
1 

 

 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības  iestāde 

“Sprīdītis” 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tērvetes ielā 6, Jelgavā, LV-3008; tālr.: 63022603, e-pasts: spriditis@izglitiba.jelgava.lv  

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Jelgavā 

31.08.2021.                 Nr.3 

 

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES  

“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE “SPRĪDĪTIS”” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

 Izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”” (turpmāk – izglītības iestāde) Iekšējās 

kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti, ievērojot Izglītības likumu, 

Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumus Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 

2010.gada 23.marta noteikumus Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un 

izglītības iestādes nolikumu. 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1. izglītojamo tiesības un pienākumus; 

2.2. izgītības iestādes un izlītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – 

vecāki) sadarbība un līdzdarbība; 

2.3. izglītojamo rīcību izglītības iestādē un tās organizētos pasākumos; 

2.4. izglītības procesa organizāciju; 

2.5. izglītojamo ierašanos iestādē un došanos prom no iestādes; 

2.6. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojumu izglītības iestādē; 

2.7. izglītības iestādes un vecāku sadarbību Noteikumu ievērošanā; 

2.8. izglītojamo un izglītojamo vecāku iepazīstināšanas kārtību ar Noteikumiem; 
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2.9. citus jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra 

noteikumiem Nr.1338 “Kārtība kādā nodrošināma izglītojam drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktajām prasībām. 

3. Noteikumi izstrādāti izglītojamā vispusīgai attīstībai drošas, labvēlīgas mācību un 

audzināšanas vides nodrošināšanai izglītības iestādē, un ir ievietoti Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības 

pārvalde) tīmekļvietnē www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-

iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-

spriditis/ un Vecāku informatīvajās mapēs izglītības iestādes pirmsskolas grupās. 

II. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

4. Izglītojamā tiesības: 

4.1. apmeklēt izglītības iestādi, iegūt valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas 

izglītības programmu atbilstoši normatīvajiem aktiem un licencētajām 

pirmsskolas izglītības programmām; 

4.2. piedalīties rotaļnodarbībās un citās aktivitātēs, izglītības iestādes rīkotajos 

svētkos un pasākumos; 

4.3. apgūt zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes, iemaņas un intereses, atbilstoši 

individuālajām vajadzībām, iespējām un izglītības programmas saturam, 

netraucēti strādāt atbilstoši individuālajām spējām; 

4.4. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju, attieksmju un uzvedības 

novērtējumu, par sasniegumiem saņemt uzslavas un apbalvojumus 

(1.pielikums); 

4.5. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, paust 

attieksmi par dažādiem jautājumiem; 

4.6. izglītības procesā izmantot izglītības iestādes telpas, teritoriju, nepieciešamos 

mācību līdzekļus un tehnisko nodrošinājumu; 

4.7. saņemt paskaidrojumus, palīdzību un atbalstu izglītības procesā no izglītības 

iestādes darbiniekiem; 

4.8. vērsties ar sūdzību pie skolotāja vai izglītības iestādes vadītāja; 

4.9. būt dzīvībai un veselībai drošā vidē, saņemt bezmaksas profilaktisko veselības 

aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, aizasrdzību no fiziskās, psihiskās 

un emocionālās vardarbības,  

4.10. saņemt personiskās mantas aizsardzību, pašcieņas un goda neaizskaramību 

izglītības iestādē; 

4.11. pēcpusdienas cēlienā apmeklēt maksas interešu izglītības nodarbības; 

4.12. pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga konkursos, pasākumos u.c.; 

4.13. citu atbalstu, kas noteikts normatīvajos aktos. 

5. Izglītojamā pienākumi: 

5.1. ievērot šos un citus noteikumus, instrukcijas, kas ir spēkā izglītības iestādē; 

5.2. regulāri apmeklēt izglītības iestādi, apgūt pirmsskolas izglītības programmu, 

mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavoties 

pamatizglītības apguvei; 

5.3. ievērot citu izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi; 

5.6. ar cieņu izturēties pret vienaudžiem un pieaugušajiem izglītības iestādē, ievērot 

sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus – sveicināties, pateikties, 

atvainoties, palūgt; 

5.7. ievērot izglītības iestādes darbinieku norādījumus vai aizrādījumus; 

5.8. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem; 

5.9. valsts svētku dienās ierasties svētku apģērbā; 

5.10. būt atbildīgam par savu veselību un drošību: 
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5.10.1. neskriet grupas un izglītības iestādes telpās, pārvietoties soļiem, 

negrūstīties; 

5.10.2. fiziski vai vārdiski neaizskart grupas biedrus, nelietot necenzētus vārdus; 

5.10.3. neliekties pāri kāpņu margām, nešļūkt pa tām lejā; 

5.10.4. precīzi ievērot skolotāju noteikumus, aizrādījumus; 

5.10.5. informēt skolotāju, skolotāja palīgu vai citu izglītības iestādes 

darbinieku, ja radušās veselības problēmas; 

5.10.6. nekavējoties ziņot skolotājam vai skolotāja palīgam, ja izglītības iestādē 

tiek apdraudēta paša vai citu izglītojamo drošība, veselība vai dzīvība, 

5.10.7. sveicināt izglītības iestādē ienākušos cilvēkus, kuri nav izglītības iestādes 

darbinieki, bet nesarunāties ar tiem un nedoties tiem līdzi; 

5.10.8. neienest izglītības iestādē un tās teritorijā rotaļlietas un priekšmetus, kas 

aicina uz vardarbību (dažādus rotaļu šaujamieročus) vai ir bīstami 

saskarsmē (naži, aerosoli, šķiltavas, sērkociņi); 

5.10.9. ievērot personīgās higiēnas prasības, kā arī iestādē īstenotos drošības 

pasākumus Covid-19 pandēmijas laikā; 

5.11. saudzēt personīgās lietas un būt atbildīgam par to uzglabāšanu; 

5.12. neaizskart ar vārdiem un fiziski savus grupas biedrus, skolotājas, izglītības 

iestādes darbiniekus un citus pieaugušos; 

5.13. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, dabu, izglītības iestādes vidi un 

inventāru, rotaļlietām, inventāru; 

5.14. sakārtot rotaļu vietu un darba piederumus pēc rotaļāšanās un pirms došanās 

mājās; 

5.15. uzturēties izglītības iestādes telpās, rotaļu laukumā vai teritorijā kopā ar grupas 

biedriem, neiziet vienatnē no izglītības iestādes vai tās teritorijas bez pieaugušā 

atļaujas un klātbūtnes. 

III. Izglītības iestādes un vecāku sadarbība un līdzdarbība 

6. Vecāku saziņa ar izglītības iestādi tiek īstenota, izmantojot izglītības iestādes oficiālos 

tālruņu numurus: 63022603 (sekretāre, vadītāja Tērvetes ielā 6, Jelgavā), 63026012 

(vadītājas vietniece izglītības jomā Tērvetes ielā 6, Jelgavā), 63023060 (vadītājas 

vietniece Skolas ielā 2, Jelgavā); skolvadības sistēmu E-klase; izglītības iestādes e-pastu: 

spriditis@izglitiba.jelgava.lv.  

