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                                                                         Apstiprināts 

                                                                         ar Garozas pamatskolas 

                                                                         pirmsskolas izglītības 

                                                                         iestādes  

                                                                         direktori D.Štelmaheri  

                                                                          

                                                                           

                                                                         01.09.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Garozas pamatskolas 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Iekšējās kārtības noteikumi 
 

 
I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Garozas pirmsskolas izglītības iestādes(turpmāk tekstā PII) 

Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) Izdoti 

saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 54. panta 2. 

punktu un 58. pantu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3. daļas 

2. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 

20.11.2001. noteikumiem Nr. 492 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 3., 5. un 6. punktu, Ministru kabineta 02.07.2002. 

noteikumiem Nr. 279 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība 

izglītības iestādēs”, ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr. 

596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmas”. 

2. Noteikumi nosaka: 

1.2.1. Bērnu tiesības un pienākumus; 

1.2.2. Izglītības procesa organizāciju; 

1.2.3. Vecāku tiesības un pienākumus. 

3. Noteikumu ievērošana ir obligāta. 
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  II Kārtība,kādā audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības noteikumiem 
 

II Bērnu tiesības 

 

4. Bērniem ir tiesības iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu 

pirmsskolas izglītību. 

5. Izglītības procesā izmantot PII telpas, citas informācijas krātuves 

bez maksas. 

6. Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

7. Uz bērna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās 

mantas aizsardzību PII, ja minētā manta nepieciešama mācību 

procesam. 

8. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem PII un tās 

organizētajos pasākumos. 

9. Uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām. 

10. Tiesības iegūt kvalitatīvas zināšanas. 

11. Pārstāvēt PII dažāda mēroga pasākumos, konkursos. 

 

 

 

 

III Bērnu pienākumi 

 

12. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret 

sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. 

13. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un 

garīgajai attīstībai. 

14. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, 

sargāt savu veselību. 

15. Bērnam jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem, sabiedrību, valsti, 

valsts simboliem un jāievēro likumi. 

16. Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns 

nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un 

pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. 

17. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. 
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IV Izglītības procesa organizācija 

 

18. Izglītības process PII tiek organizēts pamatojoties uz vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu, kura tiek īstenota bērniem 

vecumā no 2 gadiem līdz 7 gadiem. 

19. PII nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei latviešu mācībvalodā. 

20. Izglītības procesa organizācijas kārtību nosaka PII Nolikuma 3. 

nodaļa. 

21. Bērns tiek nodrošināts ar mācību materiāliem atbilstoši Latvijas 

Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem un licencētās 

pirmsskolas izglītības programmas prasībām. 

22. PII darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00. 
 

 

     

 

V Vecāku tiesības 

 

23. Vecāku tiesības ir: 

23.1. Iepazīties ar PII programmu; 

23.2. Saņemt informāciju par to, ko bērns darījis dienas 

laikā, kāda ir viņa pašsajūta un garastāvoklis; 

23.3. Saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām; 

23.4. Konsultēties ar iestādē strādājošiem speciālistiem, 

saņemt ieteikumus bērna attīstības veicināšanai; 

23.5. Piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, akcijās, ko rīko 

grupas pedagogi, PII administrācija, PII padome, PII 

Pedagoģiskā padome, kā arī darboties grupas un PII 

padomē; 

23.6. Saņemt bērnam paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, 

informāciju par bērna ēdināšanu. Maznodrošināto 

ģimeņu vecākiem ir tiesības saņemt atvieglojumus 

Garozas novada domes Sociālajā dienestā par bērnam 

sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. 

23.7. Pieprasīt bērnam diētisku ēdināšanu, ja ir ārsta 

slēdziens; 

23.8. Izteikt priekšlikumus, ieteikumus bērnu aprūpes un 

attīstības nodrošināšanai; 

23.9. Slēgt Sadarbības līgumu ar PII. 

24. Citas Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktās tiesības 

bērna izglītošanas nodrošināšanai. 
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VI Vecāku pienākumi 

 

25. Vecākiem, piesakot bērnu PII, jāiesniedz: 

25.1. Iesniegums; 

25.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 

25.3. Medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna 

veselības stāvokli ; 

25.4. Izziņu par bērna deklarēto dzīves vietu; 

25.5. Medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar 

infekcijas slimniekiem; 

25.6. Uzrādīt vecāku personu apliecinošu dokumentu( pasi); 

25.7. Skolotāja informācijai iesniedz aizpildītu ziņu kartiņu 

par dažādiem jautājumiem 

 

 

 

26. Vecākiem jāpilda šādi pienākumi: 

26.1. Pirms bērns sāk apmeklēt PII, iepazīties ar PII režīmu 

un pakāpeniski bērnu pie tā pieradināt; 

