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 APSTIPRINU:  

Jaunmārupes pamatskolas direktore  

__________________Iveta Timule  

rīkojuma Nr.15/1-10/31(24.10.2019.) 

 

 

 

 

 

Jaunmārupes pamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLAI 

Mārupes novadā  

 

2019.gada 24. oktobrī                                                                                       Nr. 15/1-05/2019-1                                                                                                                                                                    

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu 

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu 

Ministru kabineta 2019.01.09. noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolas (turpmāk Skola) pirmsskolas izglītības iestādes 

Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā -  noteikumi) nosaka kārtību, kādā nodrošināma 

izglītojamo (turpmāk tekstā – bērnu) drošība Iestādē, bērnu uzvedības noteikumus,  kā arī 

noteikumus par rīcību ārkārtas situācijās. 

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

un savas kompetences ietvaros jāatbild par to ievērošanu. 

 

II. Bērnu uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos 

2.1. Atbilstoši pirmsskolas izglītības bērnu vecumposmam, tiek noteikti sekojoši vispārīgie 

pienākumi: 

2.1.1. katru dienu ierasties Iestādē un piedalīties integrēta satura mācību procesā un aktivitātēs; 

2.1.2. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

2.1.3. atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgās higiēnas 

prasības; 

2.1.4. iestādē, tās teritorijā un pasākumos ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus; 

2.1.5. ar savu rīcību neapdraudēt savu un apkārtējo drošību, veselību; 

2.1.6. vērsties pēc palīdzības pie grupas skolotājas, skolotājas palīga, vai cita iestādes darbinieka, 

ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu  drošībai. 

2.2 .Bērna uzvedības noteikumi atrodoties Iestādē: 
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2.2.1. telpās pārvietojies soļos; 

2.2.2. sēžot uz krēsla, nešūpojies, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi un pareizi; 

2.2.3. uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus - spēļu kastes un rotaļlietas; 

2.2.4. ar asiem priekšmetiem (šķērēm) darbojies tikai pie galda, esi uzmanīgs;  

2.2.5. ievēro rotaļu un spēļu noteikumus; 

2.2.6. sakārto savu darba vietu, beidzot rotaļāties ar rotaļlietām, tās noliec savā vietā; 

2.2.7. neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas; 

2.2.8. sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs; 

2.2.9. atverot un aizverot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita bērna pirkstiņi; 

2.2.10. atceries, ka nav jākaujas, domstarpību gadījumā mēs protam sarunāties; 

2.2.11. guļamtelpā netraucē citiem bērniem gulēt, arī tev vajag atpūsties; 

2.2.12. vienojoties ar grupas skolotāju, vari ņemt līdzi vienu rotaļlietu; 

2.2.13. vingrošanas rīkus un mūzikas instrumentus izmanto atbilstoši to pielietojumam, 

skolotājas klātbūtnē; 

2.2.14. sēžot uz krēsliem un soliņiem - nešūpojies, negrozies, negrūsties; 

2.2.15. pasākumu laikā uzvedies pieklājīgi – nesarunājies, neskraidi, neaiztiec dekorācijas. 

2.3. Bērna uzvedības noteikumi apmeklējot Iestādes peldbaseinu: 

2.3.1. Iestādes peldbaseinu apmeklē skolotājas palīga vai cita pieaugušā vadībā grupas 

nodarbības noteiktajā laikā; 

2.3.2. nākot uz peldbaseinu, jāņem līdzi gumijas neslīdošas peldbaseina čības, meitenēm – 

peldkostīms, puišiem – peldbikses, peldcepure, dvielis, mazgāšanās līdzekļi – švamme, ziepes; 

2.3.3. pirms iešanas baseinā mazgājies dušā bez peldkostīma, pārdomā par tualetes 

apmeklējumu; 

2.3.4. ar košļājamo gumiju, uzlīmētiem tetovējumiem, plāksteriem un lakotiem nagiem 

peldbaseinā netiksi ielaists; 

2.3.5. peldbaseina telpās nedrīkst grūstīties, slidināties, skriet un lekt; 

2.3.6. atrodoties peldbaseinā, klausi trenera norādes, baseinā iekāp un izkāp tikai pa kāpnēm ar 

muguru pret ūdeni, dari to lēnām, sagaidot savu kārtu; 

2.3.7. peldēšanas inventāru drīkst ņemt tikai pēc trenera norādes, peldētnepratēji tiek nodrošināti 

ar uzročiem, peldriņķiem, dēlīšiem vai arī citiem negrimstošiem priekšmetiem; 

2.3.8. par sliktu pasšajūtu ziņo trenerim, medicīnas māsai vai citiem pieaugušajiem; 

2.3.9. atrodoties ūdenī, nedrīkst citus bērnus raut aiz rokām, kājām, grūstīties; 

2.3.10. bez trenera atļaujas nedrīkst nirt zem ūdens, aizliegts jokojot saukt palīgā vai tēlot 

slīkšanu. 

