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CARNIKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “PIEJŪRA” 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
 

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” 3.5.apakšpunktu 

I. Vispārīgie  jautājumi  

1.   Carnikavas novada pašvaldības, pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk – 

Iestāde) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 68.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 

2.punktu un Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu 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”, Iestādes nolikumu un 

saskaņā ar Līgumu „Par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu” (turpmāk – Līgums).  

2.      Noteikumu pamatuzdevums ir paredzēt pasākumus sekmīgai pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai un noteikt vienotu kārtību, kādā Iestādē tiek realizēta vispārējā 

kārtība bērna (turpmāk – Izglītojamā) fiziskā un morālā veselība, veidojot un nostiprinot 

sabiedrībā nepieciešamo vērtību orientāciju. 

3.      Noteikumi nosaka: 

3.1.     izglītības procesa organizāciju un kārtību;  

3.2.     Izglītojamā tiesības un pienākumus; 

3.3      vecāku tiesības un pienākumus; 

3.4.     vecāku iepazīstināšana ar Iekšējās kārtības noteikumiem; 

3.5.     drošības pasākumi Iestādē; 

3.6.     informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu un evakuācijas plānu;  

3.7.      alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 

pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas 

aizliegumu Iestādē un tās teritorijā; 
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3.8.      Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai; 

3.9.      Iestādes vadītāja un darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo; 

3.10.    Iestādes vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību; 

3.11.   kārtība, kā reģistrē Izglītojamo neierašanos izglītības iestādē; 

3.12.   kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas; 

3.13.   atbildību par noteikumu neievērošanu. 

II.  Izglītības procesa organizācija 

4.   Kārtību, kādā notiek Izglītojamo uzņemšana  pirmsskolas grupās un atskaitīšana nosaka 

Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi. 

5.    Iestāde strādā 11 kalendārā gada  mēnešus, tikai vienu vasaras mēnesi tiek pārtraukts 

pedagoģiskais process uz darbinieku atvaļinājuma laiku un remontdarbu veikšanai. Izglītības 

process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu visas dienas garumā. Izglītības satura 

apguve pirmskolā tiek organizēta saskaņā ar vadītāja apstiprinātu grafiku, kas iekļauj mācību 

jomas un caurviju prasmes, kas apgūstamas rotaļnodarbību veidā telpās un āra vidē. 

Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visai grupai, apakšgrupās vai individuāli. Konkrēti  

laiki paredzēti kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzikas, veselības un fizisko 

aktivitāšu,  logopēdiskām nodarbībām. Maksimālo dienas noslodzi nosaka Vispārējās 

izglītības likums un citi normatīvie akti.  

6.    Dienas režīms ir pastāvīgs no 1. septembra līdz 31. augustam. To saskaņo  Pedagoģiskā 

padomē un apstiprina vadītājs ar rīkojumu.  Tie atrodas vadītājas kabinetā, kopijas katrā 

grupā, metodiskajā kabinetā. 

7.  Izglītojamo skaitu grupā nosaka atbilstoši Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumiem Nr. 

890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. 

8.    Iestādes darba nedēļas ilgums ir piecas (5) darba dienas 12 stundas dienā. Darba laiks no 

plkst. 7:00 līdz 19:00.   Valstī noteiktajās pirmssvētku dienās Iestāde strādā līdz plkst. 18:00 

III.  Izglītojamā tiesības un pienākumi 

9.     Izglītojamā tiesības Iestādē ir:  

9.1.     uz bezmaksas pamatizglītību pirmsskolā Izglītības programmas latviešu mācībvalodā  

kods 0101 1111 ietvaros (licences Nr. V-9149, izdota 2017. gada 3. jūlijā); 

9.2.     uz privāto dzīvi, brīvību, personas, personas datu neaizskaramību, ko nosaka Iestādes 

Iekšējie noteikumi „Bērnu personas datu aizsardzības kārtība”, būt pasargātam no fiziskas, 

morālas, emocionālas un seksuālas vardarbības, ko nosaka Iekšējie noteikumi „Kārtība par 

vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo” ; 
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9.3.    saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību Iestādē; 

9.4.    būt pasargātam ārkārtas situācijās (plūdi, ugunsgrēks, avārijas, infekcijas u.c.);  

9.5.  brīvi izteikt savas domas, saņemt informāciju par visiem ar izglītošanu saistītiem 

jautājumiem un tiesības tikt uzklausītam, saņemt savu zināšanu un uzvedības motivētu 

novērtējumu; 

9.6.    tiesības uz apziņas un ticības brīvību; 

9.7.   piedalīties sporta spēlēs, rotaļās un izpriecu pasākumos, nodarboties ar mākslu, 

piedaloties pirmsskolas kultūras dzīvē; 

9.8.    piedalīties visos pirmsskolas iestādes režīma posmos (mācību laiks, pastaiga, diendusa, 

ēdināšana, rotaļas) un grupas pedagoga klātbūtnē izmantot visas Iestādes telpas, kuras 

paredzētas Izglītojamā apmācībai; 

9.9.    uz atpūtu un brīvo laiku atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

9.10. uz personisko lietu aizsardzību (apģērbu skapis, personīgie higiēnas līdzekļi, veļa, 

rotaļlietas, mācību līdzekļi u.c.), bet ar pienākumu sargāt un saudzēt tos;  

9.11. izmantot visu Iestādes inventāru, priekšmetus, materiālus, rotaļlietas kas iegādāti 

Izglītojamo vajadzībām;   

9.12.  saņemt kvalitatīvu un sabalansētu trīsreizēju (brokastis, pusdienas, launags) vecāku vai 

pašvaldības apmaksātu ēdināšanu daudzbērnu ģimenes bērniem. Desmitdienu ēdienkarte tiek 

mainīta vienu reizi sezonā, t.i. ik pēc trīs mēnešiem; 

9.13. Iestādē izmantot līdzatnestās rotaļlietas un mācību materiālus, ja tas ir noteikts grupas 

iekšējā kārtībā, atbilst vecumposmam un nav bīstami pārējiem izglītojamiem, kā arī ja tiem 

nav nozīmīgas materiālās vērtības. 

