sacensību vai nodarbību laikā. 

9. 3 dienas pirms sporta sacensībām, kas notiek ārpus Iestādes teritorijas, atbildīgā persona 

(pirmsskolas sporta skolotājs) iesniedz vadītājai rakstisku iesniegumu. Par izmaiņām mācību 

procesā grupas pirmsskolas skolotājas informē izglītojamo vecākus, kuri rakstiskā veidā 

apliecina savu piekrišanu/nepiekrišanu sava bērna dalībai attiecīgajā pasākumā. Vecāki, kuri 

nevēlas, lai viņu bērns piedalās šajā pasākumā, saņem informāciju par dežūrgrupas 

nodrošināšanu Iestādē.  

10. Ārpus Iestādes teritorijas rīkotajās sporta sacensībās izglītojamajiem tiek nodrošināta droša 

sabiedriskās tualetes lietošana, par ko atbildīga ir katras grupas pirmsskolas skolotājas palīdze.  

11. Pirms došanās ārpus iestādes teritorijas, grupas pirmsskolas skolotājas iepazīstina izglītojamos 

„PAR DROŠĪBU EKSKURSIJĀS UN PĀRGĀJIENOS” INSTRUKCIJA NR. 1, „PAR 

DROŠĪBU MASU PASĀKUMOS UN PASĀKUMOS, KUROS PIEDALĀS 100 UN 

VAIRĀK DALĪBNIEKU”  INSTRUKCIJA  NR. 2 „B”,  ‘’PAR DROŠĪBU SPORTA 

SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS’’ Instrukcija Nr. 3 „B”. 

Un izdara attiecīgu ierakstu pirmsskolas izglītības skolotāju dienasgrāmatā „Pieraksti par bērnu 

iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām”.  

12. Iestādes medicīnas māsa informē sporta skolotāju par izglītojamo veselības stāvokli, pēc 

ilgstošākas slimošanas, pēc traumas vai gadījumos, ja izglītojamam piemērojamas īpašas 

prasības, kuras atspoguļotas medicīnas kartē.  

13. Šī informācija tiek iegūta, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegto 

atzinumu, vai ģimenes ārsta sagatavotu izziņu. 

14. Ar instrukciju pirmsskolas sporta skolotāju iepazīstina ne retāk kā divas reizes gadā. 
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INSTRUKCIJA Nr. 3,,B” 

 

,,PAR DROŠĪBU SPORTA SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS” 

 

 
 

1. SPORTA NODARBĪBĀ DRĪKST PIEDALĪTIES TIKAI AR SPORTA NODARBĪBĀM 

PAREDZĒTIEM APAVIEM VAI BASĀM PĒDĀM. 

 

2. PA VINGROŠANAS SIENU TU DRĪKSTI KĀPT, JA KLĀT IR SKOLOTĀJS. 

 

3. IEVĒRO SKOLOTĀJA UZDOTOS UZDEVUMUS. 

 

4. SPORTA INVENTĀRU IZMANTO PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS. 

 

5. PILDOT VINGRINĀJUMUS, IEVĒRO ATTĀLUMU AIZ PRIEKŠĀ STĀVOŠĀ, 

BLAKUS STĀVOŠĀ BĒRNA, LAI JŪS VIENS OTRU NESAVAINOTU.  

 

6. ESI UZMANĪGS!  

 

 

7. JA TEV NEPIECIEŠAMS SAKĀRTOT APĢĒRBU VAI APAVUS, ATRODI ZĀLĒ 

VIETU, LAI NETRAUCĒTU PĀRĒJIEM. 
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INSTRUKCIJA Nr.4 

 

,,Par drošību nodarbību telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību” 

 
Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 
1. Grupu un telpu mēbelēm jābūt stabilām, bez asiem stūriem un salabotām. 

2. Ja telpā ir stikla durvis, stiklam jābūt triecienizturīgam. 

3. Grupu telpās izglītojamiem aizliegts pārvietoties skriešus vai grūstīties. 

4. Grupu un telpu mēbeļu izmēriem jāatbilst MK noteikumiem. 

5. Sanitārie un dezinfekcijas līdzekļi grupās tiek uzglabāti tam paredzētās vietās un tā, lai tiem 

nevarētu piekļūt izglītojamie. 

6. Izglītojamiem aizliegts ienest un uzglabāt grupās plīstošus stikla priekšmetus, sprāgstošus, 

viegli uzliesmojošus priekšmetus un (vai) šķīdumus, asus priekšmetus. 

7.  Elektrības slēdžiem un kontaktiem grupu un nodarbību telpās jābūt izvietotiem tā, lai 

izglītojamie tiem nevarētu piekļūt. 

8.  Bez pieaugušā atļaujas un kontroles nav pieļaujama patstāvīga elektroierīču vai apgaismojuma 

ieslēgšana. 

