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                                                            Olaines novada pašvaldība 

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4301903369 

Parka ielā 5, Olaine, Olaines novads, LV–2114, Tālrunis 67965768, e-pasts: abelite@olaine.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Olainē, Olaines novadā  

 

15.02.2022.                                                                                                 Nr. PIIĀ/1-12/22/3-INA 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Olaines PII „Ābelīte” 

 vadītājas  D. Kokorevičas  

2022. gada15.februārī ar rīkojumu  
Nr. PIIĀ/2-1/22/31-RIKPD 

Iekšējās kārtības noteikumi 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

10.panta 3.daļas 2.punktu,  

Izglītības likuma 54.panta 2.punktu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68.panta otro daļu, 

70.panta otro daļu;  

Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 

„Kārtība, kādā  nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3., 

5. un 6.punktu, Olaines PII “Ābelīte” nolikumu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” (turpmāk– iestāde) iekšējās kārtības 

noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo 

(turpmāk - bērnu) drošība iestādē, bērnu uzvedības un drošības noteikumus, kā arī noteikumus 

par rīcību ārkārtas situācijās. 

2. Šo noteikumu mērķis ir veicināt, lai ikviens bērns iestādē ir patstāvīgs, uzņēmīgs, pozitīvs 

saskarsmē, atbildīgs, ievēro uzvedības, drošības, veselības aizsardzības, Latvijas Republikas, 

Olaines novada pašvaldības un iestādes normatīvo dokumentu prasības. 

3. Noteikumi nosaka: 

3.1. izglītības procesa organizāciju un kārtību; 

3.2. bērnu pienākumus un tiesības; 

3.3. bērnu uzvedības noteikumus iestādē un tās teritorijā, un organizētajos pasākumos; 

3.4. bērnu mācību ekskursiju organizēšanas kārtību; 

3.5. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu iestādē; 

3.6. 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; 

3.7. bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem; 

3.8. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

3.9. vecāku līdzatbildība; 
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3.10. kārtību, kādā bērni, vecāki un citi izglītojamā likumiskie pārstāvji un darbinieki tiek 

iepazīstināti ar šiem noteikumiem. 

3.11. rīcību noteikumu neievērošanas gadījumā. 

4. Noteikumi bērnam tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā un atbilstoši vecumam. 

5. Bērna pienākums ievērot šos noteikumus, grupas iekšējās kārtības noteikumus, grupas dienas 

ritmu. 

6. Par noteikumu ievērošanu iestādē ir atbildīgi iestādes darbinieki atbilstoši sava amata 

kompetencei, bērni un viņu likumiskie pārstāvji (turpmāk - vecāki) tiktāl, lai nodrošinātu 

bērnu tiesību un pienākumu izpildi. 

 

II. Izglītības procesa organizāciju un kārtību 

 

7. Darba dienās skolotāja Tevi sagaidīs no plkst. 700. 

Vakarā vari mācīties un spēlēties līdz plkst. 1900, kamēr Tev atnāks pakaļ. 

8. Brīvdienās (sestdienās un svētdienās) iestāde nestrādā. 

9. Uz iestādi Tevi atvedīs un vakarā pakaļ atnāks vecāki. 

10. Par visām izmaiņām skolotāja savlaicīgi pastāstīs gan Tev, gan arī Taviem vecākiem. 

11. Iestādes vārtiņus un ieejas durvis drīkst atvērt tikai pieaugušie.  

Durvju kodu vecākiem paziņo grupu skolotāji. 

12. Visas dienas garumā skolotāja organizēs interesantas nodarbības, aktivitātes, spēles un rotaļas, 

lai Tu katru dienu uzzinātu un apgūtu kaut ko jaunu. 

13. Kopīgi ar skolotāju katru mēnesi plānosiet, ko gribat jaunu apgūt un uzzināt. 

14. Iestādē strādā arī speciālisti, kuri palīdz tiem bērniem, kuriem tas ir nepieciešams. 

15. Bērniem jāievēro skolotāju norādījumi: 

15.1. skolotāja logopēde palīdz apgūt prasmi skaidri, saprotami runāt; 

15.2. speciālais pedagogs (vingrošanas skolotāja) palīdz bērniem kļūt fiziski stipriem, 

lokaniem, veikliem; 

15.3. speciālais pedagogs palīdz apgūt to, kas sagādā grūtības valodā, matemātikā un citās 

jomās. 