7. Vecāku līzdalība izglītojamo mācību un audzināšanas procesā tiek īstenota, izglītības 

iestādei veicot šādas darbības: 

     7.1  iepazīstinot vecākus ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas 

stendā, tīmekļvietnē www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-

iestades/pirmsskolas-izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-

spriditis/, Vecāku informatīvajās mapēs; 

7.2. informējot izglītojamā vecākus par nepieciešamajiem individuālajiem mācību 

līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

7.3. informējot vecākus par nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un 

apaviem, kas nepieciešami izglītības procesam; 

7.4. informējot, ka piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo vecāki ir atbildīgi par to, 

lai izglītojamais izglītības iestādi apmeklētu regulāri; 

7.5. informējot, ka vecāki brīdina izglītības iestādi par izglītojamā plānotu 

prombūtni (ārstniecības personas apmeklējumu, vecāku atvaļinājumu u.c); 

7.6. piedāvājot vecākiem iesaistīties, sniedzot palīdzību izglītības iestādes un tās 

teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas uzturēšanas kārtībā; 

mailto:spriditis@izglitiba.jelgava.lv
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7.7. informējot, ka vecākiem jāpiedalās vecāku sapulcēs un citos organizētajos 

pasākumos (rotaļu pēcpusdienas u.c.), jāpilda vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi, 

ievērojot, ka vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri 

sapulcē nav piedalījušies; 

7.8. mudinot vecākus izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi 

par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt 

priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai, iesaistīties izglītības 

iestādes padomes darbā; 

7.9. rosinot vecākus sadarboties ar iestādi, skaidrojot bērnam šajos noteikumos 

ietverto saturu, atbalstot satura apguvē un ievērošanā.   

IV. Izglītības procesa organizācija 

8. Izglītības iestāde ir atvērta no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00 piecas darba dienas nedēļā. 

Pirmssvētku dienās izglītības iestādes darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu, 

kalendārā noteiktās valsts svētku dienās izglītības iestāde ir slēgta. 

9. Izglītības iestādi apmeklē izglītojamie vecumā no pusotra gada līdz pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai. 

10. Lai nepieciešamības gadījumā sniegtu atbalstu izglītojamajam, izglītības iestādē ir atbalsta 

personāls – skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs, izglītības psihologs. 

11. Izglītbas procesa organizāciju un saturu nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.716 “Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas 

paraugiem”, izglītības iestādes mācību gada darba plāns. 

12. Dienas ritms grupās noteikts atbilstoši izglītojamo vecumam un normatīvajos aktos 

noteiktajām higiēnas prasībām. Ar dienas ritmu var iepazīties katrā grupā – dienas 

plānojumā informatīvajos stendos vecākiem. 

13. Izglītojamais izglītības iestādē ierodas ne vēlāk kā 10 minūtes pirms brokastīm (līdz plkst. 

8:20) vai organizēto rotaļnodarbību sākuma (līdz plkst. 9:00). 

14. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem izglītojamajiem mācību nodarbību apmeklējums ir 

obligāts. 

15. Par izglītības iestādes kavējumu slimības vai citu apstākļu gadījumos vecākiem ir 

pienākums informēt grupas personālu, izmantojot skolvadības sistēmu E-klase vai zvanot 

uz izglītības iestādes tālruni 63083772 laikā no 7.30 līdz 8.00. 

16. Rotaļnodarbības var tikt organizētas vienlaikus visai grupai, apakšgrupās vai individuāli 

izglītības iestādes telpās, mūzikas un sporta zālēs, āra teritorijā, pārgājienu un ekskursiju 

laikā.  

17. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs izglītojamajiem tiek sniegta informācija par 

drošības noteikumiem, t.sk. izglītojamo drošību mācību telpās (2.pielikums), 

ugunsdrošību (3.pielikums), elektrodrošību (4.pielikums), par rīcību pirmās palīdzības 

sniegšanā (5.pielikums), drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās (6.pielikums), 

drošību izglītības iestādes organizētos pasākumos (7.pielikums), drošību veselības un 

fiziskās aktivitātes nodarbībās (8.pielikums), par rīcību ekstremālās situācijās 

(9.pielikums), par rīcību nestandarta situācijās (10.pielikums), ceļu satiksmes drošību 

(11.pielikums), drošību uz ūdens un ledus (12.pielikums), personīgās higiēnas un darba 

higiēnas ievērošanu (13.pielikums), drosību veicot praktiskos darbus (14.pielikums), 

drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā (15.pielikums) un citiem drošības 

jautājumiem. 

18. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, interešu 

izglītības nodarbības u.c.), notiek ārpus mācību aktivitāšu laika. 
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19. Pārgājieni un ekskursijas ārpus izglītības iestādes tiek saskaņotas ar izglītojamo vecākiem 

un izglītības iestādes vadītāju. 

20. Izglītības iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai izglītības iestādē uzņemti 

izglītojamie, izglītības iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi, un izglītības 

iestādes aicināti viesi. 

21. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu 

piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. 

22. Interešu izglītība tiek īstenota pēcpusdienā. 

23. Skolotājs izglītības procesa, interešu izglītības nodarbību vai ārpusstundu pasākuma laikā 

nepārtrauc izglītības procesu, lai atbildētu uz izglītojamā vecāku telefona 

zvaniem/ziņām/e-pastiem. 

24. Par gadījumiem, kad tiks aizvietots prombūtnē esošs pirmsskolas grupas skolotājs un par 

saziņas iespējām ar šo darbinieku, kurš aizvieto grupas skolotāju, vecāki tiek informēti 

skolvadības sistēmā E-klase iepriekšējā dienā vai, negaidītas prombūtnes gadījumā, 

konkrētās dienas rītā.  

25. Izglītības iestādes svētku un ārpusnodarbību pasākumi izglītojamajiem izglītības iestādē 

notiek līdz plkst.19:00. 

V. Izglītojamo ierašanās izglītības iestādē un došanās prom no izglītības iestādes 

26. Ikdienā izglītojamais izglītības iestādē ierodas vai atstāj izglītības iestādi vecāku vai viņu 

norādītas personas pavadībā, kas nav jaunāka par 13 gadiem.  

27. Nokļūšanai grupas telpās izmanto atsevišķas ieejas, pavadošajiem pieaugušajiem lietojot 

durvju kodu, kuru viņiem paziņo grupas skolotājs, kad izglītojamais tiek uzņemts 

izglītības iestādē. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām personām. 

Nepieciešamības gadījumā vecāki var izmantot zvana pogu, kas atrodas pie izglītības 

iestādes ieejas durvīm. Ienākot izglītības iestādē vai izejot no tās, vecāki cieši aizver ieejas 

durvis. Vecāki, ieejot vai izejot no izglītības iestādes teritorijas, aizver vārtus. 

28. Izglītojamais tiek pavadīts līdz garderobei, kur pavadošā pieaugušā klātbūtnē pārģērbjas 

un dodas grupas telpā. Pavadošais pieaugušais personīgi paziņo grupas personālam par 

bērna ierašanos. 

29. Dodoties mājās no grupas vai pastaigu laukuma, vecāki palīdz izglītojamajam saģērbties 

vai sakārtot apģērbu, atsveicinās no skolotājas un kopā dodas mājās. 

VI. Izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās 

palīdzības pieejamība izglītības iestādē 

30. Izglītības iestādes darba laikā izglītības iestādē tiek nodrošināta izglītojamā drošība 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem; atrašanās laikā izglītības iestādē par izglītojamā dzīvību 

un veselību atbild izglītības iestādes darbinieki. 