9.  Nav pieļaujamas izglītojamo darbības ar karstiem vai verdošiem šķidrumiem un vielām. 

10.  Rotaļnodarbībās un citās aktivitātēs izmantojamajam rotaļu un attīstošajam materiālam jābūt 

tādam, kas neapdraud izglītojamā dzīvību vai veselību. 

11.  Ar instrukciju grupu pirmsskolas skolotājas iepazīstina ne retāk kā divas reizes mācību gadā. 
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INSTRUKCIJA NR. 4 „B” 

 

„PAR DROŠĪBU NODARBĪBU TELPĀS, KURĀS IR IEKĀRTAS UN 

VIELAS, KAS VAR APDRAUDĒT IZGLĪTOJAMO VESELĪBU UN DZĪVĪBU” 

 
  

1. GRUPAS TELPĀ VALKĀ STABILUS, NESLĪDOŠUS APAVUS AR AIZDARI, LAI 

NEPAKRISTU. 

2. GRUPAS TELPĀ PĀRVIETOJIES NEGRŪSTOTIES, NESKRIENOT, LAI NEPAKRISTU 

VAI NEUZSKRIETU MĒBELĒM. 

3. NEKĀP UZ MĒBELĒM UN PALODZĒM, JO VARI NOKRIST UN SAVAINOTIES. 

4. NELĒKĀ GULTĀ, LAI SEVI NESAVAINOTU. 

5. ROTAĻLIETAS NEBĀZ MUTĒ VAI DEGUNĀ, JO VARI AIZRĪTIES, SEVI SAVAINOT. 

6. AR SĪKĀM ROTAĻLIETĀM ROTAĻĀJIES TIKAI PIE GALDA UN KOPĀ AR 

PIEAUGUŠO. 

7. LĪMI UN KRĀSAS IZMANTO PAREDZĒTAJAM MĒRĶIM, TĀS NEĒD, NEBĀZ MUTĒ. 

8. PIRMS ĒDIENREIZĒM UN PĒC DARBA VIENMĒR MAZGĀ ROKAS, LAI 

NESASLIMTU AR INFEKCIJAS SLIMĪBĀM. 

9. ŠĶĒRES AR NOAPAĻOTIEM GALIEM DARBĀ IZMANTO SKOLOTĀJAS 

KLĀTBŪTNĒ, SEKOJOT VIŅAS NORĀDĪJUMIEM. STRĀDĀ ĻOTI UZMANĪGI. 

10. JA UZ GALDA VAI GRĪDAS IZLIJIS ŠĶIDRUMS, VAI ĒDIENREIZES LAIKĀ ĒDIENS, 

BRĪDINI CITUS, KA GRĪDA IR SLIDENA, KĀ ARĪ SASLAUKI VAI LŪDZ PALĪDZĪBU 

PIEAUAGUŠAJAM. 

11. IZMANTO TIKAI SAVUS HIGIĒNAS PIEDERUMUS ( ĶEMMI, SALVETES, ZOBU 

SUKU). 

12.  NEMĒĢINI LIEKTIES ĀRĀ PA LOGU, TAS IR ĻOTI BĪSTAMI.  

13. TRAUKU MAZGĀJAMIE LĪDZEKĻI IR PAREDZĒTI TRUKU MAZGĀŠANAI, AR TIEM 

RĪKOJAS TIKAI PIEAUGUŠIE.  
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INSTRUKCIJA NR. 5 

 

„PAR ELEKTRODROŠĪBU”  

 
Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

1. Pirms elektroierīču vai iekārtu lietošanas vizuāli pārbaudīt, vai nav bojāti elektriskie savienošanas 

kabeļi, elektrisko vadu izolācija, iekārtu korpusi, kontaktdakšas un kontaktligzdas; 

2. Neaizskart ar rokām notrūkušus un atkailinātus vadus, kas guļ zemē, ir nokārušies no sienām, 

griestiem, elektriskajām ierīcēm vai iekārtām, jo tie var būt zem sprieguma; 

3. Vienlaikus nepieskarties ieslēgtu elektrisko ierīču vai iekārtu (elektriskās lampas, ventilatorus, 

elektriskos sildelementus, putekļusūcējus u. c.) korpusiem un centrālās apkures radiatoriem, 

ūdensvada un kanalizācijas caurulēm vai citiem sazemētiem priekšmetiem; 

4. Neslaucīt putekļus ar mitru drānu no elektriskajam tīklam pieslēgtām iekārtām vai ierīcēm; 

5. Elektriskās ierīces vai iekārtas atvienot no elektriskā tīkla, velkot aiz kontaktdakšas. Aizliegts 

atvienot tās velkot (raujot) aiz elektriskās auklas, ka var izraisīt kontaktdakšu, kontaktligzdu 

bojājumus vai pat īsslēgumu; 

6. Aizliegts lietot elektriskās ierīces ar bojātu izolāciju, bojātus elektriskos savienošanas kabeļus, 

elektriskos slēdžus, kontaktdakšas un kontaktligzdas, iekārtas ar bojātiem korpusiem u.c.; 

7. Aizliegts ekspluatēt bojātas elektriskās ierīces vai iekārtas (par bojājumiem var liecināt trokšņi, 

dzirksteļošana, pastiprināta silšana, dūmi u.c.).; 

8. Pēc darba beigšanas JĀIZSLĒDZ darbojošās elektriskās ierīces vai iekārtas. 

9. Par visiem elektrisko ierīču vai iekārtu bojājumiem nekavējoties ziņot vadītājai. Ja bojājums var 

apdraudēt dzīvību darīt visu iespējamo, lai bīstamai vietai netuvotos cilvēki. 

