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Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi 
 

1. Vispārīgie jautājumi. 
 

    Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”(turpmāk tekstā-Iestāde) ir 

Varakļānu novada pašvaldības dibināta (turpmāk tekstā-Dibinātājs) un pakļautībā 

esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu un ir 

iekšējs normatīvs dokuments: Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti 

saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, 55. panta 8. punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 10. panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 

Ministru kabineta (turpmāk tekstā MK) 24.05.2013. noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.,5. 

un 6. punktu, MK 01.04.2012. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības 

iestādēs”, MKnoteikumi  no 21.05.2013.teikumu Nr. 259 redakcijā “Vadītāja rīcība, ja 

izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību” MK 01.01.2016. 

noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 

un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, MK 09.09.2016. 

noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi ”, 30.03.2017. Varakļānu novada pašvaldības noteikumiem  par  

“Kārtību, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļāni pirmsskolas izglītības 

iestādē “Sprīdītis”, citiem likumiem un normatīviem aktiem, kā arī Iestādes Nolikumu. 
 

2. Noteikumi nosaka: 
 

2.1. Bērnu, viņu vecāku/ aizbildņu (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību  

       Iestādes teritorijā, Iestādē un tās organizētajos pasākumos; 
 

2.1.1 izglītojamo un vecāku tiesības, 

2.1.2 izglītojamo  un vecāku pienākumus, 

2.1.3 kārtību, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas, 
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2.1.4 iestādes darbības un izglītības procesa organizāciju, 
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2.1.5 par piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo izglītību, 

2.1.6 drošības nodrošināšanu Iestādē, 

2.1.7 darbinieku rīcību, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un 

         dzīvību; 

2.1.8 izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību, 

2.1.9 kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē; 

2.1.10 kārtību, kādā notiek izglītojamo atvešana uz Iestādi un izņemšana no tās; 

2.1.11 kārtību, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par izglītojamo ēdināšanu Iestādē, 

2.1.12 bērnu profilaktiskās  veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtību 

           Iestādē; 

2.1.13 iestādes padomju darbības kārtība; 

2.1.14 fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtību Iestādē; 

2.1.15 evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas 

           kārtību izvietošanu Iestādē ; 

2.1.16 izglītojamo un  sporta laukuma apmeklētāju noteikumi Iestādes publiski   

           pieejamā teritorijā, 

2.1.17 kārtību, kādā darbinieki un izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem, 

2.1.18 noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtību; 

2.1.19 atbildību par noteikumu neievērošanu, 

2.1.20 noslēguma jautājumi. 
                                            

3. Izglītojamo un vecāku tiesības. 
 

3.1. Izglītojamajiem ir tiesības: 
 

3.1.1 apmeklēt izglītības iestādi un apgūt  valsts un pašvaldības apmaksātu 

pirmsskolas 

         izglītības programmu, izmantot telpas, inventāru, materiālo bāzi bez maksas, 

3.1.2 iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un  

         konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē, 

3.1.3 mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

         uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, 

3.1 4 saņemt pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo  

         medicīnisko palīdzību izglītības iestādē,       

3.1.5 uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos  

        pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības un 

        ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai izglītojamā veselībai kaitīgos 

         apstākļos, pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs,        

3.1.6 tiesības uz personiskās mantas aizsardzību iestādē. 
 

3.2. Vecākiem ir tiesības: 
 

3.2.1saņemt no skolotājiem kā arī no vadītājas,  izglītības metodiķes,  pirmsskolas 

         iestādes un skolu māsa, logopēda savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību  

        un jautājumiem, kas saistīti ar izglītojamā audzināšanu un attīstību, drošību, 

        ziņas par izglītojamā veselības stāvokļa izmaiņām,  

3.2.2 saņemt motivētu sava izglītojamā zināšanu un uzvedības novērtējumu ieteikumus 

         izglītojamā attīstības veicināšanā,      
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3.2.3 zināt Iestādes grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku, maršrutu, mērķi, 



 

         ilgumu, 

3.2.4 piedalīties  grupas vecāku padomes un  Iestādes  padomes darbā,  iestādes  

         pasākumos, nepārkāpjot sanitārās normas,      

3.2.5 izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba 

         organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves 

        pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas un iestādes vadītājas, kā arī 

        Ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē,      

3.2.6 domstarpību gadījumā lūgt palīdzību iestādes administrācijai, 

3.2.7 saņemt izglītojamā paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par 

         ēdināšanu. Maznodrošināto ģimeņu vecākiem ir tiesības saņemt atvieglojumus 

         Varakļānu novada sociālajā dienestā.         

3.2.8 pieprasīt izglītojamā speciālu ēdināšanu, ja ir ārsta slēdziens. 
 

4. Izglītojamā un vecāku pienākumi. 
 

4.1. Izglītojamā pienākums ir : 
 

4.1.1 izglītoties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties 

         pamatizglītības uzsākšanai, 

4.1.2 ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus: izglītojamais ir 

         pilntiesīgs sabiedrības loceklis, viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši 

         vecumam,            

4.1.3 ievērot drošības instrukcijas, 

4.1.4 izglītojamajam aizliegts iziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības, 

4.1.5 izglītojamais nedrīkst viens atstāt iestādes teritoriju (arī pēc rakstiska vai mutiska 

         vecāku lūguma),       

4.1.6 izglītojamajam aizliegts nest  līdzi uz iestādi viegli uzliesmojošas vielas, asus 

         priekšmetus, pārtikas produktus,       

4.1.7 ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, iestādes darbiniekiem un citiem 

         pieaugušajiem, pret valsti un tās simboliem, 

4.1.8 ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Nedrīkst aizskart citu 

         izglītojamo un pieaugušo tiesības  un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un 

         psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos, 

4.1.9 saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi - rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu. 
 