31. Reizi mācību gadā izglītojamajiem tiek veikti antropometriskie mērījumi (augums, svars), 

iegūtos datus dokumentējot. 

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

reakcijas u.c.), izglītības iestādes medicīnas māsa atbilstoši ārsta rakstiskiem 

norādījumiem un vecāku sniegtai informācijai, izstrādā speciālus norādījumus izglītības 

iestādes darbinieku rīcībai un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam. 

33. Par izglītojamā saslimšanu vecākiem jāziņo grupas skolotājām pirmajā kavējuma dienā, 

izmantojot skolvadības sistēmu E-klase vai zvanot uz izglītības iestādes tālr. 63083772 

laikā no 7.30 līdz 8.00. 

34. Izglītojamais netiks pieņemts izglītības iestādē, ja ir novērojamas infekcijas slimību 

pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa 
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temperatūra (virs 37,50 C), infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu 

ķermeņa temperatūru un izmaiņām izglītojamā uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, 

dzert, raudulība, paātrināta elpošana). 

35. Ja izglītojamiem tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties izglītības iestādē, 

medicīnas māsa vai grupas skolotāja informē izglītojamā vecākus. Vecākiem ir 

jānodrošina saslimušā izglītojamā izņemšana no izglītības iestādes. 

36. Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ nav apmeklējis izglītības iestādi ilgāk par 3 dienām, 

var atsākt apmeklēt izglītības iestādi tikai tad, kad ir izveseļojies un ir iesniegta ārsta 

izziņa par bērna veselības stāvokli, kas ļauj apmeklēt izglītības iestādi. 

37. Kategoriski aizliegts dot izglītojamajam līdzi medikamentus un lūgt skolotāju vai 

skolotāja palīgu tos iedot izglītojamajam. Par jebkuru saslimšanas gadījumu jāinformē 

skolotāja vai izglītības iestādes medicīnas māsa. 

38. Izglītības iestādes darbinieki ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar 

normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību 

programmām. 

39. Izglītības iestādē ir nodrošināta pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa ar medicīnisko 

materiālu minimumu. 

40. Ja Izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība vai dzīvība, pirmo 

palīdzību izglītojamam sniedz izglītības iestādes medicīnas māsa vai darbinieks, paralēli 

par notikušo informējot izglītojamā vecākus. 

41. Ja Izglītojamajam ir smaga trauma vai dzīvībai bīstama saslimšana, izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, nodrošinot pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamam līdz brīdim, 

kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Par notikušo tiek informēts 

izglītojamā vecāks. 

42. Pirmo palīdzību izglītības iestādē sniedz traumas gūšanas vietā vai medicīnas māsas 

kabinetā izglītības iestādes medicīnas māsa vai atbilstoši savām zināšanām un iespējām 

persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. 

43. Ja izglītojamais saslimis izglītības iestādē un izglītības iestādes darbinieki konstatē, ka 

izglītojamajam ir ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,50C vienlaikus ar citām 

saaukstēšanās pazīmēm, vecāki tiek telefoniski informēti un bērns nekavējoties ir jāizņem 

no izglītības iestādes. 

44. Ja izglītojamajam konstatē pedikulozi, par to tiek informēti izglītojamā vecāki un 

izglītojamais izglītības iestādē atgriežas tikai gadījumā, ja pedikulozes vairs nav (ārsta 

izziņa/medicīnas māsas pārbaude). 

45. Izglītības iestādes rīkotajos sporta pasākumos piedalās izglītības iestādes medicīnas māsa. 

46. Ārkārtas situācijās izglītības iestādē medicīnas māsa vai izglītības iestādes darbinieki 

sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē izglītojamos. 

VII. Evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojums izglītības iestādē 

47. Evakuācijas plāni ir izvietoti kāpņu telpās katrā izglītības iestādes stāvā.  

48. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir redzama pie evakuācijas 

plāniem, pirmsskolas grupām un izglītības iestādes informatīvajā stendā. 

49. Ar evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu izglītojamos 

iepazīstina grupas skolotājas ne retāk kā divas reizes gadā (atbilstoši vecumam). 

50. Katru gadu izglītības iestādē rīko evakuācijas mācības. 

51. Ar izglītojamajiem grupu skolotājas veic ekstremālo situāciju pārrunāšanu vai izspēlē 

attiecīgas situācijas rotaļās.   
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VIII. Izglītojamā rīcība, ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai 

52. Ja izglītības iestādes izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu 

personu drošībai, tas mutiski vēršas pie jebkura izglītības iestādes darbinieka un informē 

to.  

53. Ja persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo veselībai 

vai dzīvībai, darbinieks nekavējoties ziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policijai vai 

112, vienlaicīgi informējot izglītības iestādes administrāciju. 

54. Ja tuvumā nav pieaugušais, izglītojamais skaļi sauc pēc palīdzības. 

55. Grupu skolotājiem ieteicams veikt pārrunas par iespējamām darbībām, kas var apdraudēt 

izglītojamā vai citu personu drošību, un rīcību tās saskatot, vai veikt attiecīgu sitāciju 

izspēlēšanu rotaļās. 

IX. Izglītības iestādes vadītāja un skolotāju rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

56. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību, dzīvību; 

49.1. skolotājs nekavējoties nodrošina izglītojamajam nošķirtu vides telpu (pārdomu 

krēsls u.c.) no pārējiem izglītojamajiem, veicot nomierinošas pārrunas. Par 

izglītojamā uzvedību skolotājs informē iestādes vadītāju; 

49.2. nepieciešamības gadījumā izglītojamajam tiek nodrošināta uzturēšanās citā telpā 

izglītības psihologa vai cita skolotāja klātbūtnē, paralēli dienas gaitā telefoniski 

informējot visu iesaistīto izglītojamo vecākus; 

49.3. skolotājs rakstiski informē izglītības iestādes vadītāju par esošo situāciju, kuras 

izpētei un risināšanai tiek piesaistīti atbalsta speciālisti; 

54.4. izglītojamā vecāki tiek uzaicināti uz klātienes sarunu, kurā piedalās izglītības 

iestādes vadītāja vai vadītājas vieniece izglītības jomā, grupas skolotāji un atbalsta 

personāls; 

54.5. tiek izveidots problēmsitācijas risināšas plāns, par ko mutiski vai rakstiski (papīra 

vai elektroniska dokumenta formātā) informē izglītojamā vecākus, paredzot 

nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

55. Ja izglītojamā uzvedībai nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības 

iestādi, izglītības iestādes vadītāja sniedz rakstiski informāciju Izglītības pārvaldes bērnu 

tiesību aizsardzības speciālistam un citām ārējām institūcijām. 

56. Izglītojamais par iespējamu vardarbību vai prettiesisksu darbību, kas vērsta pret viņu, 

ziņo skolotājam vai citam izglītības iestādes darbiniekam. 

57. Persona, kura konstatējusi iespējamu vardarbību vai prettiesisku rīcību pret bērnu, 

informē izglītības iestādes administrāciju, izgītības psihologu vai medicīnas māsu par 

konstatēto. 

58. Izglītības iestādes psihologs ar cietušo izglītojamo veic pārrunas par notikušo un rakstiski 

ziņo izglītības iestādes vadītājam par sarunā konstatēto. 