 

10.  Izglītojamā  pienākumi Iestādē ir: 

10.1.  mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, piedaloties rotaļnodarbībās 

visas dienas garumā; 

10.2.  izturēties ar cieņu pret saviem vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, Iestādes 

darbiniekiem, cienīt pieaugušo darbu, uzklausīt lūgumus un pildīt uzdevumus;  

10.3.  atbilstoši savam vecumam ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus un 

normas, apgūstot valodas kultūru un kultūrhigiēniskās iemaņas;  

10.4.   izturēties ar cieņu pret valsti un tās simboliem, latviešu tautas tradīcijām;   

10.5.   atbilstoši vecumposmam, piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes grupas darbos, t.i.: 

10.5.1.  sagatavoties mācību darbam;  

10.5.2.  sakārtot savu mācību, darba un ēšanas vietu;  

10.5.3.  sakārtot rotaļlietas, grāmatas, mācību materiālus pēc individuālajām nodarbēm; 

10.5.4.  uzturēt kārtību apģērbu skapītī;  

10.5.5.  apkopt grupas pastaigu laukumu (savākt papīrus, nelielus zarus un akmentiņus, grābt 

lapas, slaucīt smilšukastes apmales, apkopt puķu un dārzeņu dobes –  stādīt, laistīt un ravēt);  

10.5.6. saudzīgi izturēties pret  apkārtējo vidi, neizbradāt un neiznīcināt augu stādījumus 

pagalmā,augus, tuvākā apkārtnē pastaigu laikā, kopt un rūpēties par augiem telpā;  

10.5.7.  saudzīgi izturēties pret grupas un Iestādes mēbelēm, inventāru, mācību līdzekļiem;  

10.6.    ievērojot vecuma un brieduma pakāpi ir pienākums sargāt savu un citu veselību;   

10.7.  nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un 

likumīgās intereses. Tiesības uz biedrošanās brīvību pastāv tiktāl, cik tas neapdraud paša 
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bērna un cita bērna veselību un dzīvību. Visas konfliktsituācijas risināt ar pedagoga, 

pedagoga palīga  palīdzību un/vai atbalsta personālu, ja tas ir iesaistīts risināšanā;  

10.8.   ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, grupas kārtības noteikumus;  

10.9.   apgūt un ievērot  Izglītojamo drošības instrukcijas. 

10.10.    Izglītojamais Iestādē:  

10.10.1.  ienākot, rūpīgi noslauka kājas un uzmanīgi aizver durvis, netrokšņo, bez steigas 

dodas uz savu grupas telpu; 

10.10.2.   sasveicinās ar satiktajiem Izglītojamiem, viņu vecākiem un Iestādes darbiniekiem;  

10.10.3.    noģērbj āra drēbes, uzvelk telpu apavus, saķemmējās un ienāk gupas telpā;  

10.10.4.  sasveicinās ar klātesošiem, nomazgā rokas un uzsāk grupā vēlamās rotaļu vai 

mācību aktivitātes;  

10.10.5.    sarunvalodā lieto vārdus LŪDZU un PALDIES; 

10.10.6.    pievērš uzmanību, izrāda līdzjūtību citiem Izglītojamiem (dalās ar rotaļlietām, 

piekāpjas, atsaucas uz lūgumu, palīdz); 

10.10.7.    vēršas pie Izglītojamā, nosaucot viņu vārdā, skatoties uz viņu, uzmanīgi uzklausot 

atbildi, sarunājoties labvēlīgā formā; 

10.10.8.    grupas telpās un citās Iestādes telpās ievēro elementāras uzvedības normas 

(uzvedas mierīgi, bezmērķīgi neskraida, negrūstās, nekliedz, netraucē apkārtējiem, nerunā 

rupjības, nekaitina); 

10.10.9.    piedalās savas grupas uzvedības noteikumu izstrādāšanā un mācās tos ievērot; 

10.10.10. atgādina citiem Izglītojamiem par nepieciešamību ievērot grupas noteikumus; 

10.10.11. izpilda pedagoga prasības un norādījumus. 

10.11.   Izglītojamais Iestādes teritorijā:  

10.11.1.   atrodas tikai kopā ar pieaugušo – pedagogu, pedagoga palīgu vai ar vecākiem; 

10.11.2.   pastaigas laikā atrodas savas ar grupas skolotāju un/vai skolotāja palīgu un kopā ar 

savu rotaļu laukumā, neizejot aiz atrunātajām robežām; 

10.11.3.   izmanto rotaļlietas pēc to nozīmes - lecamaukla lēkšanai, bumba mešanai, grābeklis 

grābšanai u.c.;  

10.11.4.   pastaigas laikā rotaļām neizmanto priekšmetus, kuri var izraisīt traumu, piemēram 

asi koku zari, akmeņi, bojātas vai salauztas rotaļlietas;  

10.11.5.  metāla, koka vai plastmasas sporta konstrukcijas laukumos izmanto tikai pedagoga, 

pedagoga palīga uzraudzībā, un ievērojot obligātās drošības instrukcijas  (nedrīkst no 

slidkalniņa šļūkt kājās stāvot, guļus vai ar galvu uz leju; karāties ar galvu uz leju pāri 

konstrukciju norobežojošajiem elementiem; šūpoties, ja tuvumā stāv otrs Izglītojamais; nelēkt 

ārā no kustīgām šūpolēm, apzināti nelauzt, neskrāpēt inventāru (solus, sētu).  

10.11.6. Netuvojās Iestādes teritorijā pēkšņi ienākušajam dzīvniekam, kā arī neaiztiek 

laukumā beigtus dzīvniekus un putnus. Atrodot tos, norāda to atrašanās vietu pedagogam, 

pedagoga palīgam, kurš par to paziņo administrācijai;  

10.11.7.  neņem rokās šļirces, pakas, kastes, stikla lauskas, konfektes un citus priekšmetus, 

kas tiek atrasti pastaigu teritorijā, atraduma vietu nekavējoties parāda pedagogam, pedagoga 

palīgam; 

10.11.8.  saudzē Iestādes zaļo rotu (nemīda puķu dobes, nelauž krūmu zarus, neplūc puķes un 

neplēš zāli).  
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10.11.9.  Līdzpaņemtos priekšmetus un sporta piederumus Iestādes telpās neienes, bet atstāj 

paredzētajās tiem vietās: leļļu ratus 1. stāvā Ratiņtelpā un ragavas vai dažādus braucamrīkus 

ārā pie ieejām ēkā. 

10.11.10. Velosipēdus, skrejriteņus un citus braucamrīkus Iestādes teritorijā neizmanto.  

 

10.12.   Izglītojamais Iestādes organizētajos pasākumos: 

10.12.1.   uzvedas pieklājīgi, nepiesaista sev pastiprinātu apkārtējo uzmanību; 

10.12.2.   sarunājas klusinātā balsī un seko pedagoga norādījumiem; 

10.12.3.   pārvietojas lēnām un nedrūzmējās; 

10.12.4.   ģērbjas atbilstoši pasākuma  tematikai; 

10.12.5.   apģērba bojājuma, sliktās pašsajūtas vai citas kļūmes dēļ, Izglītojamais klusā balsī 

par to informē pedagogu, pedagoga palīgu. 
 