 

RĪCĪBA ELEKTROTRAUMAS GADĪJUMĀ! 

- PĀRTRAUKT ELEKTRISKĀS STRĀVAS PIEPLŪDI! 

- ELEKRTISKĀS STRĀVAS RADĪTO APDEGUMA BRŪCI STERILI 

PĀRSIET, LAI BRŪCĒ NEIEKĻŪTU MIKROBI; 

- JA TRAUMA NOPIETNA IZSAUKT ĀTRO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU 

VAI 112! 
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INSTRUKCIJA NR. 5 „B” 

„PAR ELEKTRODROŠĪBU”. 

 

 

1. NEAIZTIEC ELEKTRĪBAS SLĒDŽUS UN KONTAKTUS, JO ELEKTRĪBA IR BĪSTAMA; 

 

2. NEIESLĒDZ TELEVIZORU, RADIO VAI CITAS ELEKTROIERĪCES, JO TO DRĪKST 

DARĪT TIKAI PIEAUGUŠIE; 

 

3. JA REDZI ZEMĒ NOMESTUS VADUS, NEĶERIES KLĀT, PASTĀSTI PAR TO 

PIEAUGUŠAJIEM; 

 

4. UZMANIES, JA DZIRDI SPRAKŠĶUS ELEKTRĪBAS VADĀ, KONTAKTLIGZDĀ VAI 

IERĪCĒ, KAS PIESLĒGTA ELEKTRĪBAI, VAI PAMANI DŪMUS, NEKAVĒJOTIES 

ATSTĀJ TELPU UN SAUC PALĪGĀ PIEAUGUŠO; 

 

5. NEPIESKARIES DZIRKSTEĻOJOŠAI VIETAI! 
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INSTRUKCIJA NR. 6 

„PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU” 

Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība Iestādē; 

2. Izdevumus, kas saistīti ar profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības sniegšanu, finansē 

Iestādes dibinātājs; 

3. Ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo 

palīdzību izglītojamajam sniedz Iestādē. Ja izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un Iestādes medicīnas māsa nodrošina pirmās palīdzības 

sniegšanu līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde; 

4.Pirmo palīdzību Iestādē sniedz traumas gūšanas vietā; 

5. Iestādē ir nodrošināta pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas ar medicīnisko materiālu minimumu. 

Iestādes vadītājs, konsultējoties ar medicīnas māsu, pirmās palīdzības sniegšanai paredzēto aptieciņu 

var papildināt ar medikamentiem; 

6. Iestādē pirmo palīdzību sniedz Iestādes medicīnas māsa vai Iestādes darbinieks, kurš apmācīts 

pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā 

noteiktajām mācību programmām, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma; 

7. Ja izglītojamais saslimst, atrodoties Iestādē, medicīnas māsa informē izglītojamā vecākus; 

8. Iestādes vadītājs nodrošina ārstniecības personas klātbūtni izglītības iestādes rīkotajos sporta 

pasākumos; 

9. Iestādes vadītājs organizē:  

9.1. Iestādes darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;  

9.2. Higiēnas prasību ievērošanas kontroli;  

9.3. Traumatisma cēloņu novēršanas kontroli;  

9.4. Veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli, atbilstoši iespējām nodrošinot ārstniecisku 

uzturu tiem izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams;  

9.5. Dienas režīma ievērošanu Iestādē;  

9.6. Konsultācijas pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu 

popularizēšanā;  
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10. Ne retāk kā reizi mācību gadā (ieteicams pirmā semestra pirmajā mēnesī) kašķa un pedikulozes 

pārbaudi izglītojamiem, kā arī šo slimību profilakses pasākumus;  

11. To izglītojamo medicīnisko aprūpi atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem, kuriem ir diagnosticēta 

hroniska saslimšana;  

12. Primāros pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas slimības, tai skaitā saslimušo 

izolēšanu un izglītojamo vecāku informēšanu. 
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INSTRUKCIJA NR. 6 „B” 

„PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU”.  