59. Medicīnas māsa veic pārrunas ar izglītojamo, veic apskati, fiksē konstatētās vardarbības 

sekas, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

60. Ja vardarbība notikusi ģimenē, izglītības iestādes vadītājs nekavējoties ziņo policijai un 

bāriņtiesai. 

61. Ja vardarbība notikusi ārpus ģimenes, izglītības iestādes vadītājs vai skolotājs paziņo par 

konstatēto izglītojamā vecākiem. 
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X. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, kā arī ieroču 

iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītības iestādē un 

tās teritorijā 

62. Izglītības iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts iegādāties, lietot, glabāt (arī ienest) 

un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes 

baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos un traumatiskos ieročus, aukstos 

ieročus un elektrošoka ierīces. 

XI. Izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanas kārtība ar Noteikumiem un 

sadarbība to ievērošanā 

63. Ar Noteikumiem izglītojamos iepazīstina pirmsskolas grupu skolotājas mācību gada 

sākumā, un pēc nepieciešamības atkārto tos mācību gada laikā. 

64. Skolotāja veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem E-klases žurnālā 

sadaļā “Grupas žurnāls”, neieciešamības gadījumā norādot konkrētu Noteikumu sadaļu 

vai punktu, par kuru veiktas pārrunas ar izglītojamajiem. 

65. Izglītības iestādes skolotāji nodrošina izglītojamajiem šo noteikumu mācīšanu, 

skaidrošanu un ievērošanas uzraudzību. 

66. Izglītojamo vecākus ar Noteikumiem iepazīstina izglītības iestādes rīkotajā vecāku 

sapulcē un skolvadības sistēmā E-klase. Vecāki iepazīšanos ar Noteikumiem apliecina ar 

parakstu (16.pielikums).  

67. Noteikumi ir ievietoti un ar tiem var iepazīties Vecāku informatīvajā mapē, pie izglītības 

iestādes vadītāja un Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē. 

68. Vecāku informatīvajā mapē un grupas informācijās stendā vecākiem ir izvietoti izglītības 

iestādes administrācijas kontakti. 

XII. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 

69. Noteikumu neievērošanas gadījumā tiek ievērota pakāpeniska secība, lai veicinātu 

izglītojamā atbildību par Noteikumu ievērošanu: 

69.1. grupas skolotājs: 

69.1.1. izsaka izglītojamajam mutisku aizrādījumu; 

69.1.2. veic individuālas pārrunas ar izglītojamo, lūdzot paskaidrot savu rīcību; 

69.1.3. veic indivuduālas pārrunas ar izglītojamo un vecākiem, sarunu protokolējot vai 

dokumentējot pārrunu faktu skolvadības sistēmas E-klase žurnālā; 

69.2. izglītības iestādes atbalsta personāls: 

69.2.1. veic individuālas pārrunas ar izglītojamo; 

69.2.2. veic pārrunas ar izglītojamā vecākiem, sarunu protokolējot; 

69.3. izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks: 

69.3.1. veic individuālas pārrunas ar izglītojamo; 

69.3.2. veic pārrunas ar skolotāju vai izglītības iestādes darbiniekiem; 

69.3.3. veic individuālas pārrunas ar izglītojamo un izglītojamā vecākiem; 

69.3.4. izskata pārkāpumu izglītības iestādes vadības komandas sēdē, sanāksmi 

protokolējot; 

69.3.5. lemj par nepieciešamību ziņot atbildīgajām ārējām institūcijām. 

Noslēguma jautājumi 

70. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt izglītības iestādes dibinātājs, 

izglītības iestādes vadītājs, pedagoģiskā padome, izglītības iestādes padome. Ierosinājumi 

iesniedzami iestādes vadītājai rakstveidā, motivējot nepieciešamās izmaiņas. 

71. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina izglītības iestādes vadītāja. 
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73. Atzīt par spēku zaudējušiem noteikumus Nr.2. “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes “Sprīdītis” iekšējās kārtības noteikumi”   

74. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”” vadītāja                           V.Bērtule 
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1.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

 

Pamudinājumi un apbalvojumi 

 

Izsaka skolotājs 

1. Uzslava 

2. Vārdiski izteikta pateicība 

3. Pateicība, atzinības raksts, diploms 

4. Vārdiski un rakstiski izteikta pateicība izglītojamā vecākiem 

 

Izsaka izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks 

1. Uzslava 

2. Pateicība, atzinības raksts, diploms 

3. Svinīgs pasākums izglītības iestādē 

4. Vārdiski un rakstiski izteikta pateicība izglītojamā vecākiem 
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2.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādes telpās, kurās ir iekārtas 

un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par izglītojamo drošību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamo pienākums mācību telpās ievērot šādus noteikumus: 

4.1. ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas; 

4.2. ņemt instrumentus, kas paredzēti praktiskam darbam tikai ar skolotāja atļauju; 

4.3. pa grupas telpu pārvietoties nesteidzoties un negrūstot citus izglītojamos; 

4.4. pa izglītības iestādes kāpnēm pārvietoties ejot soļiem un ar apaviem kājās; 

4.5. nedrīkst bāzt mutē rotaļlietas, mācību un citus piederumus, vielas; 

4.6. ja jāpārvieto savs krēsls uz citu vietu, tad to dara uzmanīgi, nedrīkst celt virs galvas; 

4.7. nekāpt grupas telpā uz mēbelēm (plauktiem, galdiem, krēsliem) ar kājām, jo tie var 

apgāzties un var gūt traumas; ja nepieciešama kāda lieta, ko pats nevar aizsniegt, 

palūdz to skolotājai; 

4.8. nemēģina liekties ārā pa logu; 

4.9. nelēkā pa gultu, tā var salūzt un pats gūt traumu; 

4.10. ar rotaļlietām rotaļājas, ar tām nemētājas, jo var trāpīt vienaudzim vai 

pieaugušajam, izsist logam stiklu, tādējādi savainojot sevi un citus; 

4.11. nedrīkt mēģināt ēst nekādas zāles, nogaršot mikstūras; ja tās nonākušas izglītojamā 

rokās, - jāatdod skolotājai; 

4.12. zāles drīkst lietot tikai atbilstoši ārsta norādījumiem un tikai skolotāja vai medicīnas 

māsas klātbūtnē; 

4.13. jāziņo skolotājai, ja pamana kāda izglītojamā rīcībā esošas tabletes; 

4.14. trauku mazgājamie līdzekļi ir paredzēti tikai trauku mazgāšanai; 

4.15. iemācīties atpazīt bīstamas vielas pēc to iesaiņojuma brīdinājuma simboliem; tikai 

pieaugušie drīkst rīkoties ar tām. 
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3.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ugunsdrošību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Par ārkārtas situāciju izglītības iestādē informē automātiskā skaņas ugunsgrēka 

izziņošanas sistēma. 

5. Atskanot automātiskajai ugunsgrēka izziņošanas sistēmai, izglītojamie pulcējas ap 

skolotāju un skolotāja vadībā atstāj izglītības iestādes telpas pa tuvāko evakuācijas izeju; 

pulcējas laukumā pie grupu B1 un B4 lapenēm (Tērvetes ielā 6, Jelgavā) un izglītības 

iestādes vārtiem no Raiņa ielas puses (Skolas ielā 2, Jelgavā). 