IV.   Vecāku tiesības un pienākumi  

11.     Izglītojamā  vecāku vai cita likumiskā pārstāvja pienākumi: 

11.1.  rada Izglītojamam (turpmāk – Bērnam) emocionāli un fiziski labvēlīgu gaisotni 

sadzīvei mājās, rūpējas par bērna uzturēšanu, audzināšanu un drošību; nodrošina 

vecumposma prasmju un iemaņu attīstību sagatavojot bērnu pirmsskolas apmeklējumiem; 

11.2.  iestājoties Iestādē vecāki iesniedz vadītājam medicīniskos dokumentus, paraksta 

Līgumu un:  

11.2.1.  aizpilda Iesniegumu (Pilnvaru), kura dod atļauju bērnu izņem no Iestādes ģimenei 

tuvai personai. Tā oriģināls tiek uzglabāts personas lietā, kopija grupā; 

11.2.2. pēc nepieciešamības, iesniedz vadītājam iesniegumus  - Par izziņas sagatavošanu, 

Par bērna atvaļinājumu uz noteiktu laiku, Par izmaiņām bērna dokumentos, Par 

nodrošināšanu ar vietu bērnam vasaras periodā, Par grupas maiņu, Par Iestādes 

apmeklējuma laika izmaiņām, Par izmaiņām veselības stāvoklī un ar to saistītām ģimenes 

ārsta rekomendācijām u.c. 
 

11.3.    Vecāks rūpējas par Bērna savlaicīgu ierašanos Iestādē un regulāru  tās apmeklējumu: 

11.3.1.  Bērna ierašanās iestādē ne ātrāk kā plkst.7:00, ne vēlāk kā līdz nodarbības sākumam, 

kas noteikt grupas Dienas ritmā.  

11.3.2.  5-6 gadīgo izglītojamo obligātās apmācības grupās Bērnu uz nodarbībām ved katru 

dienu, izņēmums saslimšana apstiprināta ar ģimenes ārsta zīmi. 
 

11.4.   Bērns tiek atvests vesels, tīrs, tīrās drēbēs, atbilstošs laika apstākļiem pastaigu apģērbs, 

apavi un galvassega.  

11.5.    Visas Iestādes telpas, pagalms tiek pakārtots tā, lai Bērnam būtu droša un veselībai 

nekaitīga vide. Šie noteikumi paredz atbildību arī no vecākiem: 

11.5.1. atvedot bērnu uz Iestādi vecāki novieto automašīnu vecākiem paredzētajā stāvvietā. 

11.5.2.  Velosipēdus (bērnu un pieaugušo) ieved  teritorijā turot pie rokas.  

11.5.3.  Vecākiem Bērnu atstāt vienu bez uzraudzības Iestādes telpā vai pagalmā aizliegts. 

11.5.4. Ienākot un izejot no Iestādes vecāki rūpīgi aizver durvis un/vai vārtiņus. Izņēmuma 

gadījumā, ja bērns uz Iestādi tiek atvests laikā, kad lieli vārti iebraukšanai stāvvietā ir aizvēti, 
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vecāki zvana saimniecības daļas vadītājam tālr. 26378644 par to atvēršanu iebraucot un 

aizvēršanu izbraucot. 

11.5.5. Vecāku draugus un radiniekus, kā arī dzīvniekus, Iestādes teritorijā un telpās neieved.  

 
  

12.    Iestādē Bērnam nepieciešamas šādas personīgās lietas: 
 

12.1.   atbilstoša izmēra maiņas apavi telpā ar neslīdošu zoli, aizvērtu papēža daļu apaviem 

viegli uzvelkamiem ar ērtām aizdarēm vai kurpju auklām;  

12.2.   tīras maiņas drēbju komplekts un autiņbiksītes (pēc vajadzības);  

12.3.   personīgās higiēnas priekšmeti (matu sprādzes un gumijas, ķemme, kabatlakatiņš vai 

salvetes);  

12.4.   sporta tērps telpā – bikses līdz ceļgalam un T krekliņš ar īsām piedurknēm, mīkstās 

čībiņas („češkas”), īsās zeķītes; 

12.5.  zobu kopšanas līdzekļi zobu birste (nomaināma 1 reizi trijos mēnešos), bērnu zobu 

pasta (no 3 gadu vecuma); 

12.6.    telpās ērts, kustības neierobežojoš, viegli uzvelkams apģērbs, vēlams kokvilnas; 

12.7.  papildus silto zeķu un cimdu pāris ziemas periodā un galvassega vasaras periodā.  
 

 

13.     Vecāki Bērna apģērbu sakārto viņa individuālajā skapītī. Par kārtību un tīrību skapītī 

atbild vecāks: 

13.1.   skapītī neglabā zīmējumus, rotaļlietas, ēdienu, dzērienu un medikamentus. 

14.    Vecāki Bērnu ieved Iestādē, noģērbj un ieved grupas telpā, sasveicinoties ar pedagogu, 

pedagoga palīgu vai citu darbinieku nodod tā uzraudzībā.  

15.   Vecāki regulāri informē pirmsskolas Iestādes māsu un/vai grupas pedagogu par Bērna 

veselības izmaiņām un akūtām/hroniskām saslimšanām: 

15.1.   Pedagogs var nepieņemt grupā Bērnu, kuram ir izteikti redzami veselības traucējumi 

un infekcijas slimību pazīmes –  

15.1.1. caureja,  

15.1.2. vemšana,  

15.1.3.  ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,  

15.1.4.  paaugstināta ķermeņa temperatūra, 

15.1.5.  infekciozas izcelsmes izsitumi,  

15.1.6.   izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, 

15.1.7.   pedikuloze vai kašķis,   

15.1.8.   izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta 

elpošana un sejas krāsas maiņa (zilganums, spēcīgs bālums) smags klepus un sēkšana.  

Šādos gadījumos Bērns ar vecākiem tiek nosūtīts pie Iestādes māsas vai bērna ģimenes ārsta. 
 

15.2.  Pirmsskolas Iestādes māsa veic Bērna apskati.  

15.3.    Iestādē Bērnu neārstē, bet nodrošina pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

15.4.  Ja Bērns saslimst mājās, tās pašas dienas laikā (vēlams rīta cēlienā) vecāki telefoniski 

ziņo grupas pedagogam un nosūta ziņu Eliis vidē ne vēlāk kā līdz plkst 8:00. Neatliekami 

telefoniski līdz plkst. 9:00 uz grupu tālruņiem un/vai citā laikā ziņo Iestādes medmāsai pa 

tālr. 20263101, ja novērota zarnu vai cita infekcijas slimība un 15.1.-15.3. punktos minētie 

simptomi, kā arī pēc Bērna ievietošanas stacionārā.  
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15.5.  Vecākiem aizliegts Iestādē ienest un atstāt jebkādus medikamentus vai uztura 

bagātinātājus. Grupas darbiniekiem nav atļauts izsniegt Bērnam jebkādus medikamentus arī 

pēc vecāku lūguma. Medikamentus no orģināliepakojuma izglītojamiem izsniedz tikai 

Iestādes māsa ar vecāku iesniegtu ģimenes ārsta dokumentāli apstiprinātu medikamenta 

lietošanas norādījumu.  