2.4. Bērna uzvedības noteikumi atrodoties ārpus telpām: 

2.4.1. neatstāj Iestādes teritoriju bez pieaugušā; 

2.4.2. par katru negadījumu ( kritienu, nesaskaņām utml.) saki skolotājai; 

2.4.3. smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm; 

2.4.4. ja caur žogu svešinieks tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties pasaki skolotājai; 

2.4.5. dodoties uz slidkalniņu – negrūsties, slidinies rindas kārtībā; 

2.4.6. ja kāds jau šūpojas, neej aiz šūpoļu barjeras, izvēlies atrasties drošā attālumā; 

2.4.7. velosipēdu atļauts lietot, ja esi uzvilcis aizsargķiveri, elkoņu un ceļu sargus; 

2.4.8. braukšana ar velosipēdu vai skrejriteni notiek Iestādes teritorijas laukumā, ko norādījusi un 

pārrauga skolotāja; 

2.4.9. pārtraucot braukšanu, novieto rirteni tam paredzētā vietā statīvā; 

2.4.10. rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus; 

2.4.11. vadoties pēc laika apstākļiem, ievēro, lai arī galva būtu pasargāta – velc cepuri vai sien 

lakatiņu; 

2.4.12. dodoties organizētā pastaigā, ej pārī, virzoties pa ietves labo pusi, ceļu šķērso pa gājēju 

pāreju; 

2.4.13. neaiztiec un neglaudi pa ceļam nejauši satiktus dzīvniekus; 
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2.4.14. vārtu atvēršanas pogu un durvju kodu lieto tikai pieaugušie. 

2.5. Iestādē nav atļauts: 

2.5.1. ienest stikla lauskas, nūjas un citus priekšmetus, kas var apdraudēt drošību; 

2.5.2. apsaukāties, spļaudīties, durt ar asiem priekšmetiem, raustīt aiz drebēm un matiem, 

aizskart un sist citiem; 

2.5.3. bezmērķīgi mētāt lietas un priekšmetus; 

2.5.4. kāpt uz logu palodzēm; 

2.5.5. ienest sērkociņus un šķiltavas, ieraugot tos citam bērnam, saki pieaugušajam. 

III. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums 

izglītības iestādē 

3.1. Evakuācijas plāni izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katrā Iestādes ēkā labi 

pārredzamās vietās. 

3.2. Izdzirdot trauksmes signālu dodies pie grupas skolotājas un atstāj iestādi, ievērojot 

evakuācijas noteikumus uguns nelaimes gadījumā. 

3.3. Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušā norādījumus. 

3.4.  Zini nosaukt savu vārdu, uzvārdu. 

3.5. Iemācies nosaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta numuru – 112 

IV. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču iegādāšanās, 

lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un tās teritorijā 

4.1. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts ienest, iegādāties, lietot, glabāt un realizēt 

alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 

šaujamieročus, pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos ieročus un elektrošoka ierīces.  

V. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai 

vai citu personu drošībai 

5.1. Gadījumos, kad tu tiec  fiziski vai emocionāli iespaidots no pieaugušo vai vienaudžu puses, 

sauc palīgā, iespējami nekavējoties  ziņo jebkuram Iestādes pedagogam vai darbiniekam; 

5.2. Ja tiek fiziski vai emocionāli  iespaidots tavs  draugs vai jebkurš cits Iestādes bērns no 

pieaugušo vai vienaudžu puses, nekavējoši meklē iestādes darbinieku vai citu pieaugušo 

palīdzību. 

VI . Pedagogu un pārējo iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

6.1. Konstatējot jebkāda veida vardarbību (arī tādu, kas varētu būt notikusi ārpus Iestādes) pret 

bērnu, pedagogs vai darbinieks prioritāri organizē neatliekamos pasākumus, lai novērstu draudus 

bērna  dzīvībai un veselībai. 

6.2. Kad apdraudējums bērna veselībai un dzīvībai ir novērsts, izglītības iestādes pedagogs vai 

darbinieks par notikušo ziņo medicīnas māsai, skolas direktorei;  

6.3. Skolas direktore izvērtē saņemto informāciju un ziņo par notikušo iesaistīto bērnu vecākiem, 

pēc nepieciešamības, piesaista citus speciālistus – atbalsta personālu, pašvaldības sociālo 

dienestu, bāriņtiesu, ziņo policijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. 

VII. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

7.1. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

7.1.1 pedagogs, Skolas direktore  var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas 

ar vecākiem ; 

7.1.2. pedagogs var iesniegt skolas direktorei rakstisku ziņojumu; 

7.1.3. noteikumu neievērošanu var izskatīt grupas vecāku sapulcēs, Iestādes un pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 
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VIIII. Noteikumu saskaņošanas, apstiprināšanas, iepazīstināšanas un grozījumu 

pieņemšanas kārtība  

8.1. Noteikumi tiek saskaņoti skolas pedagoģiskās padomes sēdē. 

8.2. Noteikumus apstiprina skolas direktors.  

8.3. Iepazīstināšanu ar Noteikumiem veic grupu audzinātāji katru mācību gadu septembrī, veicot 

ierakstu no e-klases žurnāla. Vecākus ar Noteikumiem iepazīstina pirms bērna uzņemšanas 

izglītības iestādē. Noteikumi pieejami izglītības iestādes mājas lapā.  

8.4. Grozījumi Noteikumos var tikt veikti pēc skolas padomes, pedagoģiskās padomes, 

metodiskās komisijas ierosinājuma un direktora apstiprinājuma.  

8.5. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Jaunmārupes pamatskolas 

“iekšējās kārtības noteikumus”, kas apstiprināti ar direktores rīkojumu Nr. 1-05/2014-20 

(01.09.2014.)  

 

 

 

Akceptēts Pedagoģiskās padomes sēdē 05.09.2019. protokols Nr. 1, lēmums Nr. 2.1. 

 

 