6. Pēc evakuācijas trauksmes atskanēšanas atbildīgās personas pārliecinās par visu cilvēku 

evakuēšanos no izglītības iestādes telpām, grupu skolotājas pārliecinās, vai visi 

izglītojamie ir sapulcējušies noteiktajā vietā. Ja kāds no izglītojamajiem nav norādītajā 

vietā, skolotāja ziņo iestādes vadītājai, kura organizē izglītojamā meklēšanu. 

7. Izglītojamajam pienākums redzot ugunsgrēku: 

7.1. rīkoties ātri, skriet prom no degošās telpas un nekavējoties saukt skaļi palīgā 

pieaugušo un pastāstīt par redzēto; 

7.2. klausīt pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantot, lai izkļūtu no 

telpas; 

7.3. pēc izkļūšanas no telpas ātri sastāties pa pāriem, ja tas iespējams, lai pieaugušie 

varētu saskaitīt izglītojamos; 

7.4. zvanīt ugunsdzēsējiem uz 112 – pasakot, kas deg, savu vārdu, uzvārdu, adresi; 

7.5. nekavējoties pamest telpu, nemēģinot noslēpties no liesmām telpā – ugunsdzēsēji 

vai pieaugušie var dūmos nepamanīt; 

7.6. ja telpa ir piedūmota, izkļūt no telpas jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas augšup 

un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt; dūmos cilvēks var 

nosmakt; 

7.7. ja nevar telpu atstāt, jāiet pie loga, jārāda zīmes ar rokām, lai pamana; 

7.8. nekrist panikā un nelēkt pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas; jāgaida 

ugunsdzēsēji – noteikti izglābs; 

7.9. klausīt ugunsdzēsēju norādījumus un nebaidīties, jo viņi zina, kā izglābt; 

7.10. neskriet, apstāties, ja deg drēbes; ja skriesi uguns liesmas kļūs vēl lielākas; ātri 

nogulies zemē un vārties pa zemi, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs; 

8. Sērkociņi vai šķiltavas nav rotaļlietas; ar tiem spēlēties ir bīstami, var izcelties 

ugunsgrēks. 

9. Svecītes un brīnumsvecītes drīkst dedzināt tikai kopā ar pieaugušo. 

10. Aizliegts mest ugunskurā priekšmetus, kuri var sprāgt – aerosola laloniņus, šīferi u.c., tie 

var eksplodēt un ievainot. 
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4.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

darbību uzsākšas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamajam pienākums ievērot šādus noteikumus: 

4.1. neaiztikt rozetes, elektriskās iekārtas (t.sk. interaktīvo tāfeli un datoraprīkojumu), 

nemēģināt tās izzināt; 

4.2. nebāzt pirkstus, priekšmetus (šķēres, adatas, pildspalvas, zīmuļus) elektrības 

kontaktos; 

4.3. elektrības vadus no kontakta ligzdas atvienot drīkst tikai pieaugušais; 

4.4. ja redz zemē nomestus vadus, neķerties tiem klāt, pastāstīt pieaugušajiem; 

4.5. uzmanīties, ja dzird sprakšķus elektrības vadā, kontakta ligzdā vai ierīcē, kas 

pieslēgta elektrībai, vai arī pamana dūmus, nekavējoties atstāt telpu un saukt palīgā 

pieaugušo; 

4.6. nepieskarties dzirksteļojošai vietai. 
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5.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni, pirmās palīdzības sniegšanu un 

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

veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamajam pienākums ievērot: 

4.1. ziņot pieaugušajam, ja sajūt sāpes savā ķermenī vai ir guvis traumu; 

4.2. palīdzēt piecelties pakritušam bērnam, izrādīt līdzjūtību, ja kādam sāp; 

4.3. ja stipri tek asinis, jāuzliek salveti vai kabatas lakatiņu; 

4.4. ja asiņo deguns galvu nedrīkst atliekt, jo asinis var nokļūt elpvados; galva jānoliec 

uz priekšu, uz pieres un spranda var uzlikt mitru kompresi; 

4.5. ja ir stipri sasista galva, jāapguļas uz sāniem, jāgaida pieaugušā palīdzība; 

4.6. ja ir iegriezts pirkstā, roka ir jāceļ uz augšu un vērsties pie pieaugušā, pastāstot, kas 

noticis; 

4.7. ja ir saslapinātas kājas, jāpārvelk zeķes un apavi; 

4.8. ja ir nosalušas kājas, jālēkā, jāskrien, jākustina kāju pirkstus; 

4.9. ja ie pārkarsis saulē, jādodas ēnā, jāpadzeras un jāsauc pieaugušais palīgā. 

5. Ja redz cietušo vai kādam slikti: 

5.1. apstāties; uzrunāt (kā sauc, kas noticis, kas kaiš, kas sāp, kā var palīdzēt); 

5.2. ja atbild, censties nosakaidrot traumas iemeslu; 

5.3. ja trauma nav nopietna – sasities, paklupis, noskrāpējies – palīdzēt cietušajam 

nokļūt līdz pieaugušajam (skolotājai, izglītības iestādes darbiniekam, medicīnas 

māsai). 

6. Ja redz cietušo, vai kādam slikti, cilvēks guļ: 

6.1. apstāties, uzrunāt, papurināt aiz pleca; 

6.2. ja neatbild, saukt pēc palīdzības (jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības 

pie tuvākā pieaugušā (skolotājas, izglītības iestādes darbinieka, medicīnas māsas); 

6.3. palikt pie cietušā, lai parliecinātos, ka tiek sniegta palīdzība. 

7. Ja redz cietušo, kurš stipri asiņo: 

7.1. apstāties; 

7.2. palūgt, lai cietušais pats aizspiež savu brūci; 

7.3. saukt pēc palīdzības (jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā 

pieaugušā (skolotājas, izglītības iestādes darbinieka, medicīnas māsas); 

7.4. palikt pie cietušā, lai parliecinātos, ka tiek sniegta palīdzība, mierināt cietušo. 

8. Ja redz cietušo, kurš varbūt ir kritis (pa kāpnēm, no augstuma): 

8.1. apstāties; uzrunāt (kā sauc, kas noticis, kas kaiš, kas sāp, kā var palīdzēt); 

8.2. palūgt nekustēties no vietas, ja guvis muguras, galvas vai ekstermitāšu traumu; 

8.3. saukt pēc palīdzības (jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā 

pieaugušā (skolotājas, izglītības iestādes darbinieka, medicīnas māsas); 

8.4. palikt pie cietušā, lai parliecinātos, ka tiek sniegta palīdzība, mierināt cietušo. 
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6.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

Izglītojamo drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, dodoties ekskursijā, pārgājienā vai pastaigā. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Ekskursijā, pārgājienā vai pastaigā izglītojamie dodas tikai kopā ar atbildīgo skolotāju.  

5. Pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas izglītojamie tiek iepazīstināti ar 

uzvedības noteikumiem ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. 

6. Pirms pārvietošanās pa pilsētas ielām izglītojamie uzģērbj atstarojošās vestes, skolotāja 

vadībā pārrunā ceļu satiksmes noteikumus. 

7. Braucot transporta līdzeklī izglītojamie sēž norādītajā vietā, pārvietojas vai izkāpj no 

transporta tikai pēc uzaicinājuma.  