15.6.   Ja bērns saslimis Iestādē māsa nekavējoties informē vecākus. Vecākiem vai pilnvarotai 

personai pēc telefoniskā ziņojuma saņemšanas 1 stundas laikā jāierodas, lai bērnu izņemtu un 

turpinātu ārstēšanu mājās.  

15.7.  Smagas, akūtas saslimšanas (spēcīgas vēdersāpes, temperatūra 39C, bezsamaņa, 

krampji, smakšana u.c.)  un traumu  gadījumā, ja nevar sazvanīt bērna vecākus vai 

pilnvarotos radiniekus Iestādes administrācija patur tiesības izsaukt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību (turpmāk tekstā - NMP) zvanot uz tālr. 112 un ar grupas pedagogu vai Iestādes 

māsu nogādāt bērnu slimnīcā, kur sagaida vecākus. 

15.8.  Steidzamas pirmās palīdzības sniegšanas gadījumā, ja tiek apdraudēta bērna dzīvība un 

veselība, pirmkārt tiek izsaukta NMP, tad informēts vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis un 

Iestādes dežūrējošais administrators. 
 

16.     Bērns no Iestādes tiek izņemts ne vēlāk kā plkst. 18:55.  

16.1.  Bērnu izņemt no Iestādes ir tiesīgi tikai ģimenes locekļi un ne jaunāki par 13 gadiem. 

Ja izņem kāds cits no ģimenes radiniekiem (vecvecāki, kaimiņi un draugi) iepriekš jābūt 

noformētam Iesniegumam - Pilnvarai. Vecāks ar pilnvaroto radinieku iepazīstina grupas 

pedagogu klātienē vai par personas ierašanos un bērna izņemšanu pirmajā dienā, informē 

telefoniski. Vienam Bērnam nedrīkst būt noformēta vairāk kā 1 pilnvara, kurā var būt 

norādītas vairākas pilnvarotās personas.  

16.2.  Atvedot un izņemot Bērnu no Iestādes – visi klātienē savstarpēji sasveicinās un 

atvadās.  

16.3. Brīdi, kad vecāks atnācis pēc Bērna un sasveicinājies ar pedagogu, vecāks uzņemas 

pilnu atbildību par viņa veselību un drošību.  

16.4.  Vecākiem jārespektē bērna tiesības Iestādē uz regulāra režīma ievērošana – nedrīkst 

izņemt bērnu pirms nodarbībām, ēdienreizēm un diendusas laikā bez attaisnojoša iemesla. 

16.5.  Ja bērns netiek izņemts pēc Iestādes darba laika plkst. 19:00 par notikušo nekavējoši 

tiek ziņots vecākiem, tad pilnvarotai personai un kā pēdējiem – Carnikavas novada 

Pašvaldības policijai. 
 

17.  Ja kādam no vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes tiesības otrs vecāks nekavējoties 

informē Iestādes vadītāja, kas secīgi informē grupas pedagogu: 

17.1. vecāks uzrāda apstiprinošu dokumentu Iestādes vadītājai, t.i. Tiesas vai Bāriņtiesas 

lēmumu un dokumenta kopiju iesniedz vadītājai glabāšanā; 

17.2. pamatojoties uz iesniegto dokumentu, Iestādes vadītāja izdod rīkojumu, grupas 

pedagogi parakstās par rīkojuma izpildi.  
 

18.  Iestāde nodrošina Izglītojamos ar mācību materiāliem pirmsskolas izglītības programmas 

ietvaros visās nodarbībās:  

18.1.  vecāki nodrošina Bērnam Iestādē nepieciešamos individuālos,  ārpusnodarbību mācību 

līdzekļus un sporta apģērbu.   
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19.  Vecāks obligāti piedalās grupas vecāku sapulcēs vismaz 2* gadā (mācību gada sākumā 

un mācību gada beigās). Par piedalīšanos sapulcē un pieņemtiem lēmumiem parakstās. 

21. Vecākiem par izmaiņām savā vai bērna faktiskajā dzīvesvietā,  kā arī personīgā tālruņa 

numura nomaiņas gadījumā nekavējoties jāpaziņo grupas pedagogam un veic labojumu 

Eliis.lv vidē.  
 

22.    Izglītojamā  vecāku vai cita likumiskā pārstāvja  tiesības ir: 

22.1. Iestādes vadībai pieprasīt bērnam garantēt veselīgu un drošu vidi grupā un citās Iestādes 

telpās ikdienā, pastaigu pagalmā, ārkārtas situācijās, ko nosaka Iestādes Iekšējie noteikumi 

„Kārtība, kādā nodrošināma bērnu drošība pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” un 

„Drošas pastaigu vides nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”; 

22.2. regulāri saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar Bērna izglītošanu, drošību un 

veselību. Informāciju par Iestādes  pasākumiem telpās un ārpus teritorijas (ekskursijas, sporta 

svētki, konkursi, izstādes); 

 

23.      Sekot Iestādē ēdināšanas kvalitātei un veselīguma pamatprincipu ievērošanai. Ir 

tiesības pārliecināties par bērna ēdināšanas kvalitāti nogaršot proves porciju. 
 

24.     Katras izglītojamo grupas ievēlēts viens vecāku pārstāvis piedalās Iestādes Padomes 

darbā. 
 

25.    Vecāki var piedalīties rotaļnodarbībās un noteiktos pasākumos Iestādē (zālē, ne vairāk 

kā 2 cilvēki no ģimenes), piedalīties dažādos Iestādes režīma posmos, iepriekš saskaņojot 

atnākšanu ar grupas skolotāju:  

25.1.   par Atvērto durvju dienām Iestādē iepriekš izziņots vecākiem Eliis vidē un Carnikavas 

pašvaldības mājas lapā;  citi pasākumi ar vecākiem tiek noteikti gada plānā (piem., – Zinību 

diena, Ziemassvētki, Vecvecāku pēcpusdienas, Ģimenes svētki, Sporta svētki, Izlaidums) 

25.2.   uz pasākumiem vecāki ierodas savlaicīgi, nodrošinot maiņas apavus. Virsdrēbes atstāj 

sava Bērna garderobē vai Iestādes dežūrējošā administratora norādītajā vietā.  

25.3.   Pasākuma laikā tiek atslēgti tālruņi. 

25.4.   Iestādē aizliegts fotogrāfēt, filmēt bērnus, bērnu grupu, darbiniekus. Atļaujas 

saņemšanai, uzsākot pirmsskolas gaitas jāiesniedz vadītājai parakstīts Apliecinājums (3. 

pielikums) pirms saskaņojot ar citiem vecākiem un grupas pedagogu. 