 

 

 

1. ZIŅO PIEAUGUŠAJAM, JA SAJŪTI SĀPES SAVĀ ĶERMENĪ, ESI GUVIS TRAUMAS; 

 

2. PALĪDZI PIECELTIES PAKLUPUŠAM BĒRNAM, IZRĀDI LĪDZJŪTĪBU, JO VIŅAM 

SĀP; 

3. PAR NOBRĀZUMU UN SASITUMU ZIŅO PIEAUGUŠAJAM; 

 

4. ATCERIES, JA ASIŅO DEGUNS, GALVU NEDRĪKST ATLIEKT, JO ASINIS VAR 

IEKĻŪT ELPVADOS. GALVA JĀNOLIEC UZ PRIEKŠU. UZ PIERES VAI SPRANDA 

VAR UZLIKT MITRU, VĒSU KOMPRESI; 

 

5. JA ESI STIPRI SASITIS GALVU – JĀATGUĻAS UZ SĀNIEM UN JĀGAIDA PIEAUGUŠĀ 

PALĪDZĪBA; 

 

6. JA ESI IEGRIEZIS PIRKSTĀ – CEL ROKU UZ AUGŠU UN SAUC PIEAUGUŠO, 

IZSTĀSTI, KAS NOTICIS; 

 

7. JA REDZI, KA KĀDS BĒRNS RAUD VAI VIŅAM SĀP, SAKI PAR TO PIEAUGUŠAJAM, 

LAI VIŅŠ PALĪDZĒTU; 

 

8. SASLAPINĀJI KĀJAS – PĀRVELC APAVUS, ZEĶES, NETURI KĀJAS SLAPJAS; 

 

9. SALST KĀJAS – LĒKĀ, SKRIEN, KUSTINI KĀJU PIRKSTUS; 

 

10. PĀRKARSI SAULĒ – DODIES ĒNĀ UN SAUC PIEAUGUŠO.  
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INSTRUKCIJA NR. 7  

„PAR UGUNSDROŠĪBU”.  

 

Instrukcija ir saistoša, tā jāievēro visiem Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 

 

Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 

1. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšana 

Ikviena personai, kura pamanījusi ugunsgrēku vai tā pazīmes (dūmi), nekavējoties jāizsauc 

ugunsdzēsības dienests. Piezvanot pa tālruni „01” vai „112”,  jāziņo ugunsgrēka precīza adrese, kas 

deg, kas izsauc (vārdu un uzvārdu) un tālruņa numuru. 

Ugunsdzēsības dienests jāizsauc arī gadījumā, kad ir nodzēsts pašu spēkiem, jo uguns var palikt 

nepamanīta slēptās vietās (koka starpsienās, zem grīdas, aiz piekārtiem griestiem, ventilācijas vados 

utt.) un pēc zināma laika ugunsgrēks var izcelties no jauna vēl lielākos apmēros. Tādēļ ugunsgrēka 

vieta jāapskata ugunsdzēsības dienesta pārstāvjiem. 

2. Ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana. 

Pēc ugunsdzēsēju palīdzības izsaukšanas jānodrošina ugunsdzēsības dienesta sagaidīšana.  

Vadītāja norīkota persona iziet uz ielas, un sagaida ugunsdzēsības dienestu. 

Saimniecības vadītāja paziņo: 

2.1.Kas deg (kādas telpas un kādā stāvā) un kāda virzienā uguns izplatās; 

2.2.Visīsākais ceļš līdz ugunsgrēka perēklim; 

2.3.Tuvākās ūdens ņemšanas vietas (ugunsdzēsības hidranti, ūdenstilpnes); 

2.4.Vai degošajās telpās un to tuvumā atrodas cilvēki; 

2.5.Kur glabājas vērtīgas mantas vai iekārtas, kur jāevakuē vispirms. 

3. Ugunsgrēka dzēšana. 

3.1.Kamēr vēl nav ieradies ugunsdzēsības dienests, jāgādā par ugunsgrēka dzēšanu ar vietējiem 

spēkiem un līdzekļiem. 

3.2.Ugunsdzēšamos aparātus iedarbina atbilstoši instrukcijai, kas atrodas uz aparāta korpusa. 

3.3.Ar ūdeni, un gaisa putu ugunsdzēšamajiem aparātiem nedrīkst dzēst elektroiekārtas zem 

sprieguma. 

3.4.Dzēšot ugunsgrēku, vajag censties neizsaukt caurvēju un spēcīgu gaisa pieplūdi (velkmi) telpā, 

kurā ugunsgrēks izcēlies, jo tādā gadījumā uguns izplatās sevišķi ātri. Tāpēc jāierobežo logu un 

durvju atvēršana, kā arī nevajag izsist logu rūtis degošajās telpās. 

3.5.Degošās telpās pēc iespējas ātrāk jāatvieno elektroinstalācija no strāvas tīkla. 