16. Rotaļnodarbības notiek gan grupas telpā, gan pastaigu laukumā.  

17. Skolotāja iepazīstinās ar iestādes telpām, lai Tu zinātu, kur tās atrodas un ko tajās dara: 

17.1. kultūras izpratnes un mākslas jomas (mūzikas) un veselības un fiziskās aktivitātes jomas 

(sporta) rotaļnodarbības – zālē, sporta nojumē, pastaigu laukumā;  

17.2. veselības un fiziskās aktivitātes jomā (peldētapmācības) nodarbības – baseinā; 

17.3. nodarbības ar speciālistiem (psihologu, speciālo pedagogu, logopēdu, fizioterapeitu u.c.) 

- kabinetos. 

18. Ēdienreizes ietur ēdamzālē, izņemot mazbērnu grupu (no 1,5 – 2 gadi).  

19. Bērni pa iestādi vieni nedrīksti pārvietoties!  

Tevi vienmēr pavadīs pieaugušais. 

20. Grupiņā ir sagādātas interesantas spēles un rotaļlietas, ar kurām spēlējas visi bērni. 

21. Ja gribi uz tualeti, pasaki pieaugušajam, viņš Tevi pavadīs. 

22. Iestādē un grupā organizē dažādus pasākumus un svētkus, kuriem kopīgi gatavosities. 

Uz iestādi aicina arī vecākus, lai kopīgi. 

23. Ja grupas skolotāja saslims, tad Tevi sagaidīs un nodarbības vadīs cita skolotāja, kuras 

norādījumi Tev būs jāievēro. 

 

 

 

 

 

 

III. Bērna pienākumi un tiesības 
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24. Bērna tiesības: 

24.1. Nevienam nav tiesības bez iemesla Tev traucēt mācīties un rotaļāties. 

24.2. Tev ir tiesības uz atpūtu, brīvo laiku. 

24.3. Tu drīksti pateikt, ka slikti jūties vai nav noskaņojuma. 

24.4. Tev ir tiesības lūgt palīdzību, ja nepieciešams, vai jautāt, ja nesaproti. 

24.5. Tu vari brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas.  

24.6. Tu vari piedalīties visos grupas, iestādes pasākumos. 

24.7. Ja Tev sāp vai gadījusies trauma, Tu saņemsi neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

24.8. Ja esi saslimis, ārstējies mājās. 

24.9. Tavu dzīvību un veselību neviens nedrīkst apdraudēt. 

24.10. Vērsies pie jebkura pieaugušā, ja šķiet, ka kāds rīkojas draudīgi. 

Pastāsti (vecākiem, pedagogam, grupas darbiniekam, psihologam), ja esi apvainots, 

bēdīgs u.c. 

24.11. Tu saņemsi īpašu ēdināšanu, ja ārsts to noteicis. 

25. Bērnam, atbilstoši savam vecumam un briedumam, ir šādi vispārīgie pienākumi: 

25.1. Katru dienu ierasties iestādē un piedalīties nodarbībās. 

25.2. Bez nopietna iemesla nekavēt nodarbības.  

25.3. Ar cieņu un pieklājīgi izturēties pret vecākiem, iestādes darbiniekiem un citiem 

pieaugušajiem. 

25.4. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem. 

25.5. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus un pieklājības normas. 

25.6. Neaizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un 

psihiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos. 

25.7. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu). 

25.8. Rūpīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību vietā, 

kur atrodies. 

26. Rudenī kopā ar grupas skolotāju un pārējiem bērniem pārrunāt, kāpēc un kādus iekšējās kārtības 

noteikumus grupā ievērosiet un tos uzzīmēt vai pierakstīt.  

Plakātu piestiprināt labi redzamā vietā. 

27. Pirms katra pasākumu grupas skolotāja pārrunās kārtības un drošības noteikumus pasākumos, 

kuri jāievēro. 