25.5. Pēc Apliecinājuma iesniegšanas vecākam tiek dota atļauja veikt Izglītojamo 

fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupas vajadzībām, ja vecāki par to ir vienojušies 

vecāku sapulcē un sava bērna personiskām vajadzībām. 

25.6.  Vecākam, vēlams, izvērtēt vai nepieciešama līdz viena gada vecuma bērna klātbūtne 

pasākumos. 

26.  Vecāki ir tiesīgi konsultēties pie  Iestādes speciālistiem, iepriekš telefoniski sarunājot 

vizītes laiku – ar vadītāja vietnieci izglītības jautājumos, ar atbalsta personālu - logopēdu 

valodas attīstības jautājumos,  psihologu, speciālo pedagoguar mūzikas skolotāju  muzikālās 

dzirdes attīstīšanas jautājumos, ar sporta skolotāju fiziskās attīstības jautājumos,  ar Iestādes 

māsu veselības nostiprināšanas jautājumos. 
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27.  Vadītājas vecāku pieņemšanas darba laiks nemainīgs visu gadu – pirmdienās no plkst. 

8:00 līdz 12:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00. Neatliekamos un steidzamos 

gadījumos, iepriekš telefoniski sazinoties, iespējama tikšanās citā laikā.  
 

28.  Ir tiesības izteikt priekšlikumu, aizrādījumu, ierosinājumu vai sūdzību (rakstiski/mutiski)  

par Iestādes, tās darbinieku darbību. Katrs iesniegums tiek reģistrēts. Priekslikums/Sūdzība 

tiek izskatīta 2 kalendāro nedēļu laikā pēc nepieciešamības Iestādes padomes sēdē, Ētikas 

komisijas sēdēs, Pedagoģiskās padomes sēdē un tiek dota mutiska un/vai rakstiska atbilde, kā 

to paredz Iestādes Iekšējie noteikumi „Iesniegumu izskatīšanas kārtība”.    

29.  Ierosināt atstādināt vai mainīt grupas darbinieku, ja viņš neveic noteiktos amata 

pienākumus vai veic tos pavirši ar pamatotu ierosinājumu: 

29.1.  par pedagoga atstādināšanu tiek lemts Iestādes Pedagoģiskajā padomē un Iestādes 

Padomē. 

29.2.   par atbalsta personāla atstādināšanu tiek lemts Iestādes Pedagoģiskajā padomē. 

30.  Tiesības apmeklēt  bērnam Iestādes ar līgumu noslēgtos un piedāvātos maksas pulciņus 

(kuri nav iekļauti pirmsskolas izglītības programmā un ir brīvprātīgi). Pulciņi notiek 

pēcpusdienas cēlienā.  
 

31.  Uz labprātības principa var veikt grupas mācību vides labiekārtošanu ziedojot vai dāvinot 

priekšmetus, lietas, inventāru lietošanai  Iestādē uz laiku vai pastāvīgi. 

V. Vecāku iepazīstinātināšana ar Iekšējās kārtības noteikumiem 

33.  Iestādes vadītāja uzņemot Iestādē jaunu Izglītojamo pēc dokumentu noformēšanas 

iepazīstina vecākus ar šiem Noteikumiem individuāli vai vecāku Kopsapulcē pirms mācību 

gada uzsākšanas. Par ko vecāki parakstās Kopsapulces protokolā.  

34.   Katru gadu septembra mēnesī organizētajās grupu Vecāku sapulcēs skolotāji atkārtoti 

iepazīstina vecākus ar šiem Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas vecāku Sapulču 

protokolā. 

35.   Iepazīstoties ar Noteikumiem vecāks var ierosināt veikt izmaiņas vai papildinājumus 

Iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

36.   Ar citiem iekšējiem noteikumiem, kuri minēti šajā dokumentā var iepazīties vadītāja 

vietnieces un vadītāja kabinetos. 

VI. Drošības pasākumi Iestādē 

 

37.  Uzsākot apmeklēt Iestādi un katru mācību gadu grupas pedagogi pakāpeniski (atbilstoši 

pasākumam, situācijai un mēneša plānam) veic izglītojamo instruēšanu drošības noteikumos. 

Ir izstrādātas šādas drošības instrukcijas bērniem – 
 

38.1. Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā, 

38.2. Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā, 
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38.3. Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā, 

38.4. Izglītojamo rīcība ekskursijās un pārgājienos, 

38.5. Izglītojamo drošība masu pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk bērnu, 

38.6. Izglītojamo drošība sacensībās un sporta nodarbībās, 

38.7. Izglītojamo rīcība ekstremalās situācijās, 

38.8. Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās, 

38.9. Ceļu satiksmes drošība izglītojamiem, 

38.10. Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus, 

38.11. Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērošana 

38.12. Izglītojamo darba drošība, veicot prakstiskos darbus 

38.13.  Izglītojamo rīcība spēcīgas vētras gadījumā. 

39.   Uzsākot apmeklēt Iestādi un katru mācību gadu, grupas pedagogs iepazīstina bērnus ar 

noteikumiem iestādes grupā, citās telpās - ēdamzālē, mūzikas un sporta nodarbību telpā un 

pagalmā. Pārējās instrukcijas tiek vadītas visa mācību gada garumā atbilstoši tematikai un 

aktualitātei. 

40.  Uzsākot apmeklēt Iestādi un katru mācību gadu: 

-  mūzikas skolotājas pirmajā nodarbībā iepazīstina vai atgādina izglītojamiem par kārtības 

noteikumiem Mūzikas telpā. Iestādes pasākumos piedalās tikai izglītojamie, vecāki, 

darbinieki; 

-  sporta skolotāji mācību gada pirmajā nodarbībā iepazīstina/atgādina izglītojamiem par 

kārtības noteikumiem veselības un fizisko aktivitāšu  nodarbībās telpās un pagalmā.   

41.   Ārkārtas situācijās, kad cilvēkiem jāatstāj iestādes telpas, grupu personāls telefoniski 

informē katru vecāku. Līdz vecāku atbraukšanai, Iestāde rīkojās saskaņā ar Apvienoto 

novadu Civilās aizsardzības plānu. Vecāki vai pilnvarotās personas ierodās pēc iespējas ātrāk, 

bet ne vēlāk 2 stundas laikā no paziņošanas brīža. 

42.   Iestādes teritorijas drošību (t.sk., aizvērti visi iebraucamie vārti no plkst. 9:30 līdz plkst. 

16:30) pirms pastaigām (no rīta pirms plkst.10:00 un pēcpusdienā pirms plkst.15:00) 

pārbauda saimniecības daļas vadītājs vai viņa deliģēta persona un dežurējošais 

administrācijas pārstāvis. Pirms Izglītojamo grupas pastaigas uzsākšanas pedagogs atkārtoti 

pārliecinās par laukuma un teritorijas drošību. 