3.6.Kategoriski aizliegts ielaist cilvēkus piedūmotās telpās un vietās, kurās ir iespējama 

konstrukciju sagrūšana. 
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4. Evakuācijas organizēšana 

4.1.Ja apdraudētas cilvēku dzīvības, nekavējoties jāorganizē viņu glābšana, izmantojot šim 

nolūkam visus spēkus un līdzekļus. Organizējot evakuāciju, administrācijas pārstāvim jādara 

viss iespējamais panikas novēršanai. 

4.2.Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izeju izvietojuma. 

Vispirms no telpām jāevakuē cilvēki, kur ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība ir visvairāk 

apdraudēta. 

4.3.Ja kāpņu telpa ir pieplūdusi dūmiem, tajā ātri jāatver vai jāizsit logi, lai izlaistu dūmus un 

nodrošinātu svaiga gaisa pieplūdi, savukārt durvis uz telpām, no kurām dūmi plūst uz kāpņu 

telpu, blīvi jāaizver. 

4.4.Ja iekšējās kāpņu telpas jau liesmo vai ļoti stipri piedūmotas, jāorganizē cilvēku glābšana pa 

balkonu evakuācijas kāpnēm.. 

4.5.Glābjot kādu cilvēku vai pašam glābjoties no piedūmotas telpas, jāvirzās rāpus, turot galvu pēc 

iespējas tuvāk grīdai, jo šeit dūmu ir mazāk un vieglāk elpot; mute un deguns jāapsedz ar ūdenī 

saslapinātu kabatas lakatiņu (lupatiņu). 

4.6.Virzoties piedūmotā telpā, jāiet tuvu gar sienām, lai nezaudētu orientāciju. 

4.7.Ja nav izdevies novērst ugunsgrēku tā attīstības sākumā, bez kavēšanās jāsāk evakuēt vērtīgas 

mantas, dokumentus, iekārtas. Kustamās mantas evakuācijas kārība nosakāma atkarībā no 

ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatīšanas virziena. Mantas evakuācija organizējama, lai 

netraucētu cilvēku evakuāciju, ugunsdzēsības dienesta rīcību ugunsgrēka dzēšanai un 

ugunsdzēšanas līdzekļu piegādāšanu uz ugunsgrēka vietu. 

4.8.Visa evakuētā manta tiek koncentrēta laukumos ēkas priekšpusē un aiz tās. 

4.9.Jānodrošina evakuētās mantas apsargāšana. 

4.10. Jāpārliecinās, vai kāds cilvēks nav palicis telpās. 
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INSTRUKCIJA NR. 7 „B” 

„PAR UGUNSDROŠĪBU”.  

 

1. UZ DEGOŠU SVECI ( IZGLĪTOJAMĀ DZIMŠANAS DIENĀ VAI APMĀCĪBAS 

PROCESĀ) SKATIES PIEAUGUŠĀ KLĀTBŪTNĒ, TO NEAIZTIEKOT, LAI 

NEAPDEDZINĀTOS; 

2. IEMĀCIES, KO NOZĪMĒ UZ SIENĀM IZLIKTĀS EVAKUĀCIJAS ZĪMES, LAI ZINĀTU, 

KUR PĀRVIETOTIES UZGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ; 

3. JA TUVUMĀ REDZI DŪMUS, UGUNI VAI SAJŪTI DŪMU SMAKU, TŪLĪT SAKI PAR 

TO PIEAUGUŠAJAM, LAI NOSKAIDROTU CĒLONI UN VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ 

NOVĒRSTU NELAIMI; 

4. PAMET TELPU, NEMĒĢINI SLĒPTIES NO LIESMAS UN DŪMIEM TELPĀ – 

PIEAUGUŠIE DŪMOS VAR TEVI NEPAMANĪT; 

5. JA TELPA IR PILNA AR DŪMIEM, IZKĻŪT NO TĀS IR JĀCENŠAS RĀPUS VAI LĪŠUS, 

JO DŪMI CEĻAS AUGŠUP, BET PIE GRĪDAS ZEM DŪMIEM IR VIEGLĀK ELPOT UN 

LABĀK VAR REDZĒT. DŪMOS CILVĒKI VAR NOSMAKT; 

6. NEKRĪTI PANIKĀ – KLAUSI PIEAUGUŠOS UN UGUNSDZĒSĒJUS – VIŅI NOTEIKTI 

TEVI IZGLĀBS; 

7. JA DEG DRĒBES, APSTĀJIES, NESKRIEN! JA SKRIESI – UGUNS LIESMAS PALIKS 

VĒL LIELĀKAS;  

8. SĒRKOCIŅI UN ŠĶILTAVAS NAV ROTAĻLIETAS. AR TIEM SPĒLĒTIES IR BĪSTAMI. 

VAR IZCELTIES UGUNSGRĒKS; 

9. IEGAUMĒ TELEFONA NUMMURU GLĀBŠANAS DIENESTA IZSAUKŠANAI 112, 

LAI VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ TO IZMANTOTU. 
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INSTRUKCIJA Nr. 8 B 

 
PAR IZGLĪTOJAMO RĪCĪBU EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS  

      

1. Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2. Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību. 