4.2. Vecāku pienākumi ir: 
 

4.2.1 sadarboties ar Iestādi, ievērojot Izglītības likuma 58. pantu, kurā mācās 

         izglītojamais: ar skolotājām pārrunāt izglītošanas un audzināšanas jautājumus,              

4.2.2 ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamā, pedagogu un citu 

         personu likumīgās tiesības, 

4.2.3 iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē, iesniegt:  medicīnisko karti 026 no 

         ģimenes ārsta, izglītojamā dzimšanas apliecības kopiju, dzīvesvietas izziņu, 

4.2.4 noslēgt līgumu ar iestādes vadītāju par izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma 

         apmaksas kārtību, iepazīties un parakstīties par iepazīšanos un piekrišanu rīkoties 

         atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem un citiem izstrādātiem iestādē saistošiem 

         noteikumiem, 
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4.2.5 sniegt precīzu informāciju vadītājai un grupas pedagogiem par savu  

        dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem (informēt par dzīves vietas maiņu un tel. nr.  

        maiņu), par izglītojamā individuālajām īpašībām, ēdināšanu, slimībām. 



 

        Izmaiņu gadījumā paziņot par to vadītājai un grupas skolotājai,    

4.2.6 katru rītu uz Iestādi izglītojamo atvest veselu, tīru (apgrieztiem roku un kāju 

         nagiem, tīru galvu, tīrām ausīm, rokām, kājām)un kārtīgi apģērbtu, ar viņam  

         nepieciešamo maiņas apģērbu, kuru var viegli aizpogāt, atpogāt - ieteicams, 

         lai tas nebūtu no tīras sintētikas (ziemā un slapjā laikā rezerves cimdi un bikses, 

         siltajā laikā nepieciešama viegla galvas sega), apģērbu, kurā guļ dienas miegu,          

4.2.7 nodrošināt izglītojamajam piemērotus, ērtus apavus ar cietu zolīti ( sandales,         

         ar nelielu papēdīti), lai izglītojamais bez grūtībām tos var uzvilkt, aiztaisīt un 

         novilkt. Izglītojamais nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības. 

         Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi, 

4.2.8  nodrošināt higiēnas piederumiem (personīgās salvetes, ķemmi, zobu higiēnas 

         piederumi - no 1,5 gadiem); sporta apģērbu un apavus; čībiņas (zeķītes ar 

        gumijotām pumpām) sporta un muzikālajām nodarbībām. Par minēto lietu  

        tīrību atbild vecāki,        

4.2.9 nodrošināt savu izglītojamo ar viņa izglītošanai nepieciešamiem materiāliem, 

4.2.10 ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai 

           izglītojamajam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – 

           izglītojamajiem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot 

           necenzētus vārdus un  izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un 

           psiholoģiski ietekmēt pazemot izglītojamos un Iestādes darbiniekus), 

           huligāniski uzvesties,        

4.2.11 saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to izglītojamajam,  

           kā arī  Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies izglītojamā vai savas 

           neatļautas rīcības rezultātā,          

4.2.12 iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā, 

4.2.13 pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos lēmumus. Vecāku sapulces pieņemtie lēmumi 

           ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies,          

4.2.14 ņemt vēra, ka aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos 

           dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, pārtikas 

           produktus un medikamentus,                

4.2.15 nepieļaut savu mājdzīvnieku (suņu, kaķu) atrašanos Iestādes teritorijā, 

4.2.16 aizliegts iebraukt Iestādes teritorijā ar personīgo transportu un ilgstoši novietot 

           tos ceļā pie  Iestādes vārtiem, 

4.2.17 veikt maksājumu par izglītojamā ēdināšanu atbilstoši līguma nosacījumiem, 

4.2.18 vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu vai nodrošināt alternatīvu aprūpi, ja 

           pirmsskolas iestāde  nevar sniegt pakalpojumu - nav resursi darbības 

           nodrošināšanai vai kādi citi nepārvarami šķēršļi,          

4.2.19 rakstiski katru gadu līdz 1. maijam saskaņot nepieciešamību pēc pirmsskolas 

           vasaras  mēnešos. 
  

5. Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas: 
(Noteikumi par Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis" nepiederošu personu ienākšanas un 

uzturēšanās noteikumi iestādē) 

5.1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, izglītojamie un  

       izglītojamo vecāki un viņu  pilnvarotas personas,   
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5.2. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties Iestādē 

       uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās 

        mērķi, 
        



 

5.3. personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus  

       vai sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas iepriekš vienojas par tikšanās laiku,       

5.4. Iestādes durvis ir slēgtas. Uz ieradušās personas zvanu ierodas iestādes  

       dežurants, kurš noskaidro apmeklējuma mērķi un ielaiž apmeklētāju, 
       

5.5. par katru nepiederošas  personas ierašanās gadījumu jāinformē Iestādes 

     vadītāja vai dežurējošais administrācijas darbinieks, 

   

5.6. jebkuram iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt  

      atrašanās iemeslu iestādē vai tās teritorijā. 
 

6. Iestādes darbības un izglītības procesa organizācija. 
 

6.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Vispārējās izglītības likums, 

       Izglītības   likums, citi spēkā esošie likumi un normatīvie akti, kā arī Iestādes 

       nolikums. 
 

6.2. Iestādes darbības organizāciju nosaka Iestādes darba kārtības noteikumi, 

       Iekšējās kārtības noteikumi, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Iestādes 

       iekšējo kārtību reglamentējošie dokumenti, kas noteikti  Nolikuma 9.sadaļā 

       „Iestādes darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti, to pieņemšanas 

        kārtība”. 
 

6.3. Pirmsskolas izglītības saturu veido, ievērojot: 
 

6.3.1 jaunākās pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas atziņas par pirmsskolas 

         vecuma  bērna attīstību un audzināšanu; 

6.3.2 katra bērna individuālās īpatnības, psihiskās un fiziskās attīstības īpatnības; 

6.3.3 bērna nacionālās īpatnības; 

6.3.4 ikdienas saskarsmi ar ģimeni, apkārtējiem cilvēkiem, dabu, priekšmetisko pasauli, 

         sabiedriskās dzīves norisēm; 

6.3.5saskarsmes, sadzīves un higiēnisko iemaņu apguves līmeni. 
 

6.4.  Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina: 
 

6.4.1 individualitātes veidošanos, 

6.4.2 garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, 

6.4.3 iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, 

6.4.4 saskarsmes spēju, emociju, jūtu, attieksmju veidošanos, 

6.4.5 veselības nostiprināšanu, 

6.4.6 psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības apguvei, 

6.4.7 valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. 
 

6.5. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu 01 01 1111 valsts valodā. 
 