28. Skolotāja Tevi pakāpeniski iepazīstinās ar ugunsdrošības, ceļu satiksmes drošības 

noteikumiem, ar rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas 

higiēnu un citiem drošības jautājumiem, lai Tu katrā situācijā pareizi rīkotos. (Pielikums Nr.1) 

29. Ja Tev kādi noteikumi piemirsīsies, Tev to atgādinās. 

 

IV. Bērna uzvedības noteikumi iestādē un tās teritorijā, un organizētajos pasākumos  

 

30. Uzvedības noteikumi: 

31.1. Vispārējie uzvedības noteikumi 

• Ievēro drošības, uzvedības un kārtības noteikumus, lai neapdraudētu savu un apkārtējo 

veselību un negūtu traumas! 

• Ievēro pieklājības normas. 

• Lieto vārdus “lūdzu” un “paldies”. 

• Vienmēr sasveicinies un atvadies. 

• Pret visiem izturies ar cieņu. 

• Nepārtrauc citus. 

• Gaidi savu kārtu. 

• Esi draudzīgs. 

• Atvainojies, ja kādam nodarīji pāri. 

• Nedari otram to, ko negribi, lai dara tev! 

• Neizsmej citus. 

• Mācies pārvaldīt savas emocijas. 
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• Tu drīksti dusmoties, bet nedrīksti citiem dusmās citiem sist, kost.... 

• Neaizskar citus bērnus un pieaugušos. 

• Neņem svešas lietas. 

• Mācīties darīt visu pats - apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgo higiēnu. 

• Mācies risināt problēmas un pārvarēt grūtības. 

• Neņem līdzi uz iestādi:  

- košļājamās gumijas,  

- medikamentus (zāles); 

- mobilo telefonu, viedos pulksteņus u.c.;  

- naudu; 

- alkoholu, cigaretes, narkotiskās vielas, toksiskās, psihotropās vai nezināmas 

iedarbības vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos 

ieročus. 

31.2. Uzvedības noteikumi iestādes teritorijā: 

• Pa iestādes teritoriju ej, turoties pie rokas pieaugušajiem vai pārī ar citu bērnu. 

• Ievēro zaļo zonu (nestaigā pa zāli, nebradā pa dobēm). 

• Uzmanies – durvis! 

• Ienākot iestādē, noslauki kājas. 

• Kāp pa kāpnēm, turoties pie margām. 

• Ievēro, ko saka iestādes darbinieki. 

• Kad tev pakaļ atnāca vecāki, pārtrauc spēlēties un dodies  kopā ar viņiem prom no 

iestādes teritorijas.   

31.3. Uzvedības noteikumi garderobē: 

• Vienmēr sasveicinies un atvadies. 

• Ģērbies pie sava skapīša. 

• Ģērbies, ievērojot shēmas. 

• Ņem un ģērb tikai savas drēbes un velc savus apavus. 

• Apģērbu saliec kārtīgi. 

• Iedod skolotāja palīgam mitrās drēbes. 

• Lūdz palīdzību, ja nepieciešams. 

• Palīdzi, ja tevi lūdz. 

• Runā mierīgi. 

• Ievēro pieaugušā norādījumus. 

31.4. Uzvedības noteikumi grupas telpā: 

• Izpildi pieaugušā norādījumus. 

• Klausies runātājā. 

• Gaidi savu kārtu. 

• Atbildi, ja tevi uzrunā vai aicina. 

• Runā mierīgi. 

• Apmeklē tualeti pirms nodarbības. 

• Lūdz palīdzību, ja nepieciešams. 

• Palīdzi draugam, ja tevi lūdz. 

• Sēdi pie galda ar taisnu muguru. 

• Sakārto savu darbavietu. 

• Uzmanies – durvis! 

• Pārvietojies pa grupu mierīgi. 

• Dalies ar rotaļlietām. 

• Ievēro rotaļu un spēļu noteikumus. 

• Saudzē rotaļlietas, spēles un grāmatas. 

• Lūdz atļauju, pirms paņem svešu mantu. 

• Pasaki skolotājai, ja pamani salauztu rotaļlietu. 
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• Sakārto rotaļlietas pēc rotaļāšanās. 

31.5. Uzvedības noteikumi ēdienreižu laikā: 

• Pirms ēšanas nomazgā rokas. 

• Ej mierīgi, grīda var būt slidena. 

• Lieto vārdus “lūdzu” un “paldies”. 

• Negrūsties. 

• Mācies gaidīt savu kārtu. 

• Ievēro klusumu. 

• Visus ēdienus pagaršo. 

• Ēd maziem gabaliņiem, labi sakošļā. 

• Dzer maziem malciņiem. 