8. Braukšanas laikā izglītojamie atrodas autobusa sēdekļos. 

9. Par pārvietošanās noteikumiem izglītojamos informē pieaugušie pirms vai pārgājiena 

laikā: pa mežu vai gar jūru iet tikai pa taku, celiņu vai jūrmalu starp abiem 

pieaugušajiem, šķērsojot ielu – pa pāriem tikai pieaugušo pavadībā. 

10. Izglītojamie nedrīkst aiztikt stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus, šļirces, 

medikamentus, asus zarus un citas dzīvībai un veselībai bīstamus priekšmetus. Par to 

jāpaziņo skolotājai. 

11. Izglītojamie nedrīkst garšot nepazīstamus augus un atrastus saldumus, pārtiku, 

medikamentus u.c. Ja nejauši ir pagaršots, par to ir jāpaziņo skolotājai. 

12. Izglītojamie drīkst dzert vienīgi līdzpaņemto dzērienu. 

13. Nedrīkst aiztikt svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas – tur var būt sprāgstvielas, kā arī 

citus priekšmetus, tie var būt bīstami tavai dzīvībai un veselībai. 

14. Ja ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas laika ir gūts savainojums, par to jāpaziņo 

skolotājai. 

15. Kāpjot pa pakāpieniem vai kāpnēm, turas pie margām. 

16. Nekāpt bez skolotāja atļaujas kokos, skatu torņos vai kādos citos paaugstinājumos. 

17. Neņemt saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem cilvēkiem, nekādā gadījumā 

nedoties tiem līdzi, ja aicina. 

18. Pastaigā, pārgājienā vai ekskursijā 15-25 bērniem līdzi dodas divi pieaugušie, no kuriem 

viens ir skolotājs.  
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7.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošība citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

jaunas darbības uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Ar noteikumiem grupas skolotāja mācību gada sākumā iepazīstina arī izglītojamo 

vecākus. 

5. Bērnam pienākums: 

5.1. uzmanīgi klausīties skolotāju vai svētku pasākuma vadītāju un sekot viņa norādēm; 

5.2. izturēties pieklājīgi pret citiem bērniem, negrūstīties un neskriet pa zāli vai citu telpu; 

5.3. ja ir pazaudēti draugi vai vecāki, jāstāv uz vietas, nekur nedrīkst iet, gaida līdz atrod; 

5.4. ja pēkšņi telpā, kur ir svētki, nodziest gaisma, jāklausās skolotājā un jāseko skolotājas 

norādēm, jāuzvedas mierīgi; 

5.5. nedrīkst aiztikt vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas, kas nodrošina pasākuma 

norisi; 

5.6. pasākumos jāpiedalās apģērbā un apavos, kas ļauj brīvi kustēties un pārvietoties; 

5.7. ja tiek piedāvāta maska vai cits tērps, kas liedz brīvi izteikties, traucē kustēties vai 

elpot, par to jāpasaka skolotājai; 

5.8. ja pasākuma laikā ierauga vacākus, nedrīkst uzreiz skriet viņiem klāt, skolotāja 

pateiks, kad to drīkst darīt; 

5.9. ja uzrunā un aicina līdzi nepazīstams cilvēks, nedrīkst atbildēt un sekot viņam; par 

notikušo jāpastāsta skolotājai vai vecākiem; 

5.10. nedrīkst spiesties pūlī, lai nenodarītu pāri sev un citiem; 

5.11. jāziņo skolotājai, ja jūties slikti vai ir gūta trauma; 

5.12. dzirdot trauksmes signālu, jāseko pieaugušo norādījumiem un jāatstāj telpa. 

6. Izglītojamie tiek vesti uz masu pasākumiem ārpus izglītības iestādes teritorijas, 

saskaņojot ar vecākiem un veicot instruktāžu par uzvedību un drošību pasākumā. 
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8.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošība veselības un fiziskās aktivitātes nodarbībās 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par veselību un fizisko aktivitāti un katru reizi 

pirms jaunas darbības uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības (turpmāk – sporta nodarbības) notiek sporta 

zālē vai āra laukumos sporta un grupas skolotāju vadībā. 

5. Sporta nodarbībās/sacensībās velk atbilstošu apģērbu un apavus. 

6. Pārģērbšanās sporta nodarbībām notiek grupas telpās. 

7. Sporta nodarbībās izglītojamie ievēro sporta skolotājas norādījumus atbilstoši 

veicamajiem vingrinājumiem un spēlēm. 

8. Izglītojamie lieto sporta aprīkojumu tikai tam noteiktajiem mērķiem un noteiktajā veidā, 

neapdraudot savu un citu drošību. 

9. Sporta nodarbībās nekošļā košļājamo gumiju vai citas ēdamas lietas. 

10. Lūgt pieaugušajam palīdzību savas vai cita izglītojamā traumas gadījumā. 

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

izglītojamā veselību un drošību. 

12. Izglītojamo vecāki tiek vismaz 3 dienas iepriekš informēti ar plānotajiem sporta 

pasākumiem. Ja sacensības vai pasākums notiek ārpus iestādes teritorijas, vecāki ar savu 

parakstu apliecina atļauju bērna līdzdalībai. 

13. Sporta sacensībās izglītojamie piedalās grupu personāla un medicīnas māsas klātbūtnē. 
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9.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo rīcība ekstremālās sitācijās 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem izglītības iestādes 

vadītājs vai tas izglītības iestādes administrācijas pārstāvis, kas viņu tajā mirklī aizvieto, 

dodot trauksmes signālu un paziņojot – 112. 

3. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par bērnu drošību. 

4. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

5. Izglītojamo rīcība ekstremālās un nestandarta situācijās:  

5.1. skaļi jāsauc pieaugušie un notikuma vieta jāatstāj nekavējoši, 

5.2. jāsauc pieaugušie, ja redzami dūmi, jūtama nepatīkama smaka vai neparasta 

smarža, 

5.3. ja sveši cilvēki par kaut ko izrāda interesi – jāsauc pieaugušie. 

6. Ugunsgrēka gadījumā jārīkojas sakaņās ar 3.pielikumu “Izglītojamo rīcība ugonsdrošības 

ievērošanā”. 

7. Gāzes smakas gadījumā: 

7.1. nekavējoties par to jāziņo pieaugušajam; 

7.2. ja telpā ir izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni; 

7.3. nedrīkst ieslēgt telpā gaismu un elektroierīces; 

7.4. atstāj telpu pēc iespējas ātrāk, zvana – 114. 

8. Plūdu gadījumā: 

8.1. no plūdiem var patverties ēkās; 

8.2. jāsaglabā miers, jāklausās un jāizpilda pieaugušo norādījumi; 

8.3. nedrīkst atstāt telpas bez pieaugušā atļaujas; 

8.4. nedrīkst uzturēties logu tuvumā; 

8.5. ja pēkšņi telpā nodziest gaisma, jāieklausās, ko saka skolotāja un jāseko viņas 

norādēm; 

8.6. jāziņo skolotājai, ja ir kāda vajadzība vai slikti jūties; 

8.7. ja laukā viens, jāsauc pēc palīdzības un jādodas telpās, skaļi kliedzot pēc palīdzības; 

8.8. jāzvana glābējiem – 112, pasakot kur ir plūdi, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, adresi. 

9. Vardarbības gadījumā obligāti ziņot vecākiem, grupas skolotājai. 

10. Ja ķermeni aizskar svešs cilvēks, ir jāpretojas un skaļi jāsauc pēc palīdzības. Par notikušo 

jāpastāta vecākiem vai skolotājai. 