43.   Izglītojamo pastaigas tiek organizēta atbilstoši Dienas ritma plānojumam. Pirms 

pastaigas pedagogs atgādina bērniem par nepieciešamību apmeklēt tualeti un padzerties. 

 

44.   Izglītojamie svaigā gaisā uzturas divas reizes dienā, izņemot, ja gaisa temperatūra 

zemāka par -10 C (līdz 3 gadu vecumam -5C), stiprs vējš, lietus, apledojums un citi 

nelabvēlīgi laika apstākļi,  kopā 2 līdz 3 stundas saskaņā ar dienas režīmu: 

44.1.    kad lielākā daļa izglītojamo ir apģērbušies pastaigai, pedagogs, pirmais ejot pa 

kāpnēm,  ar viņiem dodas laukumā. Pārējie bērni apģērbjas skolotāja palīga vadībā, kas 

pirmais ejot pa kāpnēm viņus izved laukumā un pienojas grupai. 
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44.2.    Kāpjot pa kāpnēm, izglītojamie iet pa vienam un turas pie zemākās margas. 

Kategoriski aizliegts izglītojamajiem grūstīties, pārlēkt pakāpienus, skriet pa kāpnēm un 

liekties pāri margām. 

44.3.    Pastaigā dodas visi izglītojamie. Ja izglītojamais, esot Iestādē pēkšņi saslimst, tad viņš 

pastaigā nedodas, bet paliek Iestādes  māsas uzraudzībā līdz ierodas vecāki.  

44.4.    Karstā laikā izglītojamie neatrodas tiešas saules ietekmē, pedagogs pastaigas un 

rotaļas organizē ēnā. Skolotāja palīgs nodrošina Izglītojamajiem iespēju padzerties un 

noskalot seju. 

44.5.    Pretiedeguma krēmu vai pretinsektu līdzekli savam Izglītojamam uzsmērē vai uzpūš 

tikai viņa vecāki. 

44.6.   Pēc pastaigas slapjās drēbes (cimdus, zeķes, u.t.t.) un apavus žāvē grupai paredzētajā 

žāvējamā skapī. 

45.     Gadījumos, ja Izglītojamais patvaļīgi ir atstājis Iestādes teritoriju, pedagogs 

nekavējoties par to ziņo Iestādes vadītājam vai Iestādes dežūrējošam administratoram, kas par 

notikušo nekavējoties ziņo Valsts un Carnikavas Pašvaldības policijai un vecākiem. Grupas 

pedagogs un administrācijas pārstāvis dodas meklēt bērnu, bet pie pārējiem bērniem paliek 

cits pedagogs un/vai pedagoga  palīgs. 

VII. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu un evakuācijas plānu  

46.     Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir pie Iestādes dežūrējošā 

administratora, uz vecāku informatīvā dēļa katrā grupā un katrā kāpņu stāvā uz 

ugunsdzēsības skapja durvīm.  

47.    Iestāde nodrošināta ar dūmu detektoriem un darbojas Ugunsdzēsības apziņošanas un 

trauksmes signalizācija.  

48.    Evakuācijas plāni Iestādē ir izvietots redzamās vietās katrā stāvā un kāpņu laukuma 

galā. Izeju virzieni norādīti ar uzlīmēm un izgaismoti. Izglītojamo un darbinieku mēģinājuma 

evakuācijas nodarbības notiek vismaz 1 reizi gadā rudenī. Darbinieki apgūst obligātos 2 

kursus - Ugunsdzēsības noteikumus pirms darba attiecību un mācību gada uzsākšanas, un 

praktisko apmācība ugunsgrēka gadījumā katru pavasari.  

49.    Grupas personāls regulāri tiek instruēts izglītojamo evakuācijas veikšanā. Iestādē ar 

vadītāja rīkojumu ir nozīmētas atbildīgās personas par evakuācijas norisi, izglītojamo 

uzskaiti, izglītojamo izvietošanu, pirmās palīdzības sniegšanu evakuācijas laikā un vecāku 

informēšanu. 

VIII. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 

pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un 

realizēšanas aizliegums Iestādē un tās teritorijā  

 

50.   Iestādē un tās teritorijā STINGRI aizliegts ienest, lietot un uzglabāt vai realizēt: 

50.1.    alkoholu;  

50.2.    cigaretes, šķiltavas, sērkociņus; 
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51.3.   narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas; 

51.4.   gāzes, piparu un kosmētikas baloniņus;  

51.5.   dažādus šaujamieročus un aukstos ieročus;  

51.6.   degmaisījumus (benzīnu un citus strauji uzliesmojošus šķidrumus);  

51.7.   sveces un pirotehniku; 

51.8.   medikamentus (Iestādē izmantojamie medikamenti atrodas medicīnas kabinetā). 

51.    Pedagogs neatdod Izglītojamo personai, kura ir ieradusies alkohola vai narkotisko vielu 

reibumā kā vecākiem tā arī pilnvarotām personām. 

52.   Vecākiem aizliegts Izglītojamajam līdzi dot jebkura veida medikamentus, arī uztura 

bagātinātājus, kosmētiskos līdzekļus, odu atbaidītājus u.c. Ja izglītojamajam ir nepieciešama 

medicīniskā palīdzība, vecākam jāvēršas pie  ģimenes ārsta. Ja ģimenes ārsts devis rakstisku 

atļauju apmeklēt Iestādi, atveseļošanās periodā tikai Iestādes māsai ir atļauts dod bērnam 

zāles. 

53.   Pirms bērna ievešanas Iestādē vecāki pārbauda viņa kabatas vai tajās neatrodas nauda, 

asi, asi priekšmeti, medikamenti, sērkociņi vai šķiltavas, izlietotās baterijas un citi veselībai 

bīstami priekšmeti. 

54.    Izglītojamam un vecākiem ienest priekšmetus, materiālus, vielas, kuras var apdraudēt 

viņu pašu vai citu klātesošo dzīvību, veselību un attīstību AIZLIEGTS:  

54.1.  ja tiek konstatēts, ka vecāki un bērni neievēro šos nosacījumus, viņi var tikt saukti pie 

atbildībās, līdz pat bērna izslēgšanai no iestādes vai vainīgā vecāka atbildība tiesībsargājošās 

struktūrās; 

54.2.  vecāki un grupas skolotāja palīgs ikdienā seko, lai Izglītojamā skapītī neatrastos 

aizliegtās lietas. 

IX.   Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai citu personu drošībai 

55.   Iestādē aizliegts pielietot jebkādu vardarbību (fizisku, emocionālu, psiholoģisku) pret 

Izglītojamo, Iestādes darbinieku vai vecāku.  

56.   Iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā seko, lai Izglītojamie neciestu no pedagogu un 

atbalsta personāla emocionālās vardarbības (nepieļaujams soda veids, atstumšana, 

neievērošana, balss pacelšana, aizliegums piedalīties dažādās aktivitātēs, pastaigā).  