• Turi krūzi aiz osiņas. 

• Uzliekot ēdienu, pieturi traukus ar roku. 

• Traukus turi ar abām rokām. 

• Izmanto galda piederumus. 

• Aiznes traukus pa vienam. 

• Kamēr citi bērni mazgā rokas, traukus nenes. 

• Palaid tos, kas nes traukus. 

• Savu vietu atstāj tīru. 

• Izmanto salveti mutes un roku noslaucīšanai. 

31.6. Uzvedības noteikumi guļamtelpā: 

• Apmeklē tualeti pirms miega. 

• Krēslu satver aiz atzveltnes un sēdekļa malas. Nes, turot priekšā. 

• Ievēro klusumu guļamtelpā. 

• Sakārto drēbes uz sava krēsla. 

• Guli savā gultā. 

• Gribi uz tualeti, celies un ej. 

• Lūdz palīdzību, ja nepieciešams. 

• Palīdzi, ja lūdz. 

• Saķemmē matus pēc miega. 

31.7. Uzvedības noteikumi tualetē: 

• Uzmanies – durvis! 

• Gaidi savu kārtu. 

• Nolaid ūdeni pēc sevis. 

• Mazgā rokas pēc tualetes apmeklēšanas pēc shēmas. 

• Aizver krānu pēc roku mazgāšanas. 

• Tīri zobus virs izlietnes. 

• Uzspied zobu pastu zirņa lielumā uz zobu birstes. 

• Izmazgā zobu birstīti un glāzīti pēc zobu tīrīšanas. 

• Noņem savu dvieli no pakaramā un noslauki rokas. 

• Ej mierīgi, grīda var būt slidena. 

31.8. Uzvedības noteikumi mūzikas nodarbību laikā: 

• Apmeklē tualeti pirms nodarbības. 

• Ienāc zālē mierīgi. 

• Sveicinies un atvadies. 

• Ieklausies skolotājā. 

• Mūzikas instrumentus ņem tikai ar atļauju.  

Izmanto tos muzicēšanai. Izturies saudzīgi. 

• Klausies uzmanīgi. Pildi skolotājas norādījumus. 

• Nepārtrauc, gaidi savu kārtu. 
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• Ievēro rotaļu noteikumus. 

• Dziedi un dejo kopā ar visiem. 

• Esi draudzīgs, atsaucīgs un smaidīgs. 

• Cieni sevi un citus. 

31.9. Uzvedības noteikumi sporta nodarbību laikā: 

• Apmeklē tualeti pirms nodarbības. 

• Ienāc zālē mierīgi. 

• Sveicinies un atvadies. 

• Klausies uzmanīgi.  

• Pildi skolotājas norādījumus. 

• Ievēro atstarpi/distanci, vingrojot un spēlējot kustību spēles. 

• Ievēro rotaļu un spēļu noteikumus. 

• Izmanto sporta inventāru ar skolotāja atļauju. 

• Vēro skolotājas demonstrējumu un pildi tāpat. 

• Runā mierīgi. 

• Lūdz palīdzību, ja nepieciešams. 

• Palīdzi, ja lūdz. 

• Pasaki, ja sāp. 

31.10. Uzvedības noteikumi baseinā: 

• Apmeklē tualeti pirms nodarbības. 

• Ņem līdzi: maiņas apavus, sūkli, dvieli, peldcepuri, peldkostīmu (peldbikses).  

• Pārģērbies pie sava skapīša. 

• Atpazīsti pats savu apģērbu.  

Ja nevari, lūdz savai māmiņai tam piešūt zīmītes. 

• Pirms nodarbības, tevi nomazgās dušā. 

• Sasveicinies un atvadies. 

• Baseina telpā ienāc tikai kopā ar skolotāju. 

• Klausies uzmanīgi.  

• Izpildi skolotāja norādījumus. 

• Izmanto sporta inventāru ar skolotāja atļauju. 

• Pēc nodarbības tevi atkal noskalos dušā. 

31.11. Uzvedības noteikumi speciālista kabinetā: 

• Sasveicinies un atvadies. 

• Gaidi savu kārtu. 

• Runā skaļi un skaidri. 

• Ievēro skolotājas norādījumus. 

• Izmanto mācību materiālus ar skolotājas atļauju. 

31.12. Uzvedības noteikumi pastaigas laikā rotaļu laukumā: 

• Sasveicinies un atvadies. 