6.6. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst  bērni vecumā no 1,5-7 gadiem. Atkarībā 
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       no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības 

       programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par  vienu gadu, saskaņā ar vecāku 

       vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
 

6.7. Bērniem ar valodas attīstības traucējumiem var tikt sniegti logopēda 

       pakalpojumi no 4 gadu vecuma,  Dibinātāja noteiktajā kārtībā. 



 

 

6.8. Grupu  komplektēšana  notiek katru gadu laika periodā no 1.jūnija līdz 31. 

       augustam. Mācību gada laikā atbrīvojušās bērnu vietas nokomplektē, 

       ievērojot bērnu rindu  atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai. 
 

6.9. Vadītāja grupas komplektē pēc vecuma īpatnībām. 
 

6.10. Bērnu skaitu grupās nosaka Dibinātājs, atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
 

6.11. Iestāde strādā piecas darba dienas nedēļā no plkst. 7.30 līdz 18.00. 

         Pirmssvētku dienās darba dienas ilgums tiek saīsināts par vienu stundu. 

         Iestādes ārdurvis slēgtas no 9.00 – 16.30 un 18.00 – 7.30. 

         Iestādes darba dienas organizāciju nosaka Iestādes Darba kārtības 

         noteikumi, Iekšējie daraba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi,    

         Iekšējās kārtības drošības noteikumi vecākiem un pedagogiem, un citi iekšējie 

         noteikumi (ar grozījumiem 26.04.2017. ar rīkojumu Nr 2-3-1/10 

      

6.12.    Rotaļnodarbības grupās sākas plkst. 9.00 

 

6.13. Izglītības satura apguve Iestādē  tiek organizēta noteiktā kārtībā dienas 

         gaitā pirmsskolai raksturīgās organizācijas formās- spēļu un rotaļnodarbību 

         veidā. Integrētās rotaļnodarbības notiek priekšpusdienas cēlienā – grupu 

         telpās, mūzikas zālē, sporta zālē, sporta laukumā, grupu laukumā, vienlaikus 

         visai grupai, apakšgrupās vai individuāli. Organizējot integrētās 

         rotaļnodarbības grupu skolotājas ievēro atbilstošās  instrukcijas. 
 

6.14. Priekšpusdienas un pēcpusdiena cēlienā, ja ļauj laika apstākļi, grupu 

         skolotāju vadībā tiek organizētas pastaigas, rotaļas Iestādes teritorijā- grupu 

         laukumos vai pa izstrādātiem maršrutiem ārpus teritorijas saskaņā ar Iekšējiem 

         noteikumiem  - „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

         un to organizētajos pasākumos” instrukciju Nr. 4 „Bērnu pastaigu   grupu 

         organizēšana ārpus Iestādes teritorijas” un instrukciju Nr  7  „Bērnu grupu 

         organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana Iestādes teritorijās” 
 

6.15. Izglītības  process  Iestādē   notiek saskaņā ar apstiprinātu tematisko  plānu, 

         integrēto rotaļnodarbību  sarakstu un dienas režīmu. 
 

6.16.  Bērniem,  kuri  apmeklē obligāto sagatavošanu  pamatizglītības apguvei, 

          integrēto rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts. 

6.17.  Pasākumu, pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība: 
 

6.17.1 pasākumu organizēšana Iestādē tiek veikta saskaņā ar instrukcijām (pielikumā): 

      * Nr 6 „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība 
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         pasākumu laikā”, 

      *Nr 5 Pārgājienu, ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā 

      *Nr. 6 „Sporta  /Fiziskās izglītības un veselības/nodarbību un sporta pasākumu 

             organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā” 

6.17.2 pasākumi, kuru organizē  Iestāde un citas iestādes (teātra izrādes,  koncerti, 

           fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus nodarbību laika ievērojot 

           Iestādes iekšejos noteikumus -“Fotografēšanas, audio un video ierakstu 



 

           veikšanas kārtība iestādē” (katrā grupā) 

6.17.3 Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, iestādes 

           darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Vadītājas aicināti  viesi; 

6.17.4 vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar 

           bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar iepriekš minētajām drošības 

           instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild 

           pasākuma organizators, grupu darbinieki; 

6.17.5 Iestādes organizētie pasākumi bērniem kopā ar vacākiem notiek līdz plkst. 20.30. 
 

6.18.  Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērni, atbilstoši vecuma tiek 

          iepazīstināti ar Drošības noteikumiem (pielikumā Nr.1, Nr.2)- sniegta 

          informācija par uzvedību Iestādē (grupas telpās, mūzikas zālē, sporta zālē); 

          grupu rotaļu laukumos, sporta laukumā; ugunsdrošību; ceļu satiksmes drošību; 

          rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu 

          un citiem drošības  jautājumiem. Izglītojamais rotaļlietas var nest līdzi, tikai 

          saskaņojot to ar grupas pirmsskolas skolotāju. 
 

6.19. Bērnu  dienas režīma  un ēdināšanas organizēšanas kārtība: 
 

6.19.1 dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecuma grupai, paredzot rīta  vingrošanu, 

           rotaļnodarbības, rotaļas ,pastaigas un diendusas laiku. 

6.19.2 bērnu ēdināšana grupām tiek organizēta grupās; 

6.19.3 ēdināšanas laiki un nedēļas ēdienkarte izvietoti grupās uz informatīvā 

           dēļa vecākiem;   

6.19.4 Lai nodrošinātu izglītojamā ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, izglītojamais 

           uz grupu jāatved līdz brokastu laikam pēc grupas režīma. Ja  izglītojamo nav 

           iespējams atvest  uz brokastu laiku, viņš jānodrošina ar  brokastīm mājās,           

6.19.5 pilnvērtīgu uzturu, bērnam atrodoties Iestādē, nodrošina vietējā virtuvē 

           Ēdiena kvalitātes kontroli veic pirmsskolas iestādes un skolu māsa  vai Vadītāja; 

6.19.6 atbilstoši iespējām ar ārstniecisku uzturu tiek nodrošināti tie bērni, kuriem tas 

           nepieciešams. 
 

6.20. Grupu skolotājas pēc nepieciešamības vai vecāku pieprasījuma informē vecākus 

         par mācību un audzināšanas rezultātiem, sociālajām iemaņām un prasmēm, 

         bērna interesēm un veselības stāvokli, kā arī sniedz ieteikumus. 