11. Spēcīgas vētras gadījumā: 

11.1. izpildīt visus pieaugušā norādījumus; 

11.2. neatstāt telpas bez pieaugušā atļaujas; 

11.3. neuzturēties logu tuvumā; 

11.4. ja pēkšņi telpā nodziest gaisma, jāieklausās, ko saka skolotāja un jāseko viņas 

norādēm; 

11.5. jāziņo skolotājai, ja ir kāda vajadzība vai slikti jūties; 

11.6. ja pastāv briesmas sev vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai – jāzvana uz 112. 
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10.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo rīcība nestandarta sitācijās 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Bērna pienākums, redzot neierastu, nezināmu: 

4.1. ziņot par redzamo pieaugušajiem; 

4.2. neņemt rokās svešas, nepazīstamas lietas; 

4.3. dzirdot trauksmes sisgnalizācijas skaņas, sekot pieaugušā norādījumiem un atstāt 

telpu; 

4.4. ja ir apdedzināta roka – turēt zem tekošā auksta ūdens, līdz sāpes mazinās; 

4.5. iedūrusies skabarga – vērsties pēc palīdzības pie pieaugušā; 

4.6. izkritušu bateriju no rotaļlietas atdot pieaugušajam; 

4.7. redzot atvērtas tranšejas, tehnoloģiskos kanālus, tie jāpāriet pa speciāli aprīkotām 

pārejām; redzot atvērtu lūku, tā ir jāapiet apkārt, nedrīkst mēģināt lēkt pāri; 
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11.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Ceļu satiksmes drošība izglītojamajiem 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs 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 bērnu drošību 

un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamajam pienākums ievērot noteikumus: 

4.1. iela nav domāta rotaļām un skriešanai; 

4.2. nedrīkst rotļāties uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā; 

4.3. jāiegaumē un ikdienā jāievēro, ko nozīmē luksafora katras krāsas gaisma (sarkanā – 

“stāvi”, dzeltenā – “gaidi”, zaļā – “ej”); 

4.4. šķērso ielu tikai, ja luksoforā deg zaļā gaisma un pa gājēju pārejām; 

4.5. ja gājēju pārejas nav, jānogaida, kamēr tuvumā nav mašīnu, un tad šķērso ielu, 

palūkojoties vispirms pa kreisi un tad pa labi; 

4.6. braukt ar velosipēdu vai skrejriteni pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo, galvā 

jāvalkā ķivere; 

4.7. nedrīkst uz ielas runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem; 

4.8. nedrīkst kāp svešā mašīnā; ja mēģina iesēdināt ar viltu vai varu, jāpretojas un skaļi 

jāsauc pēc palīdzības; 

4.9. nedrīkst iet pakaļ nepazīstamiem bērniem vai pieaugušajiem, kuri sola kaut ko 

iedot, parādīt vai aizvest pie pazīstama cilvēka. 
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12.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību uz ūdens un ledus, kā arī katru 

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

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamajam pienākums ievērot noteikumus: 

4.1. tuvoties upei, ezeram, dīķim tikai kopā ar pieaugušo; 

4.2. iet ūdenī tikai ar pieaugušo; 

4.3. ūdens tuvumā drīkst atrasties tikai tad, ja krastmalā atrodas kāds no pieaugušajiem; 

4.4. nedrīkst stāvēt un spēlēties vietās, no kurām var iekrist ūdenī; 

4.5. nedrīkst spēlēt spēles, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo var aizrīties ar ūdeni un 

nosmakt; 

4.6. nedrīkst tālu peldēt ar piepūšamiem matračiem un kamerām, jo, ja tie sāks zaudēt 

gaisu, var nogrimt; 

4.7. nedrīkst ūdenī jokoties un skaļi saukt: “Palīgā, es slīkstu!”, jo situācijā, kad tiešām 

var būt vajadzīga palīdzība, neviens nepievērsīs uzmanību; 

4.8. aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem drīkst tuvoties tikai kopā ar pieaugušajiem; 

4.9. ledus biezuma pārbaudi var veikt tikai pieaugušie, nosakot vai drīkst pa to staigāt; 

4.10. slidināties pa ledus celiņiem drīkt tikai ievērojot pieaugušo norādījumus par 

slidināšanās virzieniem. 

 



22 

 

13.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērošana 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

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

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamajam ir pienākums ievērot: 

4.1. sekot sava apģērba tīrībai, matu kārtībai; 

4.2. lūgt pieaugušos palīdzēt apģērbties vai noģērbties, ja kādu no darbībām neprot veikt 

pats, piemēram, aizpogāt pogas, aizšņorēt kurpju auklas, uzvilt zābakus, sasiet 

pareizi šalli u.c.; 

4.3. virsdrēbes un ielas apavus atstāt garderobē; 

4.4. nelikt slapjo paģērbu skapītī, bet iedot pieaugušajam, kurš liks to žāvēties; 

4.5. sekot kopā ar vecākiem sava apģērba skapīša kārtībai; 

4.6. sporta nodarbībās piedalīties tikai sporta apģērbā un apavos; 

4.7. sekot, lai būtu personīgie higiēnas piederumi: ķemme vai suka, salvetītes, zobu 

birste un zobu pasta; 

4.8. ja ir iesnas, izmantot salvetes, pēc tam nomazgāt rokas; ja nepieciešams lūgt 

pieaugušo palīdzību; 

4.9. ja klepo vai šķauda, jāizliek roka priekšā mutei un degunam; 

4.10. jāmazgā rokas pirms katras ēdienreizes, pēc tualetes un kad tas ir nepieciešams; 

4.11. pēc tualetes izmantošanas, vajadzības gadījumā jāizmanto tualetes papīrs, jānolaiž 

ūdens tualetes podā, kā arī jāaizver vāks. Ja izmantojot tualeti, nepieciešams kaut 

ko sakopt vai ir nosmērējušās drēbes, jāpaziņo par to pieaugušajiem; 

4.12. elementāros darbus (puķu laistīšana, dežuranta pienākumi u.c.) jāveic kopā ar 

pieaugušo; 

4.13. strādājot jāizmanto tikai pieaugušā atļautos rīkus bērniem un mazgāšanas 

līdzekļus – ūdeni un ziepes; 

4.14. darba instrumenti pēc darba jānoliek tiem paredzētajā vietā; 

4.15. strādājot ar krāsām, plastilīnu, jāizmato paliknis, jāuzloka piedurknes. 
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14.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošība, veicot praktiskos darbus 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītojamie darba rīku (krītiņi, zīmuļi, otas, palikņi u.c.) drošu izmantošanu mācās 

atbilstoši noteikumiem skolotāja vadībā. 

5. Darba rīkus lieto tikai to lietošanai paredzētajās darba vietās. 

6. Izglītojamie strādā skolotāja un/vai skolotāja palīga vadībā vai patstāvīgi atkarībā no 

veicamā darba un izglītojamā individuālajām praktiskā darba iemaņām. 

7. Ar asiem (šķērēm, nažiem) un spiciem (īleni, adatas) priekšmetiem izglītojamie darbojas 

tikai pieaugušā uzraudzībā, priekšmetus pārvieto ar asmeni uz leju. 

8. Ar krītiņiem, otām un šķērēm izglītojamies strādā, turot tos pareizi un lietojot 

paredzētajam mērķim. Beidzot darbu, tos noliek tiem paredzētājās vietā. 