• Izpildi skolotājas norādījumus. 

• Saudzīgi izturies pret kokiem, krūmiem un augiem. 

• Nedrīkst spēlēt krūmos un kāpt uz kokiem. 

• Rotaļājies pastaigai paredzētajā vieta, nav pieļaujams to patvaļīgi pamest; 

• Roc tikai smilšu kastē. 

• Sakārto rotaļlietas pēc rotaļāšanās. 

• Dalies ar rotaļlietām. 

• Ievēro rotaļu un spēļu noteikumus. 

• Lūdz palīdzību, ja nepieciešams. 

• Palīdzi, ja lūdz. 

V. Bērnu mācību ekskursiju organizēšanas kārtība 
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32. Ja grupā vienosieties, ka dosieties ekskursijā, lai vērotu, pētītu, tad skolotāja informēs Tavus 

vecākus. 

33. Skolotāja ar Tevi pārrunās un atgādinās, kādi drošības noteikumi jāievēro pastaigas, 

pārgājiena vai ekskursijas laikā. 

34. Kopīgi visu pārrunāsiet un sadalīsiet pienākumus pirms ekskursijas (piem.: kurš nesīs 

karodziņus u.t.t.). 

 

VI. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību  

 

35. Grupas skolotāji katru gadu iepazīstinās Tevi ar rīcību ugunsgrēka gadījumā un evakuācijas 

plānu. 

36. Tu katru gadu piedalīties evakuācijas mācībās. 

 

VII. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu; gāzes 

baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, 

glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā 
 

37. Tu nedrīksti aiztikt, pagaršot alkoholu, tabletes, cigaretes, narkotikas, toksiskas vai psihotropas 

vielas. Tas ir ļoti bīstami! Tu vari nomirt! 

38. Tu nedrīksti nest uz iestādi alkoholu, tabletes, cigaretes, narkotikas, toksiskas vai psihotropas 

vielas; gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus. 

39. Ja Tu ieraugi, ka kāds cits bērns ir atnesis uz iestādi kaut ko aizdomīgu, nezināmu, nekavējoties 

ziņo pieaugušajiem! 
 

VIII.  Kārtība, kādā bērni tiek iepazīstināti ar noteikumiem  

 

40. Katra mācību gada sākumā grupas skolotāja iepazīstinās Tevi ar šiem noteikumiem “un 

“OPII “Ābelīte” drošības instrukcijām izglītojamajiem” (Pielikumi Nr.1) atbilstoši iestādē 

noteiktai kārtībai (Pielikums Nr.2). 

41.  Atkārtoti iepazīstinās Tevi ar šiem noteikumiem, ja radīsies nepieciešamība. 

42. Pirms katra pasākuma skolotāja pārrunās kārtības un drošības noteikumus pasākumos, kuri 

jāievēro. 

 

IX. Bērnu atbildība par noteikumu neievērošanu 

 
43. Noteikumu neievērošanas gadījumā, grupas skolotāja: 

43.1. Tev aizrādīs un pārrunās situāciju un rīcību; 

43.2. runās ar Taviem vecākiem; 

43.3. ja atkārtoti neievērosi noteikumus, ziņos psihologam; 

43.4. psihologs runās ar Taviem vecākiem; 

43.4. par sarunas rezultātiem psihologs ziņos vadītājam; 

43.5. vadītāja veiks individuālas pārrunas ar Taviem vecākiem. 

 

X. Vecāku līdzatbildība  

 

44. Bērna vecāki ir atbildīgi, lai viņu bērns iegūtu obligāto pirmsskolas izglītību.  

45. Vecāku pienākumus nosaka Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības 

likums.  

46. Vecāks bērnam ir tiešais palīgs apgūt un mācīties ievērot šos noteikumus, sabiedrībā 

pieņemtās uzvedības un pieklājības normas. 
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XI. Kārtību, kādā bērni, vecāki un citi izglītojamā likumiskie pārstāvji, un darbinieki tiek 

iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem 

 

47. Jaunuzņemto bērnu vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem pirmajā vecāku 

kopsapulcē vai pirmajā nedēļā, kad bērns sācis apmeklēt iestādi.  

Bērna vecāks pirmreizējo iepazīšanos ar noteikumiem apstiprina ar parakstu, norādot 

datumu. 