3. „Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

 

4. UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ: 

 

4.1. RĪKOJIETIES ĀTRI! SKRIEN PROM NO DEGOŠĀS TELPAS UN NEKAVĒJOŠI 

SAUC SKAĻI PALĪGĀ PIEAUGUŠO UN PASTĀSTI PAR REDZĒTO. 

 

4.2. KLAUSI PIEAUGUŠĀ NORĀDĪJUMUS – KURU EVAKUĀCIJAS CEĻU IZMANTOS, 

LAI IZKĻŪTU NO TELPAS. 

 

4.3. PĒC IZKĻŪŠANAS NO TELPAS ĀTRI SASTĀJIES PA PĀRIEM, JA TAS TEV 

IESPĒJAMS, LAI PIEAUGUŠIE VARĒTU SASKAITĪT BĒRNUS. 

 

4.5. NEMĒĢINI NOSLĒPTIES NO LIESMAS TELPĀ – UGUNSDZĒSĒJI VAI 

PIEAUGUŠIE VAR DŪMOS TEVI NEPAMANĪT. 

 

4.6. JA TELPA IR PILNA AR DŪMIEM, IZKĻŪT NO TĀS IR JĀCENŠAS RĀPUS VAI 

LĪŠUS, JO DŪMI CEĻAS AUGŠUP UN PIE GRĪDAS ZEM DŪMIEM IR VIEGLĀK ELPOT 

UN LABĀK VAR REDZĒT. DŪMOS CILVĒKI VAR NOSMAKT. 

 

4.7. JA NEVARI ATSTĀT TELPU, EJ PIE LOGA, RĀDI ZĪMES AR ROKĀM, KLIEDZ, 

LAI TEVI PAMANA. 

 

4.8. JA NEVARI IZKĻŪT NO TELPAS, MĒĢINI RADĪT TROKSNI, LAI PĀRĒJIE 

ZINĀTU, KUR TU ATRODIES. TO VISLABĀK IZDARĪT, KLAUVĒJOT AR KĀDU 

PRIEKŠMETU. 

 

4.9. NEKRĪTI PANIKĀ UN NELEC PA LOGU, JA NAV IESPĒJAMS IZKĻŪT NO 

TELPAS. GAIDI UGUNSDZĒSĒJUS – TEVI NOTEIKTI IZGLĀBS. 

 

4.10. KAD ATBRAUKS UGUNSDZĒSĒJI, KLAUSI VIŅUS UN NEBAIDIES, VIŅI ZINA 

KĀ TEVI IZGLĀBT. 

 

4.11.JA DEG DRĒBES, APSTĀJIES, NESKRIEN! JA SKRIESI – UGUNS LIESMAS 

PALIKS VĒL LIELĀKAS! 

 

4.12. ĀTRI NOGULIES ZEMĒ! PIESPIED DEGOŠU VIETU PIE ZEMES, TAD UGUNS 

LIESMAS ĀTRĀK NODZISĪS. 

 

5. GĀZES SMAKAS GADĪJUMĀ: 

 

5.1. STEIDZĪGI PAR TO PASAKI PIEAUGUŠAJAM. 

 

5.2. ATSTĀJ TELPU PĒC IESPĒJAMS ĀTRĀK. *ZVANI 114. 
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INSTRUKCIJA Nr. 9B 

 

PAR IZGLĪTOJAMO RĪCĪBU NESTANDARTA SITUĀCIJĀS 

 
                                                                               

 

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4. Izglītojamā pienākums, redzot ko neierastu, nezināmu: 

4.1.ZIŅO PAR REDZAMO PIEAUGUŠAJAM. 

 

4.2.NEŅEM ROKĀS SVEŠAS, NEPAZĪSTAMAS LIETAS. 

 

4.3 DZIRDOT TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SKAŅAS, SEKO PIEAUGUŠĀ 

NORĀDĪJUMIEM UN ATSTĀJ TELPU. 

 

4.3. JA ESI APDEDZINĀJIS ROKU - TURI TO ZEM TEKOŠA ŪDENS KRĀNA LĪDZ 

SĀPES MAZINĀS. 

 

4.4. JA IEDŪRĀS SKABARGA – GRIEZIES PĒC PALĪDZĪBAS PIE PIEAUGUŠĀ. 

 

4.5. IZKRITUŠU BATERIJU NO ROTAĻLIETAS ATDOD PIEAUGUŠAJAM. 
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INSTRUKCIJA Nr. 10 B 

 
PAR CEĻU SATIKSMES DROŠĪBU IZGLĪTOJAMAJIEM 

  

 

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par  ielu un transportu, par ceļu satiksmes drošību 

un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamā drošību un 

veselību. 

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4.Izglītojamā pienākums ir ievērot instrukciju. 