57.   Pedagogi, pedagogi palīgi un citi Iestādes darbinieki seko, lai netiktu pieļauta jebkāda 

vardarbība Izglītojamo starpā. 

58.   Ikviens Iestādes darbinieks vai vecāks vērš Iestādes vadītāja uzmanību, ja jūt slēptu vai 

atklātu vardarbību vecāka pret bērnu, darbinieka pret bērnu, bērna pret bērnu, darbinieka pret 

vecāku, darbinieka pret darninieku. 
 

59.   Gadījumā, ja konstatēta vardarbība:  



 13 

59.1.   no Iestādes darbinieka puses – darbinieks tiek nekavējoties atstādināts no darba līdz 

apstākļu noskaidrošanai (var tikt izsaukta Carnikavas Pašvaldības policija/Valsts policija, 

Carnikavas pašvaldības izglītības  nodaļas pārstāvis); 

59.2.   no vecāka puses – vadītāja veic pārrunas ar vecāku par vardarbību pret bērnu 

(pieaugušo), sastāda aktu un pārrunu protokolu. Ja pārrunas nedod rezultātu, vadītāja 

nekavējoties telefoniski un tad rakstiski ziņo atbildīgām institūcijām (Carnikavas Pašvaldības 

policijai, Sociālajiem dienestiem, Bāriņtiesai, Carnikavas pašvaldības izglītības  nodaļas 

darbiniekiem). 

59.3.   Gadījumā, ja Izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus sev vai kādam 

citam, viņš steidzami ziņo grupas pedagogam vai kādam Iestādes darbiniekam vai vecākam. 

Gadījums, klātesot iesaistītajām pusēm, izņemot bērnu, tiek izvērtēts Atbalsta komandas 

reglamentam. Redzot grupas biedram dzīvībai un veselībai bīstamās lietas Izglītojamais par 

to ziņo pedagogam. Ja bērns nemāk paskaidrot situāciju, viņš mēģina uzzīmēt. 

X. Iestādes vadītāja un darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo  

 

 

60.   Iestādes darbinieki darba laikā ievērojot Bērnu tiesību pārkāpumus nekavējoties ziņo 

Iestādes vadītājai vai kādam no Atbalsta komandas pārstāvjiem, atbilstoši viņa kompetencei. 

Ja pārkāpums nav atrisināms iekšēji, tad ziņo Carnikavas pašvaldības izglītības  nodaļas 

darbiniekiem,  brīvdienās ziņo citām kompetentām iestādēm (Valsts policijai, Bāriņtiesai, 

u.c): 

61.1.reaģējot uz informāciju Iestādes vadītāja un darbinieki vadās pēc izstrādātajiem 

Iekšējiem noteikumiem „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska 

vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo’’  

61.   Iestādes darbinieki apguvuši Bērnu tiesību aizsardzības apmācību un vērš uzmanību uz 

četriem vardarbības veidiem ar ko var saskarties Izglītojamais ģimenē: 

61.1.    novārtā pamešana – bērns ir nekopts, drēbes nav kārtībā (netīras, smakojošas), 

utainums, pastāvīgi izsalcis, iekaisušu ādu, nekoptiem matiem, gadalaikam nepiemērots 

apģērbs; 

61.2.   emocionālā vardarbība – bērns mājās ir izolēts, atraidīts, ignorēts, bērnam draudēts ar 

lietām, kuras vecāks nedrīkst īstenot; 

61.3.   fiziskā vardarbība – bērns ir ar zilumiem, skrāpēts, knaibīts, raustīts aiz ausīm, 

agresīvs pret vienaudžiem, pieaugušajiem, izjūt bailes, nemieru; 

61.4.   seksuālā vardarbība – bērna stāstītais, ka kāds aizskar viņa ķermeņa daļas, bērns 

neveikli tur kājas, izteikti seksuālas rotaļas vai zīmējumi, rupja valoda. 

 

62.   Konstatējot vardarbības sekas, Iestādes vadītājs izvērtē situāciju un: 

62.1.    veic pārrunas ar vecāku individuāli, kopā meklējot risinājumu situācijas novēršanai un 

uzlabošanai vai iesaka pēc palīdzības vērsties Centrā „Dardedze” (tālrunis 67600685), kā arī 

nepieciešamības gadījumā informē novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu;  

62.2.    gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību pret Izglītojamo, kas ir krimināli sodāma, 

sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo novada Pašvaldības policijai/Valsts policijai  un un 

Bāriņtiesai, novada pašvaldības Izglītības  nodaļas vadītājam. 
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XI.  Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību,  

veselību vai dzīvību 

65.  Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību: 

65. 1.  pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;  

65. 2.  vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību, mācības citā telpā izglītības psihologa, speciālā pedagoga vai cita pedagoga 

klātbūtnē. Mācību ilgumu citā telpā, izvērtē atbalsta personāls; 

65.3. vadītāja rakstiski Eliis vidē (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta 

izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku 

sadarbību ar izglītības iestādi; 

65. 4. vadītāja rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko 

sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā 

vajadzībām un situācijai. Katra tikšanās ar vecākiem tiek protokolēta un abu pušu parakstīta; 

65. 5. vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus 

izglītojamā uzvedībā un mācībās; 

66.  Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi, bet 

situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta novada 

pašvaldības Izglītības  nodaļas vadītājam. 

67.  Ja ir saņemta šo noteikumu 66. punktā minētā informācija, novada pašvaldības Izglītības  

nodaļas vadītājs ir tiesīgs sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem 

atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina novada pašvaldības izglītības   

nodaļas 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. 

XII. Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē  

68.    Ja Izglītojamais nevar ierasties Izglītības iestādē, vecāki līdz plkst 8:00 informē Eliis 

vidē. 

69.     Pēc saņemtās informācijas grupas pedagogi, medmāsa ir informēti par bērna 

apmeklējumu, lai pedagogi plānotu darbu ar izglītojamiem un medmāsa ne vēlāk kā līdz 

plkst. 8:15 nodotu informāciju ēdinātājiem. 

70.    Ja ģimenes ārsts ir noteicis diagnozi par infekcijas slimību (gripa, bērnu slimības, vēdera 

infekcijas, izsitumi, pedikuloze, kašķis u.c), vecāki nodrošina šādas informācijas nodošanu 

Iestādes administrācijai (tālr. 22000763) vai Iestādes māsai tālrunis (tālr. 20263101), lai 

grupā nekavējoši noteiktu karantīnu. 