9. Izglītojamajiem ir pienākums ievērot: 

9.1. instrumentus, kas paredzēti praktiskam darba, drīkst ņemt tikai ar skolotāja atļauju; 

9.2. darba vieta jāsagatavo saskaņā ar saņemto uzdevumu; 

9.3. nepieciešami instrumenti jānovieto akurāti, jāpārliecinās par to darba kārtību; 

9.4. darba vieta jātur kārtībā bez liekām mantām; 

9.5. jābūt uzmanīgam, aizliegts staigāt ar instrumentiem rokās un traucēt citus 

izglītojamos; 

9.6. novietot šķēres uz galda, kad darbs ir padarīts; 

9.7. nedrīkst vicināties ar šķērēm, īlenu, zīmuli, otu, adatu un citiem asiem 

priekšmetiem; 

9.8. asos darbarīkus (īleni, adatas u.c.) pēc darba pabeigšanas jāatdod pieaugušajam; 

9.9. jāpārbauda instrumentu stāvoklis – jānomazgā, jānotīra un jānoliek tos vietā. 
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15.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Izglītojamo drošība mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā 

1. Noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojajamajiem. 

2. Ar noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un 

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

uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību. 

3. Skolotājs veic ierakstus par izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem skolvadības 

sistēmas E-klase sadaļā “Grupas žurnāls”. 

4. Izglītības iestādes grupas telpās izglītojamie ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, ar 

savu uzvedību netraucē pieaugušo un citu izglītojamo darbu. 

5. Mācību laikā un mācību starplaikos drīkst atrasties tikai kopā ar skolotāju. 

6. Skolotāja vadībā izglītojami, atbilstoši savam vecumam, iepazīst mēbeles un grupas 

aprīkojumu. 

7. Mācību laikā izglītojamie ievēro grupu iekšējās kārtības noteikumus un izpilda skolotāja 

prasības par darba drošības noteikumu ievērošanu. 

8. Izglītojamajiem pienākums ievērot grupu iekšējos noteikumus: 

8.1. ar sīkām lietām un rotaļlietām rīkojas tikai pie galda vai rotaļām atvēlētajā zonā; 

8.2. pēc rotaļāšanās vai darba sakārto savas mantas un novieto iepriekšējās atrašanās 

vietā (katrai lietai sava vieta); 

8.3. rotaļu, spēļu un kustību rotaļu laikā ievēro rotaļas uzdevumus un noteikumus; 

8.4. rotaļu laikā drīkst izmantot daļu mēbeļu rotaļu vides iekārtošanai, mēbeles 

novietojot stabili. Gadījumā, ja šis noteikums netiek ievērots, pieaugušajam ir 

tiesības rotaļu pārtraukt; 

8.5. nekāpj uz mēbelēm un grupas inventāra; tās izmanto tikai atbilstoši pielietojumam, 

ievēro piesardzību, pārvietojot krēslus; sēžot uz krēsla, to nešūpina; 

8.6. grupas telpa, kas brīva no mēbelēm un inventāra, izmantojama brīvākām kustībām 

(pamatkustībām), telpās nav atļauts ātri skriet vai lēkāt. Atbilstoši situācijai 

skolotājs drīkst pārtraukt izglītojamo skriešanu; 

8.7. uzmanīgi pārvietojas grupas telpās, vajadzības gadījumā palīdzot viens otram, 

palaižot garām; 

8.8. ievēro personīgo higiēnu: 

8.8.1. katrs izmanto savus higiēnas piederumus un marķētos dvieļus; 

8.8.2. rokas mazgā virs izlietnes pēc kārtējās tualetes apmeklēšanas reizes, pirms un 

pēc katras ēdienreizes, kā arī citās reizēs pēc nepieciešamības; 

8.8.3. mazgājamā telpā ūdeni lieto mazgāšanās vajadzībām. 

8.9. Izglītojamie ēdienreizes laikā ēd tikai pie galda sēdus; galdu uzklāj un novāc 

skolotājas palīga vai skolotāja vadībā; 

8.10. dienas gaitā papildus padzerties lūdz iedot skolotājas palīgam vai ielej paši; 

8.11. patstāvīgi vai ar skolotāja/skolotāja palīga palīdzību sagatavojas un dodas diendusā; 

8.12. darīt zināmu pieaugušajam, ja uz grīdas ir izlijis šķidrums (krāsa, līme, ūdens) vai 

ēšanas laikā ēdiens; brīdināt citus, ka grīda ir slapja; pašam saslaucīt vai aicināt 

palīgā pieaugušo; 
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8.13. nedrīkst aiztikt saplīsušu trauku lauskas. 

9. Izglītības iestādes teritorijā izglītojamajam pienākums ievērot: 

9.1. parbaudīt vai kurpju auklas izsietas, apģērbs kārtībā; 

9.2. ejot uz rotaļu vai sporta laukumu, izglītojamie iet pa pāriem aiz skolotāja, ievēro 

skolotāja norādījumus un neatpaliek; 

9.3. rotaļu, spēļu vai citu aktivitāšu laikā ievērot spēļu noteikumus, nedrīkst nodarīt 

kaitējumu sev, citiem vienaudžiem un pieaugušajiem; 

9.4. uzturoties grupas rotaļu laukumā vai iestādes sporta laukumā, nedrīkst izmantot 

rotaļu iekārtas bez pieaugušā atļaujas vai klātbūnes; 

9.5. izmanto katru laukuma aprīkojumu tam paredzētajos veidos; smilšu kastes smiltis 

paredzētas tikai rotaļām kastē, tās nedrīkst bērt ārā vai svaidīties ar tām; 

9.6. siltajā gadalaikā āra teritorijā ar ūdeni rotaļājas pieaugušā klātbūtnē, šļūteni lieto 

vienīgi pieaugušais. Ūdeni rotaļām palūdz pieaugušajiem; 

9.7. ziemā āra laukumos ūdens tiek izmantots rotaļnodarbību ietvaros, bērni drīkst 

slidināties pieaugušā klātbūtnē speciāli izveidotā ledus laukumā; 

9.8. rotaļu laukumā ieraugot nepazīstamus priekšmetus – aizliegts tos aiztikt, jāsauc 

pieaugušie; 

9.9. ja pāri žogam pārkrīt rotaļlieta (bumba) – pateikt to pieaugušajiem, pakaļ doties 

drīkst tikai pieaugušā pavadībā; 

9.10. paziņot skolotājam, ja pastaigas laikā rotaļu vai sporta laukumā ir gūts savainojums; 

9.11. pārvietoties pa gājēju celiņiem. Aizliegts iet pa iebraucamo ceļu, dekoratīvajiem 

apstādījumiem, iet pie žoga, vārtiem, sarunāties ar svešiniekiem, pieņemt no viņiem 

dāvanas vai lietas, vai doties tiem līdz (jāpasauc pieaugušais); 

9.12. kategoriski aizliegts atstāt iestādes teritoriju bez vecāka vai cita pieaugušā 

klātbūtnes. 
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16.pielikums 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis””  

iekšējiem noteikumiem Nr.3 

“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas  

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” Iekšējās 

kārtības noteikumiem iepazinos un piekrītu noteikumiem: 

Bērna vārds, uzvārds Bērna likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Bērna likumiskā 

pārstāvja paraksts 

Datums 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