26.2.  Sniegt precīzu informāciju par bērnu, tā 

individuālajām īpatnībām, ēdināšanas un miega 

režīmu, slimībām, iemaņām, kā arī bērna mājas adresi, 

telefona numuru, vecāku darba vietu, tās telefona 

numuru; 

26.3. No rīta bērns jāatved līdz plkst. 8.20., ievest grupā , 

nodot skolotājai , vai darbiniekiem , kas aizvieto 

skolotāju šai dienā , sniegt informāciju par bērna 

pašsajūtu un garastāvokli ; 

26.4. Izglītojamiem , kuri apmeklē piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu obligāto sagatavošanas programmu 

pamatizglītības apguvei , rotaļnodarbību apmeklējums 

ir obligāts katru darba dienu , izņemot saslimšanas 

gadījumus ; 

26.5. Jāizpilda grupu skolotāju un PII speciālistu norādījumi 

un prasības; 

26.6. Veikt maksājumus par bērna ēdināšanu atbilstoši 

Sadarbības līguma nosacījumiem; 

26.7. Jāapmeklē vecāku sapulces, kā arī jāsadarbojas ar 

skolotājiem bērna audzināšanā, izglītošanā, bērnam 
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piemītošā attīstības traucējuma korekcijas darbā (ja 

tāds ir); 

26.8. Nekādā gadījumā nedrīkst bērnu uz PII laist vienu; 

26.9. Katru rītu uz PII bērnu jāatved tīru, tīri un kārtīgi 

apģērbtu, siltajos gadalaikos nepieciešama viegla, 

gaiša galvas sega; 

26.10.  Jānodrošina bērnam piemēroti ērti apavi (sandales, 

kurpes ar nelielu papēdīti), lai bērns tos bez grūtībām 

var novilkt, uzvilkt un aiztaisīt. Traumatisma 

profilaksei bērns nedrīkst nēsāt sandales bez 

siksniņām un čības; 

26.11. Bērns jāģērbj atbilstoši gadalaikam un esošajiem laika 

apstākļiem, līdzi dodot rezerves apģērbu, kā arī 

apģērbu, kas domāts nēsāšanai telpās. Obligāti jābūt 

ķemmei, kabatas salvetēm (lakatiņam), zobu birstei, 

apģērbam, kurā bērns guļ dienas miegu. Par minēto 

lietu tīrību atbild vecāki; 

26.12. Nedrīkst vest uz PII nesakoptu un slimu bērnu. Par 

bērna saslimšanu jāziņo grupas skolotājai zvanot pa 

tālruni līdz tekošās dienas plkst. 8.20; 

26.13. Ja vecāki nevar atnākt pēc bērna, par to jābrīdina 

skolotājs un jāiepazīstina ar cilvēku, kurš tiek 

pilnvarots izņemt bērnu (Šai personai jābūt vecāku 

izrakstītai pilnvarai par bērna izņemšanu no PII, kas 

jāiesniedz grupas skolotājai. Tas pasargās mūs un jūs 

no nevēlamiem pārpratumiem.); bērns netiek uzticēts 

alkohola reibumā vai citu psihotropo vielu iespaidā 

esošām personām un bērniem, kuri jaunāki par 13 

gadiem; 

26.14. Pēc bērna izņemšanas no PII, viņš nedrīkst atgriezties 

PII teritorijā; 

26.15. Ja bērns iestādi nav apmeklējis ilgāk par trim 

dienām,pēc kārtas(sestdienu,svētdienu neieskaitot), 

citu iemeslu dēļ, iesniegt ārstnieciskas personas izdotu 

zīmi par veselības stāvokli. Gadījumā, ja bērns 

ģimenes apstākļu dēļ nevarēs apmeklēt PII, vecākiem 

par to jāinformē skolotājas  

27. Sekot, lai bērnam savlaicīgi būtu izdarītas visas nepieciešamās 

pārbaudes un potes. 

28. Pirmsskolas izglītības skolotājai nav tiesības pieņemt no vecākiem, 

vai aizbildņiem medikamentus , kuri domāti bērnu ārstēšanas  

nolūkiem . 
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29. Pēc PII speciālistu ieteikumiem konsultēties ar nepieciešamajiem 

ārstiem speciālistiem. 

30. Mācīt un mudināt bērnu pastāvīgi ievērot personīgo higiēnu, sekot 

roku, kāju, sejas tīrībai un novērst nekārtību apģērbā, matu 

sakārtojumā. 

31. Mācīt bērnu pareizi sēdēt pie galda ēšanas laikā, brīvi rīkoties ar 

nazi un dakšiņu un pēc ēšanas pateikties. 

32. Nodrošināt bērnam saskaņotu dienas režīmu mājās ar PII bērnu 

dienas kārtību. 

33. Nedarīt to, ko bērns var paveikt pats. 

34. Obligāti nepieciešams sporta tērps, kurš jāņem uz mājām 

mazgāšanai un tīrs jāatnes uz PII. 