6.23. Sākot apmeklēt Iestādi, Vadītājs nodrošina Iestādes bērnu vecāku iepazīstināšanu 

         ar  Iestādes nolikumu, http://www.varaklani .lv, sadaļā izglītība, pirmsskola, 

         Nolikums, Iestādes pirmsskolas izglītības programmu un Noteikumiem. 
 

 6.24. Iestāde  sadarbojas  ar  Dibinātāja  struktūrvienībām, iestādēm un citām 

          juridiskām, fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumus vai citādi 
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          nodrošina Iestādes darbību. 

 6.25. Gadījumos, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādi, grupas darbinieki uzsāk 

           meklēšanu, ziņo bērna vecākiem, ja nepieciešams - policijai. 
 

7. Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītību: 
 

7.1 saskaņā ar Izglītības likumu, izglītojamā vecāki ir atbildīgi par to, lai 

      izglītojamais iegūtu izglītību, 
 

7.2 piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo sagatavošana pamatizglītības apguvei 



 

      tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kad izglītojamajam aprit pieci gadi, 
       

7.3 piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamā apmācību izglītojamais apgūst līdz 

      kalendārajam gadam, kurā izglītojamais kļūst septiņus gadus vecs. Atkarībā 

 

      no izglītojamā veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, sagatavošanu 

      pamatizglītības apguvei var pagarināt par vienu gadu: saskaņojot ar vecākiem, 

      vai pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas un ģimenes ārsta  

      atzinumu, 
        

7.4 ar Iestādes vadītājas rīkojumu vecākiem, kuru izglītojamais ir apmeklējis un 

      apguvis piecgadīgo un sešgadīgo apmācību, tiek izsniegta noteiktas formas izziņa, 

      kura būs jāiesniedz vispārējā izglītības iestādē, kurā izglītojamais uzsāks mācības 

     1. klasē. 

8. Drošības nodrošināšana Iestādē. 
 

8.1 Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izglītības 

      iestāde izstrādā šādus drošības noteikumus: 
 

 8.1.1„Drošības noteikumi 2 - 3 gadus veciem bērniem” (1. Pielikums);   . 

 8.1.2. „Drošības noteikumi 4 -7 gadus veciem bērniem” (2. Pielikums);  

 8.1.3. 1.Instrukcija  „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus pirmsskolas izglītības 

       iestādes teritorijas” (3. Pielikums);; 

 8.1.4. 2. Instrukcija  „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un 

       bērnu drošība pasākumu laikā” uz (4. Pielikums);; 

 8.1.5. 3. Instrukcija „Pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība 

       pasākumu laikā” (5. Pielikums);; 

 8.1.6. 4.  Instrukcija „Sporta nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un 

       bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā” (6. Pielikums);; 

  8.1.7. 5. Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības 

       nodrošināšana Iestādes teritorijās” (7. Pielikums);; 
 

8.2. Izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un 

      evakuācijas plānu šādā kārtībā: 
 

8.2.1 evakuācijas plāni un operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība- ir izvietoti Iestādes 

         katra stāva gaitenī. Ar noteikumiem par evakuācijas plānu iepazīstina katru gadu 

         septembrī             

8.2.2 ar šo noteikumu 8.1.3 -  8.1.5 apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – 

         pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas; 
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8.3.3 ar šo noteikumu. un 8.1.6 apakšpunktā minētajiem drošības noteikumiem – 

         pirms katra pasākuma un sporta sacensībām. 
 

8.4 Atbildīgā pedagoga pienākumi: 
 

8.4.1 Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

         noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē klases vai grupas žurnālā – norādot 

         datumu, un skolotāja parakstu, 

8.4.2 sporta un mūzikas skolotāja iepazīstina ar kārtības noteikumiem zālē 1. un 2. 

         semestra  pirmās  nodarbības laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāji 

         veic ierakstus  instruktāžas lapā grupas žurnālā 



 

8.4.3 pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz 

         rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, 

         ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, 

         saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, 

8.4.4 pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās, 

         nepārsniedzot attālumu 3 km ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 30 bērniem 

         grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir 

         atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu 

         pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, 

         dalībnieku skaitu. 

8.4.5 nodrošināt šo noteikumu 8.1.3. līdz 8.1.7. apakšpunktā minēto drošības noteikumu 

         ievērošanu          

8.4.6 ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja 

         nepieciešams, evakuē izglītojamos, skolotājas palīgs izsludina trauksmi un griežas 

         pie iestādes atbildīgā dežuranta pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši 

         apstiprinātam plānam ārkārtas situācijās,     

8.4.7 nodrošinot sava izglītojamā un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem 

        līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī viņa kabatas. Nepieļaut ņemt līdzi durošus, 

        ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus - tabletes, vitamīnus,       

8.4.8 Medikamenti, kurus izrakstījuši ārsti jālieto dienas laikā, uz Iestādi jāatnes 

         recepte - ārsta norādījums par to, ka jālieto medikamenti un jāiesniedz kopā ar 

         medikamentiem pirmsskolas un skolu māsai, 

8.4.9 Divriteņus, skuterus drīkst lietot izmantojot aizsargķiveres un aizsargus ceļiem un 

         elkoņiem, braucot tikai pedagogu norādītajā āra teritorijā      

8.4.10 Iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem, 

           utt.), ko izglītojamais ir paņēmis līdzi uz Iestādi. 

8.4.11 Pēc darba laika grupas skolotāja neuzņemas atbildību par  izglītojamā drošību. Par 

           izglītojamā atrašanās vietu tiek uzlikts paziņojums uz Iestādes ārdurvīm.         

                                                                                       

9. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību Mk noteikumi  21.05.2013. noteikumu Nr. 259 redakcijā): 
 

9.1 pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību ievērojot Iekšējos noteikumus 

     “Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta  fiziska vai emocionāla 

      vardarbība pret izglītojamo” (grupas informācijas mapē), 
                   

9.2 vadītājs nodrošina izglītojamajam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, 
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      veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai 

      cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas stundas līdz   

      mācību dienas beigām, 
                           

9.3 vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā 

      vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību 

      ar izglītības iestādi, 
   

9.4 vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko 

     sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši 

     izglītojamā vajadzībām un situācijai,       
 

9.5 vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu 

http://likumi.lv/doc.php?id=256927


 

      uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās, 
 

9.6 attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības    

      iestādē nav šādu speciālistu. 
 