4.1. ATCERIES, KA IELA NAV DOMĀTA ROTAĻĀM UN SKRIEŠANAI. 

 

4.2 .NEDRĪKST ROTAĻĀTIES UZ CEĻA VAI DZELZCEĻA TUVUMĀ. 

 

4.3. IEGAUMĒ, KO NOZĪMĒ LUKSOFORA KATRAS KRĀSAS GAISMA (SARKANĀ – 

STĀVI; DZELTENĀ – GAIDI; ZAĻĀ – EJ). IEVĒRO TO IK DIENAS! 

 

4.5.ŠĶĒRSO CEĻU TIKAI PIE ZAĻĀS GAISMAS GĀJĒJU PĀREJĀS. 

 

4.6.JA PĀREJU NAV, NOGAIDI, KAMĒR TUVUMĀ NAV MAŠĪNU, UN TAD ŠĶĒRSO 

IELU, PALŪKOJOTIES  VISPIRMS UN KREISO UN TAD UZ LABO PUSI. 

 

4.7.BRAUKT AR VELOSIPĒDU PA IELU VAR TIKAI KOPĀ AR PIEAUGUŠO, 

UZLIEKOT GALVĀ ĶIVERI. 

 

4.7.NEKAD UZ IELAS NERUNĀ AR NEPAZĪSTAMIEM CILVĒKIEM. 

 

4.8 .NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEKĀP SVEŠĀ MAŠĪNĀ. JA TEVI MĒĢINA IESĒDINĀT AR 

VILTU VAI VARU, PRETOJIES UN SKAĻI SAUC PALĪGĀ. 

 

4.9. JA TAVU ĶERMENI AIZSKAR SVEŠS CILVĒKS, OBLIGĀTI PRETOJIES UN SAUC 

PĒC PALĪDZĪBAS. PASTĀSTI PAR NOTIKUŠO PIEAUGUŠAJIEM. 
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INSTRUKCIJA Nr. 11 B 

 
PAR IZGLĪTOJAMO DROŠĪBU UZ ŪDENS UN LEDUS 

                                                                                                                                 

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību uz ūdens un ledus un katru reizi pirms 

jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4.Izglītojamā pienākums ir ievērot instrukciju: 

 

4.1.TUVOJIES UPEI, EZERAM, DĪĶIM TIKAI KOPĀ AR PIEAUGUŠO. 

 

4.2. EJ ŪDENĪ TIKAI KOPĀ AR PIEAUGUŠO. 

 

4.3. PLUNČĀJIES KRASTA TUVUMĀ TAD, JA KRASTMALĀ ATRODAS KĀDS NO 

PIEAUGUŠAJIEM. 

 

4.4. NESTĀVI UN NESPĒLĒJIES VIETĀS, NO KURĀM VAR IEKRIST ŪDENĪ. 

 

4.5.NEKAD NESPĒLĒ SPĒLES, KUR KĀDU BĒRNU TUR ZEM ŪDENS, JO BĒRNS 

VAR AIZRĪTIES AR ŪDENI UN NOSMAKT. 

 

4.6.NEDRĪKST TĀLU PELDĒT AR PIEPŪŠAMIEM MATRAČIEM UN KAMERĀM, JO 

JA TIE SĀKS ZAUDĒT GAISU, TU NOGRIMSI. 

 

4.7.NEJOKOJIES ŪDENĪ, SKAĻI SAUCOT: „PALĪGĀ, ES SLĪKSTU!”, JO SITUĀCIJĀ, 

KAD TIEŠĀM VAR BŪT VAJADZĪGA PALĪDZĪBA, NEVIENS TEV NEPIEVĒRSĪS 

UZMANĪBU. 

 

4.8.AIZSALUŠĀM UPĒM, EZERIEM VAI DĪĶIEM TUVOJIES TIKAI KOPĀ AR 

PIEAUGUŠAJIEM. 

 

4.9.PAR LEDUS BIEZUMA PĀRBAUDI PARŪPĒSIES PIEAUGUŠIE, NOSAKOT, VAI 

DRĪKST PA TO STAIGĀT, ROTAĻĀTIES. 

 

4.10.SLIDINIES PA LEDUS CELIŅIEM, IEVĒROJOT PIEAUGUŠĀ NORĀDĪJUMUS PAR 

SLIDINĀŠANĀS VIRZIENIEM. 
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INSTRUKCIJA Nr. 12 B 

 

PAR IZGLĪTOJAMO PERSONĪGĀS HIGIĒNAS UN DARBA HIGIĒNAS 

IEVĒROŠANU 

 
      

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni un dabu un katru reizi pirms jaunu 

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4.Izglītojamā pienākums ir ievērot instrukciju: 

4.1.SEKOT SAVA APĢĒRBA TĪRĪBAI, MATU KĀRTĪBAI. 

 

4.2.LŪGT PIEAUGUŠOS AIZPOGĀT POGAS, AIZSIET KURPJU AUKLAS, JA TO 

NEVARI IZDARĪT PATS. 