35. Trauksmes situācijā obligāti sadarboties ar grupas skolotāju, bez 

pieteikšanās neizņemt bērnu no grupas. 

 

 

VII Drošības nodrošināšana 

 

36. PII ir izvietoti Evakuācijas plāni, kas atbilst MK noteikumu 

prasībām.  

37. Atskanot trauksmes signālam, ja vecāks neatrodas bērna grupā, 

nekavējoties atstāt PII telpas pa evakuācijas izeju. 

38. Katra persona (izņemot bērna vecākus (aizbildņus), vecvecākus, 

māsas, brāļus, pilnvarotās personas) skaitās iestādē nepiederošas 

personas. 

39. Nepiederošām personām nav atļauts uzturēties PII teritorijā. 

40. PII darbiniekam jāpieiet klāt nepiederošajai personai, jāatvainojas 

un jāpajautā personas apliecinošs dokuments un ierašanās iemesls. 

41. PII darbinieks, uzzinot ierašanās iemeslu, pavada šo personu līdz 

mērķim, norādot kabinetu, grupu vai konkrētu personu. 

42. Ja darbinieks, kuru svešais cilvēks vēlas sastapt neatrodas iestādē, 

jāinformē par laiku, kad iespējams satikt, norādot nepieciešamos 

tālruņa numurus. 

43. Par katru svešā cilvēka ierašanās gadījumu informēt PII vadītāju, 

dežūrējošo administratoru vai dežūrējošās grupas skolotāju, kuriem 

saņemtā informācija jānodod PII vadītājai. 

44. Iestādē jebkuram cilvēkam ir tiesības apturēt svešu personu un 

pajautāt atrašanās iemeslu iestādē. 

45. PII vadītāja atbildīga par vecāku, darbinieku iepazīstināšanu ar PII 

Iekšējās kārtības noteikumiem. Iepazīstināšana notiek katru gadu 

septembra mēnesī. 

46. Pirmsskolas skolotājas atbildīgas par bērnu iepazīstināšanu ar PII 

Iekšējās kārtības noteikumiem un citiem drošību reglamentējošiem 



 7 

aktiem PII, atbilstoši bērna vecumam, katru gadu septembra 

mēnesī, kā arī pēc vajadzības turpmāk mācību gada laikā. 
 

47. Kategoriski aizliegts: 
47.1. Smēķēt Garozas PII  teritorijā un Garozas PII , telpās; 

47.2. Lietot, glabāt, realizēt, iegādāties PII alkoholu, 

narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas; 

47.3. Nepiederošām personām uzturēties PII bez PII 

darbinieka pavadības. 

48. PII Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu kontrolē PII vadītāja. 

 

 

 

VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

49. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamiem, viņu 

vecākiem un Iestādes personālam. 

50. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

                    50.1. grupas skolotājs vai Iestādes vadītājs var izteikt 

mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem : 

                    50.2. vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par 

izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes : 

                    50.3. grupas skolotāja var iesniegt Iestādes vadītājai 

rakstisku ziņojumu; 

   50.4. var izskatīt grupas vecāku sapulcēs, Iestādes padomes 

sēdēs,  

51. Gadījumos, kad rodas aizdomas par pielietotu vardarbību, 

administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret izglītojamo , 

Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām 

iestādēm . 

52. Lēmumu par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes pieņem Iestādes 

vadītājs šādos gadījumos : 

52.1. ja izglītojošais ilgāk par vienu mēnesi bez 

attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi, izņemot 5-6 

gadīgos obligātās apmācības audzēkņus; 

52.2. ja nav veikti maksājumi par audzēkņu ēdināšanu vairāk 

kā divus mēnešus pēc kārtas (izņemot 5-6 gadīgos obligātās 

apmācības audzēkņus- kurus šajā gadījumā nodrošina ar 

obligāto apmācību); 
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VIII Atgādinājums vecākiem 

 

49. Bērna vieta PII saglabājas bērna slimības, karantīnas laikā, vecāku 

atvaļinājuma laikā un periodā, kad PII ir slēgta. 

50. Gadījumos, kad bērns tiek izņemts no Iestādes uz laiku vai 

pavisam, vecākiem jāraksta rakstisks iesniegums Iestādes vadītājai. 

51. Atcerieties, ka ģimene ir atbildīga par sava bērna veselību, 

labsajūtu, izglītību un audzināšanu. Ģimene ir tā, kas sagatavo 

bērnu dzīvei un pirmsskolas izglītības iestāde palīdz to realizēt. 

 

 

 

 
 

 

Garozas pirmsskolas  

izglītības iestādes   

direktore                                                                                             Dina Štelmahere 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

SASKAŅOTS 

 pagasta pirmsskolas izglītības 

 iestādes  Padomes sēdē 

 2011. gada . septembrī, 

 protokols Nr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 