9.7 ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības 

      iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo 

      informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai, 

 

9.8 ja ir saņemta šo noteikumu 9. 5 punktā minētā informācija, pašvaldība ir 

      tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta 

      pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos 

      speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai 

      pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, 

      bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus 
 

10. Izglītojamo Uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība: 
 

10.1 izglītojamā uzņemšana notiek pēc noteikumiem “Kārtība, kādā tiek reģistrēti 

       un uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības 

       iestādē „Sprīdītis” katru mācību  gadu pakāpeniski: 
       

10.1.1 izglītojamie no 1,5 līdz 5 gadu vecumam tiek uzņemti visu gadu rindas kārtībā, 

10.1.1 izlītojamie no 5 līdz 6 gadiem tiek uzņemti visi interesenti obligātajā 5-6 gadīgo 

           pirmsskolas izglītības programmas apgūšanā ārpus rindas, 
 

10.2 vadītāja lēmumu par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes pieņem šādos gadījumos: 
 

10.2.1 ja izglītojamā veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma nepieļauj 

           atrašanos vispārējā tipa  pirmsskolas izglītības iestādē, 

 10.2.2 ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla ilgāk par mēnesi neapmeklē Iestādi 

           (izņemot 5 un 6 gadīgos obligātās apmācības izglītojamajam),     

10.2.3 ja vecāki sistemātiski nepilda Iestādes noteikumus, 

10.2.4 par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes vecāki tiek brīdināti 7 kalendārās dienas 

           iepriekš, 

10.2.5 izglītojamā vieta iestādē saglabājas viņa slimības, karantīnas laikā, vecāku 

           kārtējā atvaļinājuma laikā.   
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11. Kārtību, kādā reģistrē bērnu neierašanos Iestādē;Rīcība gadījumos, kad 

izglītojamais neapmeklē Iestādi. 
 

11.1 gadījumā, kad izglītojamais neapmeklē iestādi attaisnojošu iemeslu dēļ –slimība, 

        vecākiem par to ir jāpaziņo līdz plkst. 9.00 pirmajā saslimšanas dienā savas 

        grupas skolotājai vai Iestādes administrācijai pa  tālruni 64866530 vai personīgi 

        grupas skolotājai, vadītājai, 
     

11.3 ja izglītojamais slimības dēļ Iestādi neapmeklē trīs dienas un ilgāk, pēc 

        izglītojamā izveseļošanās skolu māsai vai grupas skolotājai vecāki iesniedz 

        ārsta izziņu par izglītojamā veselības stāvokli. 
 

11.4 par izglītojamā atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā 

       līdz plkst. 9.00, bet ja pēc slimošanas, tad iepriekšējā dienā  līdz  12.00, ja tas 

PIRMSSKOLA%20dok/2.%202016.%20gada%20PII%20dokumentācija/1.%20Septembrim/PIRMSSKOLA%20dok/2012%20PIRMSSKOLA/2014.%20likumu%20prezentācija/Kārtība,%20kādā%20nodrošināma%20izglītojamo%20drošība%20izglītības%20iestādēs%20un%20to%20organizētajos%20pasākumos.htm#p5.2


 

        netiek izdarīts, apmeklējot izglītojamais netiek ēdināts, 

   

11.5 ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi, tad vieta tajā tiek 

       saglabāta uz vecāku iesnieguma pamata. Vieta tiek saglabāta uz laiku līdz 

       vienam kalendārajam gadam. Šajā laikā uzņem citu izglītojamo no rindā 

       pieteiktajiem, 
 

11.6 ja izglītojamais neapmeklēs Iestādi, tad iepriekšējā dienā līdz 9.00 (tālr.: 

        64866530) tad informē pirmsskolas iestādes un skolu māsu vai personīgi 

        pirmsskolas grupas skolotāju, minot iemeslu, 

      

12. Kārtība, kādā notiek izglītojamā atvešana uz iestādi un izņemšana no tās. 
 

12.1 Pirms izglītojamais sāk apmeklēt Iestādi, vecāki iepazīstas ar dienas režīmu 

        un pakāpeniski izglītojamo pie tā pieradina, nodrošinot izglītojamajam saskaņotu 

        dienas režīmu mājās ar dienas režīmu Iestādē, 
  

12.2 izglītojamo atvest uz Iestādi un no Iestādes izņemt drīkst vecāki, to pilnvarotas 

        personas brāļi/māsas no 13 gadu vecuma, kas ir vecāku apstiprinātas personas 

        (Bērnu tiesību aizsardzības likums), 
             

12.3 atvest bērnu uz Iestādi , nekādā ziņā nepalaižot vienu Iestādes teritorijā vai  

        Iestādē, ievest viņu grupas telpās un nodot personīgi grupas skolotājai vai 

        skolotājas palīdzei, kā arī personīgi parakstīties žurnālā. Minēto noteikumu 

        neievērošanas gadījumā grupas darbinieki neuzņemas atbildību par bērna 

        dzīvību un drošību; 
      

12.4 vecākiem nav atļauts izglītojamo vienu pašu sūtīt uz Iestādi, 
 

12.5 grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt izglītojamo 

        no Iestādes, par ko skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā, 
 

12.6 izglītojamais un vecāki iekļūšanu un izkļūšanu no grupas telpām veic tikai pa 

        savas grupas ārdurvīm. Aizliegts staigāt ar ielas apaviem pa iestādes 

        iekšējiem gaiteņiem  vai grupas  telpām,       
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12.7 izglītojamo no Iestādes var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā, bet ne 

        vēlāk kā  līdz plkst. 18.00, 

     

12.8 grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot izglītojamo personām, par kurām 

        nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc izglītojamā 

        ieradusies reibuma stāvoklī,      
        

12.9 vecāki no rīta paziņo grupas skolotājai, ja izglītojamo no Iestādes izņems cita 

        grupas  žurnālā norādītā persona,     
      

12.10 vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus, 
 

12.11 atstājot Iestādi, vecākiem ar izglītojamo obligāti ir jāatvadās no skolotāja vai 

        skolotāja palīga, 
    



 

12.12 pēc izglītojamā izņemšanas no Iestādes, viņš nedrīkst atgriezties Iestādes 

          teritorijā. 