71.    Izglītojamajiem no pieciem gadiem rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts. Vecāki 

nodrošina, ka ārpus Iestādes interešu izglītību Izglītojamais apgūst tikai pēcpusdienas cēlienā. 
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72.   Ja vecāki nav informējuši par bērna neierašanos, grupas pedagogs rīta cēliena laikā 

sazinās ar Izglītojamā vecākiem, izmantojot Iestādē pieejamos telekomunikāciju sakarus:  

72.1.  ja izglītojamais Iestādē nav ieradies vairāk kā nedēļu un Iestādes vadītājas vietniecei 

nav izdevies sazināties ar vecākiem, nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 

uzskatāms par attaisnojošu un ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāptas Izglītojamā tiesības, 

Iestādes vadītājs vadās pēc Iestādē izstrādātajiem Iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā 

izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais 

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi” rakstiski informē Sociālo 

dienestu, Bāriņtiesu, novada pašvaldības izglītības   nodaļas atbildīgos speciālistus, kā arī 

citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.  
 

XIII. Kārtība kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas 

73.   Iestādē izstrādāti  Iekšējie noteikumi „Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās 

kārtība pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”. Iestādei piederošas personas ir – darbinieki, 

Izglītojamie un brāļi/māsas, vecāki, vecvecāki un vecāku pilnvarotas personas. 

74.    Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodas uzrādot dienesta apliecību 

un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. Amatpersonu pavadību pa Iestādes 

telpām nodrošina vadītāja. 

75.    Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumu, griežas pie Kancelejas 

pārzines vai Iestādes vadītājas, vai personu prombūtnē pie dežūrējošā administrācijas 

pārstāvja. 

76.   Iestādes durvis 24 stundas diennaktī ir slēgtas, iekļūšanai vecāki un darbinieki izmanto 

Ieejas durvju kodu kartes. 

77.    Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt ikvienu nepiederošu personu, kura 

ienāk Iestādē, lai noskaidrotu tās ierašanās iemeslu:  

77.1.  uzzinot ierašanās iemeslu, Iestādes darbinieks nepiederošo personu pavada līdz 

meklētajam kabinetam vai personai vai, ja tas nav iespējams, līdz Iestādes dežurējošam 

administratoram; 

77.2.  par katru nepiederošās personas ierašanās gadījumu Iestādes darbinieki informē Iestādes 

vadītāju vai dežūrējošo administrācijas pārstāvi. 

77.3.  Darba laika ietvaros, nepiederošu personu uzraudzību veic saimniecības daļas vadītājs 

vai viņa deliģēta persona, bet no plkst. 17:00-19:00 dežūrējošais administrācijas pārstāvis. 

Pirms un pēc Iestādes darba laika apmeklētāji, vecāki, darbinieki Iestādē netiek ielaisti. 

77.4.  Nepiederošām personām pēc Iestādes dežūrējošā administrācijas pārstāvja vai Iestādes 

darbinieka uzaicinājuma jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Ja dokuments netiek 

uzrādīts un persona neatstāj Iestādi vai tās teritoriju, Iestādes dežūrējošais administrācijas 

pārstāvis izsauc apsardzes darbiniekus vai telefoniski  novada Pašvaldības policiju pa tālr. 

22006686. 

78.    Stingri aizliegts Iestādes teritorijā un telpās atrasties dzīvniekiem, darbiniekam vai 

vecākiem līdzi atnākušajam pieaugušajam un viņu bērniem, bērniem no ielas, tirgotājiem un 

reklāmizplatītājiem.  
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79.    Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas Iestādē, Iestādes 

dežūrējošais administrācijas pārstāvis informē par laiku, kad viņu iespējams satikt, norādot 

nepieciešamos Iestādes tālruņa numurus. 
 

80.    Izglītojamiem kontaktēties ar nepiederošu personu Iestādes telpās un pagalmā aizliegts 

un grupas pedagogs veic instruktāžu un seko tās izpildei: 

80.1.  par svešiem, nepazīstamiem cilvēkiem Iestādes teritorijā vai ārpus tās pastāsta 

pedagogam vai vecākiem; 

80.2.  redzot, ka pie Iestādes sētas pienācis svešs cilvēks un aicina Izglītojamo pie sevis, lai 

kaut ko iedotu vai pastāstītu, Izglītojamais neuzsāk sarunu un par šo cilvēku pastāsta 

pedagogam vai vecākiem. 

XIV. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 

81.   Noteikumu ievērošana ir saistoša katram Izglītojamam, viņa vecākam un Iestādes 

darbiniekam.  

82.   Noteikumu nezināšana neatbrīvo personu no atbildības. 

83.   Noteikumu neievērošana gadījumā, ja: 

83.1.   noteikumus un instrukcijas neievēro Izglītojamais, grupas darbinieks veic viņam 

mutisku aizrādījumu;  

83.2.  Izglītojamais turpina neievērot noteikumus grupas darbinieks vai iestādes vadītāja 

informē vecākus un vecākus izsauc uz sarunu. Saruna tiek protokolēta un abu pušu parakstīta; 

83.3.  kad pārkāpums ir nopietns, grupas darbinieks raksta iesniegumu Iestādes vadītājai. 

Ņemot vērā pārkāpuma nopietnību iesniegums tiek izskatīts Pedagoģiskās padomes sēdē un 

Iestādes padomes sēdē ar vecāku klātbūtni. 

84.    Pedagoģiskās padomes un Iestādes padomes sēdes tiek protokolētas, komisija vecākam 

pieprasa mutisku paskaidrojumu. Komisijai balsojot tiek pieņemts lēmums un vecāks tiek 

iepazīstināts ar lēmumu,  visi klātesošie parakstās protokolā. 

85.   Ņemot vērā pārkāpuma raksturu un nopietnību no vecāka tiek pieprasīts rakstisks 

paskaidrojums vai Iestādes vadītāja nekavējoties ziņo pašvaldības Izglītības   nodaļas 

atbildīgiem speciālistiem. 

XV.  Noslēguma jautājumi 

86.   Ja  Izglītojamais vai viņa vecāks apzināti Iestādei nodara materiālos zaudējumus, Iestādei 

ir tiesības pieprasīt no vecākiem kompensāciju – lietas, inventāra labošanu vai atjaunošanu. 

87.   Noteikumus saskaņo ar Iestādes pedagoģisko padomi. Noteikumus apstiprina vadītāja ar 

rīkojumu. 

88.   Carnikavas novada pašvaldības, pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” iekšējās 

kārtības noteikumi  stājās stājās spēkā 2021. gada 18. maijā un ir saistoši līdz jaunu 

noteikumu apstiprināšanai. 
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89.    Ar Noteikumiem pret parakstu tiek iepazīstināti visi Iestādes darbinieki un jaunie 

vecāki. Esošo Izglītojamo vecāki atkārtoti tiek iepazīstināti ar noteikumiem, katra  mācību 

gada sākumā, grupas Vecāku sapulcē. 

90.    Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus 30.08.2018. Iekšējos 

noteikumus Nr.CNPII/2018/1 . 

 

Vadītāja                                                                                                           A.Krasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