 

4.3.IEVĒROT, KA VIRSDRĒBES UN IELAS APAVI JĀATSTĀJ GARDEROBĒ. 

 

4.4.SLAPJO APĢĒRBU NELIKT SKAPĪTĪ, BET LIKT ŽĀVĒTIES. 

 

4.5.KOPĀ AR VECĀKIEM SEKOT SAVA APĢĒRBA SKAPĪŠA KĀRTĪBAI. 

 

4.6.SEKOT, LAI TEV BŪTU PERSONĪGIE HIGIĒNAS PIEDERUMI: ĶEMME VAI SUKA, 

KABATLAKATIŅŠ VAI 

SALVETĪTES, ZOBU BIRSTĪTE UN PASTA. 

 

4.7.MAZGĀT ROKAS PIRMS KATRAS ĒDIENREIZES, UN KAD TAS IR 

NEPIECIEŠAMS. 

 

4.8.ELEMENTĀROS DARBUS (PUĶU LAISTĪŠANA, DEŽURANTA PIENĀKUMI, U.C.) 

VEIKT KOPĀ AR PIEAUGUŠO. 

 

4.9.STRĀDĀJOT IZMANTO TIKAI PIEAUGUŠĀ ATĻAUTOS DARBA RĪKUS 

BĒRNIEM UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS – ŪDENI UN ZIEPES. 

 

4.10.NOLIKT DARBA INSTRUMENTUS PĒC DARBA TIEM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ. 

 

4.11.STRĀDĀJOT AR KRĀSĀM, PLASTILĪNU – IZMANTOT PALIKTNI, UZLOCĪT 

PIEDURKNES. 

 



32 
 

 
 

 

 

 

INSTRUKCIJA Nr. 13 B 

 
PAR IZGLĪTOJAMO DARBA DROŠĪBU, VEICOT PRAKTISKOS DARBUS 

 

 

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par darba drošību, veicot praktiskos darbus un katru 

reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru, tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4. Izglītojamā pienākums ir ievērot instrukciju: 

4.1.  SAGATAVO SAVU DARBA VIETU SASKAŅĀ AR VEICAMO 

UZDEVUMU. 

4.2. NOVIETO NEPIECIEŠAMOS INSTRUMENTUS AKURĀTI UN 

PĀRLIECINĀTIES PAR TO DARBA KĀRTĪBU. 

 

4.3.TURI KĀRTĪBĀ SAVU DARBA VIETU, NEPIEĻAUT TĀS APKRAUŠANU AR 

NEVAJADZĪGĀM MANTĀM. 

 

4.4. ESI UZMANĪGS! NESTAIGĀ AR INSTRUMENTIEM ROKĀS UN 

NETRAUCĒT CITUS BĒRNUS. 

 

4.5. NOVIETO GRIEZNES UZ GALDA, KAD ESI PADARĪJIS DARBU. 

 

4.6. NEVICINIES AR GRIEZNĒM, ĪLENU, ZĪMULI, OTU VAI ADATU, JO TĀ 

VARI SAVAINOT SEVI UN CITUS BĒRNUS. 

 

4.7. ASIE DARBARĪKI (ĪLENI, ADATAS) PĒC DARBA PABEIGŠANAS IR 

JĀNOLIEK TIEM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ. 

 

4.8. DIEGU NOGRIEZ TIKAI AR GRIEZNĒM, DRĀTI NOKNIEB AR 

KNAIBLĒM. 

 

4.9. PĀRBAUDI INSTRUMENTU STĀVOKLI – NOMAZGĀ, NOTĪRI UN 

NOLIEC TOS VIETĀ. 
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INSTRUKCIJA Nr.14 B 

 

PAR IZGLĪTOJAMO RĪCĪBU SPĒCĪGAS VĒTRAS GADĪJUMĀ 

 
 

1.Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem Iestādes izglītojamajiem. 

2.Ar instrukciju izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas skolotāja mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni un katru reizi pirms jaunu darbību 

uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību.  

3.“Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas skolotāja ieraksta instrukcijas 

numuru un tēmu un to apliecina ar parakstu. 

4.Spēcīgas vētras gadījumā: 

 

4.1.IZPILDI VISUS PIEAUGUŠĀ NORĀDĪJUMUS! 

 

4.2.NEATSTĀJ BEZ PIEAUGUŠĀ ATĻAUJAS TELPAS! 

 

4.3.NEUZTURIES LOGU TUVUMĀ! 

 

4.4.JA PĒKŠŅI PAZŪD GAISMA TELPĀS, IEKLAUSIES, KO SAKA SKOLOTĀJA UN 

SEKO VIŅAS NORĀDĒM! UZVEDIES MIERĪGI! 

 

4.5.ZIŅO SKOLOTĀJAI, JA TEV IR KĀDA VAJADZĪBA VAI JŪTIES SLIKTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