 

13. Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem pa izglītojamā ēdināšanu 

iestādē. 
 

1 3 . 1 maksa par izglītojamā ēdināšanu vecākiem tiek noteikta, pamatojoties uz spēkā 

         esošo Varakļānu novada Domes lēmumu, 
         

13.2 maksu samazina vai vecākus atbrīvo no tās, pamatojoties uz spēkā esošiem  

        Varakļānu novada Domes Sociālās palīdzības pārvaldes lēmumiem, 
       

13.3 grupas skolotāja  ēdināšanas maksas kvīti - paziņojumu  izsniedz vecākiem no 

        Varakļānu novada centralizētās grāmatvedības, 
         

13.4  vecākiem kvītī - paziņojumā norādītā summa par izglītojamā ēdināšanu 

        jāsamaksā Varakļānu novada grāmatvedībā vai līdz tekošā mēneša 25. datumam  

        ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā, 
        

13.5 ja vecāks iepriekšējās dienas rītā līdz 9.00 nav paziņojis par izglītojamā 

        neierašanos Iestādē nākošajā dienā ģimenes apstākļu dēļ, neapmeklētā diena 

        grupas žurnālā tiek atzīmēt ar + un tiek ieskaitīta apmaksājamo dienu skaitā,    
       

13.6 ja 2 mēnešus nav apmaksāta bērna ēdināšanas kvīts – apmaksājot, maksājuma 

       uzdevums jāuzrāda grupas skolotājai personīgi, par ko tiek izdarīts attiecīgs 

       ieraksts vecāku maksas reģistrācijas lapā, un grupas skolotājs ar savu parakstu 

       apliecina ieraksta pareizību, 
        

13.7 neskaidrību gadījumos par vecāku maksas aprēķināšanu var interesēties, pie 

        Iestādes vadītājas (tālr.64866530) un novada domes grāmatvedībā (tālr.   
        64860842). 
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14. Bērnu profilaktiskās  veselības aprūpes un pirmās palīdzības 

sniegšanas kārtība Iestādē. 
 

 14.1 Gadījumā, ja bērnam ir iedzimtas slimības, bijušas smagas operācijas vai ir 

          alerģiskas reakcijas uz medikamentiem, pārtiku, ziedputekšņiem, insektu 

          kodumiem u.c., kas var apdraudēt bērna veselību un dzīvību, informēt 

pirmsskolas 

          iestādes un skolu māsa, pēc nepieciešamības grupu darbiniekus un ziņas 

          norādīt Ziņu kartiņā, 
    

14.2  reizi mācību gadā pirmsskolas iestādes un skolu māsa veic antropometriskos 

         mērījumus bērniem, kašķa un pedikulozes pārbaudi, 
 

14.3  iestādi drīkst apmeklēt  tikai veseli  bērni. Slimus bērnus uz Iestādi vest aizliegts 

         ievērojot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” vadītājas 01.09.2015. 



 

         apstiprinātos noteikumus - “Kārtības noteikumi bērna infekcijas slimību 

         gadījumos”(noteikumi katrā grupā), 
        

14.4  infekcijas slimību pazīmes ar kurām bērns netiks pieņemts Iestādē: stipras iesnas, 

          klepus, caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, konjunktivīts 

         (strutojošs acu iekaisums), paaugstināta  ķermeņa temperatūra, infekciozas 

         izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un 

         izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta 

         elpošana). Iestādi apmeklēt bērnam ar pedikulozi aizliegts! 

 
     

14.5 ja bērns saslimst  Iestādē, pirmsskolas iestādes un skolu māsa vai grupas 

        skolotājas nekavējoties informē vecākus. Ja nepieciešams bērns atrodas veselības 

         punktā (medāsas kabinetā), kurā  tiek  nodrošināta nepārtraukta pirmsskolas 

         iestādes un skolu māsa vai darbinieka uzraudzība līdz brīdim, kad ierodas vecāki 

         vai pēc nepieciešamības ātrā medcīniskā palīdzība, 
 

14.6 ja  bērns guvis  nelielu sadzīves traumu vai viņam iekodis kukainis( bite, lapsene) 

        un nav  apdraudēta bērna veselība un  dzīvība, pirmo palīdzību sniedz Iestādē- 

        traumas gūšanas vietā vai Iestādes veselības punktā, 
 

14.7 smagu traumu,  pēkšņas saslimšanas vai alerģisku reakciju gadījumos, kad 

        bērnam ir  nepieciešama medicīniskā palīdzība, pirmsskolas iestādes un skolu māsa 

        vai grupu darbinieki nekavējoties ziņo bērna vecākiem un izsauc  neatliekamās 

        medicīniskās palīdzības brigādi, un nodrošina  pirmās palīdzības sniegšanu 

        bērnam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, 
 

14.8 ērces  konstatēšanas  gadījumā  grupu  darbinieki  nekavējoties  informē   

         pirmsskolas iestādes un skolu māsu un vecākus, kopīgi vienojas par tālāku rīcību, 
 

14.9 grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus, 
 

14.10 ja bērnam  Iestādē  nepieciešams  lietot medikamentus  (ikdienas 

          medikamentus, sīrupus), jāvēršas pie pirmsskolas iestādes un skolu māsas 
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15. Bērnu un sporta laukuma apmeklētāju noteikumi  Varakļānu pirmsskolas 

izglītības iestādes „Sprīdītis” publiski pieejamā teritorijā. 
 

Apmeklētāju pienākumi un atbildība: 

15.1 ar cieņu izturēties pret pieaugušiem cilvēkiem - pirmsskolas iestādes darbiniekiem, 
 

15.2 pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” teritorijā pieejamo bērnu rotaļu laukumu    

        nepiederošām personām (personas, kas nav iestādes darbinieki un izglītojamie, 

        kas apmeklē  pirmsskolas iestādi) apmeklēt atļauts darba dienās no plkst. 9.00 – 

        13.00 un no 15.00 - 22.00, brīvdienās un svētku dienās no 9.00 – 22.00, 
 

15.3 atkarībā no vecuma, ir pienākums sargāt savu veselību un drošību (Izglītības likuma 

       54. pants)– aizliegts bērniem līdz 8 gadu vecumam apmeklēt laukumu bez 

       vecākun klātbūtnes vai personām, kas nav jaunākas par 13. gadiem, kā arī 

       iereibušām  personām, kas pieskata šo bērnu, 
          



 

15.4 saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, inventāru, materiālajām vērtībām, kas atrodas   

        publiski pieejamajā bērnu un sporta laukumā, 
 

15.5 par bērnu laukumā pieejamo inventāru netīšu vai tīšu bojājumu atbild bērnu vecāki, 

        aizbildņi un atlīdzina radušos zaudējumus Varakļānu novada pašvaldībai, 
 

15.6 apmeklētājiem atļauts atpūsties un rotaļāties tikai šim nolūkam paredzētajā bērnu un 

        sporta publiski pieejamajā teritorijā, 
         

15.7 aizliegts laukuma teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās 

        vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, medikamentus. Aizliegts laukuma 

        teritorijā ievest  mājdzīvniekus, 
 

15.8 iekšējās kārtības noteikumu ievērošana vecākiem un aizbildņiem bērnu un sporta 

        laukumā ir  obligāta, 
         

15.9 Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā iestādes teritorijā: 
   

15.9.1 Iestādes vadītāja vai pirmsskolas iestādes darbinieki var izteikt mutisku 

           aizrādījumu; var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem, bērnu pieskatītājiem    

            vai bērniem, ja tiek pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi,         

 15.9.2 gadījumā ja nepiederošā persona iestādes teritorijā neievēro iekšējos 

           kārtības noteikumus un nepakļaujas iestādes administrācijas rīkojumiem, 

           administrācija ir tiesīga ziņot policijai, 

 15.9.3 Valsts policijas, VUGD, Valsts sanitārās inspekcijas un citu valsts varas 

            institūciju darbinieku ierašanās gadījumā, iestādes vadības pienākums ir 

            pieprasīt apmeklētājam uzrādīt dienesta apliecību, ja apmeklētājs to negrasās 

            darīt, 
 

15.10  iepazīties ar informāciju, kas izvietota pie bērnu un sporta laukuma ieejas 

           informācijas stendā, sekot informācijai, 
 

15.11 Informācijas stendā ir ievietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā un 

           informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas,     
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16.  Iestādes padomju darbība.   
 

16.1. Iestādes padomes darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, Iestādes nolikumu, 

         Reglamentu, Iestādes padomes Nolikumu, un Vadītājas rīkojumiem. 
 

16.2. Iestādes padome ir pirmsskolas izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā 

         darbojas: 

16.2.1 bērnu vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji; 

16.2.2 Iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēt pārstāvji;    
                            

16.3. Iestādes padomes dibina Iestāde kā sabiedrisku padomdevēju, pārstāvjus ar balsu 

         vairākumu ievēlē „Saulēniņi”, „Pīlādzītis”,  „Kāpēcītis”,  „Mākonītis”, Ābolītis” 

         grupu vecāku sapulcēs. Iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku 

         pārstāvi. Iestādes padomju vadītājus ievēlē no vecāku pārstāvju vidus. Padomes 

         sastāvā var iekļaut Vadītāju un  Dibinātāja pārstāvi. 
 

16.4. Iestādes Padomju sastāvā ir: 
  



 

16.4.1 Grupu  vecāku pārstāvji : 10 (desmit) vecāki, no katras grupas divi pārstāvji, 

           kurus uz 2 gadiem ievēl grupu vecāku sapulcēs; 

16.4.2  Pedagogu pārstāvji:   

           5 ( pieci) pedagogi ,kurus uz 2 gadiem ievēl Pedagoģiskās padomes sēdē;  

16.4.3 Vadītāja; 

16.4.4 Metodiķe; 

16.4.5 Dibinātāja pārstāvis ( pieaicināts). 
 

16.5. Iestādes padomes: 

 

16.5.1 sniedz priekšlikumus Iestādes attīstībai; 

 

16.5.2 piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus 

           izglītības kvalitātes uzlabošanai Iestādē; 

16.5.3 sniedz priekšlikumus jautājumos par bērnu un Iestādes darbinieku tiesībām un 

           pienākumiem; 

16.5.4 sniedz  Vadītājai  priekšlikumus  par Iestādes  darba  organizāciju,  budžeta 

           sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu; 

16.5.5 risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Iestādes rīkotajiem 

           pasākumiem saistītus jautājumus; 

16.5.6 veicina Iestādes sadarbību ar sabiedrību; 

16.5.7 informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem  Iestādes padomju darbu 

           reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā; 

16.5.8 ir tiesīga veidot (vecāku, bērnu) interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot 

           iestādes bērnus un viņu vecākus; 

16.5.9 veic citus Iestādes padomju  darbu reglamentējošajos normatīvajos aktos un citos 

           normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 

16.6 Iestādes padomes  darbojas  saskaņā  ar Iestādes padomju darbību reglamentējošu 

        normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Vadītāju, izdod padomes. 
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           17. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība  Iestādē 
  

17.1. Kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video  ierakstu  veikšanas un  

         izmantošanas kārtību Iestādē, kas  izdota saskaņā ar Fizisko personu datu 

         aizsardzības likuma 5.,7.pantu, Civillikuma 177. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības 

         likuma 6.,9. pantu un ir saistoši Iestādes darbiniekiem, vecākiem un trešajām 

         personām, kas vēlas veikt minētās darbības Iestādē ir jāievēro iekšejie noteikumi - 

         “Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība iestādē” 
 

17.2. Bērnu personu fotogrāfiju (attēlu) izmantošana ar/bez bērnu  identificēšanas ar 

         vārdu un uzvārdu Iestādes informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, avīzē, 

         publiska to izmantošana Iestādes telpās vai kā citādi ir pieļaujama  ar vecāku 

         rakstisku piekrišanu, kuru vecāks ar parakstu apliecinājis 

         APLIECINĀJUMĀ „Par foto , video izvietošanu publiskā vidē” (Pielikums Nr. 

         8.1.).  Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu 

        datu aizsardzības likumu, ievērojot visas bērnu tiesības un apstrādes principus. 
 

17.3. Iestādes   darbiniekiem  nav  atļauts  ievietot  bērnu fotogrāfijas, video, ja vecāks 



 

         APLIECINĀJUMĀ  nav devis savu piekrišanu. 
 

17.4. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai 

         audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem: 
 

17.4.1 ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa 

           –   nodarbības, pasākuma - analīzei, 

17.4.2 saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu: 
 

• ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, dokumentu (gadagrāmatas, 

grupas portfoliou.c.) noformēšanai, 

• žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā 

preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos. 

 

 

17.5. Iestādes  darbiniekiem  atļauts  veikt  fotografēšanu, filmēšanu audioierakstus, 

          saskaņojot ar Vadītāju un bērnu vecākiem, studiju vai zinātniskiem  pētījumiem. 

        

 17.6. Bērnu  vecākiem  atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus 

          grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Vadītāju: 
 

17.6.1 personiskām vajadzībām, 

17.6.2 grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē. 
 

17.7. Citām personām atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus 

         preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Vadītājas 

         atļauju un rakstisku bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par 

         filmēšanas nolūku un tās veicēju. 
 

17.8. Aizliegts fotografēt bērnus neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus 
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 17.9. Iestādes  darbiniekiem   nav  atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas  sociālajos tīklos 

          bez  vecāku piekrišanas. 
 

17.10. Iestādes  mājas  lapas administrēšanu veic ar Iestādes vadītājas rīkojumu 

           nozīmēti Iestādes darbinieki, kuri atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību 

           šiem noteikumiem. 

 

18. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību 

izvietošana Iestādē 

18.1. Katrs Iestādes darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības noteikumiem 

         evakuācijas kārtību un ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārta situācijās.   

18.2. Evakuācijas plāni, rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā un atbildīgo 

         darbinieku saraksti izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra 

         Iestādes stāva gaitenī labi pārredzamās vietās. 

18.3. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņiem 

         Iestādē un  katra Iestādes stāva gaitenī labi pārredzamās vietās. 
 

19. Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vecāki un izglītojamie, 

  un  sporta laukuma publiski apmeklējamās teritorijas apmeklētāji tiek 



 

iepazīstināti ar noteikumiem. 
 

19.1 Pirms izglītojamo uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Iekšējās kārtības 

        noteikumiem  un citiem noteikumiem apliecina to ar savu parakstu pie  Līguma par 

        bērna uzturēšanu  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „SPRĪDĪTIS”, 
 

19.2 grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti 

        iepazīstina vecākus ar noteikumiem, par ko vecāki parakstās, 
 

19.3 noteikumi par izglītības iestādi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties grupas 

        informācijas stendā vecākiem, pie metodiķes un pie vadītājas. 
 

20. Kārtība, kādā vecāki un izglītojamie tiek iepazīstināti ar noteikumiem. 
    

20.1 grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti 

        iepazīstina vecākus ar noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas instruktāžu 

        lapās,      

 

20.2 noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem 

        katrā grupā, 
  

20.3 Iestādes informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes 

        administrācijas un vadītājas pieņemšanas laikiem, 
 

21. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība. 
 

21.1. Noteikumus izstrādā un apstiprina Vadītāja , saskaņojot ar Iestādes Pedagoģisko 

         padomi un Iestādes padomi. 

21.2. Grozījumus Noteikumos  var izdarīt pēc Dibinātāja  (domes,  izpilddirektora, 

         Varakļānu Izglītības pārvaldes), Vadītājas, Iestādes Pedagoģiskās padomes vai 
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         Iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus Noteikumos apstiprina Vadītāja. 
 

22. Atbildība par noteikumu neievērošanu: 
 

22.1 Noteikumu ievērošana visiem vecākiem un iestādes personālam ir obligāta, 
 

22.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 
 

22.2.1 grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt 

           individuālas pārrunas ar vecākiem;       

22.2.2 vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par izglītojamo atskaitīšanu no 

           Iestādes: 

22.2.3 būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja var ar rīkojumu  

           atskaitīt  izglītojamo no Iestādes izglītojamo saraksta.   
       

22.3 Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits 

        Iestādes darbinieks  iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai, 
      

22.4 Iestādē pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Varakļānu novada domē, 
 

22.5 Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās, grupas vecāku sapulcē vai iestādes 

        padomē, 
 



 

22.6 Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

        sodāmiem  pārkāpumiem pret izglītojamajiem, Iestāde sazinās ar vecākiem –     

        noskaidro situāciju  rīkojas pēc noteikumiem “ Kārtība par vadītāja un 

        pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība  pret 

        izglītojamo” vai nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm,   
      

22.7 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. 
23. Citi noteikumi 

 

23.1. Iestāde savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās sanitāri higiēniskā 

normas 

         un noteikumus. 
 

23.2. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, 

         elektrodrošības, darba drošības un aizsardzības jautājumos. 
 

23.3. Lai  nodrošinātu  bērnu profilaktisko veselības aprūpi un sniegtu neatliekamo  

        medicīnisko palīdzību, Iestādē izveidots un darbojas medicīnas kabinets, kura 

        darbu organizē un vada Pirmsskolu Iestādes un skolu māsa.  
 

24. Noslēguma jautājumi. 
 

24.1 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” Iekšējie kārtības noteikumi   

 stājas spēkā ar 2017.gada 26. aprīlī Rīkojuma Nr 2-3-1/10, kuri saskaņoti : 
 

         Iestādē 20.04.2017. Iestādes padomes sēdē, Protokols Nr. 1, 

         Iestādē 22.04.2017. Pedagoģiskās padomes sēdē Protokols Nr. 2 

         Iestādē 25.04.2017. Iestādes Vecāku kopsapulcē Protokols Nr. 1 
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24.2 Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Varakļānu 

        pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  Iekšējās kārtības noteikumus 

        apstiprinātus ar 2015. gada 28. augustā 

         

24.3 Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt  Iestādes Darbinieku 

        sanāksmē Iestādes dibinātājs, Iestādes vadītāja,  Iestādes pedagoģiskā padome, 

        Iestādes padome, tos  saskaņo ar Varakļānu novada domes priekšsēdētāju. 

 
 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs                         Māris Justs 

2017. gada 26. aprīlī 

 

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja               Ilga Mestere  

2017. gada 26. aprīlī 
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