48. Vecāki palīdz bērniem izprast noteikumus un atgādina par to ievērošanu ikdienā. 

49. Grupu skolotāji katru gadu septembrī organizē grupu vecāku sapulces, kurās atkārtoti 

vecākus iepazīstina ar noteikumiem, par ko vecāki parakstās. Gadījumā, ja vecāks nav 

piedalījies grupas vecāku sapulcē, skolotāja pienākums šo vecāku iepazīstināt individuāli, 

par ko vecāks parakstās. (Pielikums Nr.3). 

50. Noteikumi un to pielikumi tiek izvietoti iestādes informācijas stendā vecākiem un e - klasē. 

51. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti iestādes darbinieku sapulcēs. Darbinieki 

iepazīšanos apstiprina pašapkalpošanās programmā LIETVARIS izvēloties opciju: 

IEPAZINOS.  

52. Jauns darbinieks ar noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu. 

Pēc iepazīšanās to ar parakstu apliecina, norādot datumu reģistrācijas lapā. 

 

XII. Rīcība noteikumu neievērošanas gadījumā 

 

53. Ja bērns traucē mācību darbu, izturas vardarbīgi pret citiem, darbinieki rīkojas saskaņā ar 

noteikumu ”Atbalsta komandas reglaments” rīcības shēmu .(Pielikums Nr.4). 

54. Ja bērns tīši bojā iestādes vai cita īpašumu, par to nekavējoties tiek informēti bērna vecāki. 

Par nodarīto pārkāpumu un materiālajiem zaudējumiem bērns sniedz paskaidrojumu, ko 

pieraksta pedagogi, paraksta bērna vecāki. Tiek organizēta saruna ar vecākiem un tā tiek 

protokolēta.  

55. Būtisku vai atkārtotu noteikumu pārkāpumu gadījumā vadītājs, izvērtējot situāciju, ziņo 

pašvaldības institūcijām (Bāriņtiesai, Sociālajam dienestam, Pašvaldības policijai utt. ) par 

administratīvas lietas ierosināšanu.  

56. Gadījumos, ja iestādes darbinieks nav ievērojis noteikumus, iestādes vadītāja rīkojas 

atbilstoši likumdošanai. 

 

XIII. Noslēguma jautājumi 

 

57. Šie noteikumi publicēti iestādes interneta tīmekļa vietnē www.olainesabelite.lv sadaļā 

Dokumenti un E-klase, sadaļā Skolas jaunumi. Izmaiņas šajos noteikumos var ierosināt 

pedagoģiskā padome, iestādes padome, iestādes dibinātājs, vadītājs, pamatojoties uz LR 

spēkā esošo likumdošanu. 

58. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos bērniem apstiprina iestādes vadītājs. 

59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 01.02.2017. iekšējos 

noteikumus Nr. 1 „Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” iekšējās 

kārtības noteikumi”. 

 

Rediģēja: 

Vadītājas vietniece izglītības jomā                              I.Pormale, H.Šohina 

Māsa                                                         I.Priede 

SASKAŅOTS 

http://www.olaineabelite.lv/
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Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” Pedagoģiskās padomes 

___________sēdē ( prot. Nr,___________)  



33 
 

Pielikums Nr.1 

OPII “Ābelīte” Iekšējās kārtības noteikumiem Nr. PIIĀ/1-12/22/3-INA 

 

OPII „Ābelīte” drošības instrukcijas izglītojamiem 

 

 

Pielikums Nr.2 

OPII “Ābelīte” Iekšējās kārtības noteikumiem Nr. PIIĀ/1-12/22/3-INA 

Kārtība kādā izglītojamie iepazīstināmi ar iekšējās kārtības noteikumiem un 

drošības instrukcijām. 

Nr. Instrukcijas 

nosaukums 

Instruēšanas laiks Instruktāžas 

veicējs. 

1. Izglītojamo uzvedība 

(rīcība) izglītības iestādes 

telpās  

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

bērnu drošību 

Grupas 

pedagogi 

2. Izglītojamo uzvedība 

mācību nodarbības 

starplaikos, vai 

pārvietojoties pa iestādes 

telpām un iestādes teritorijā 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

bērnu drošību 

Grupas 

pedagogi 

3. Izglītojamo 

personīgās higiēnas 

ievērošana 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

ķermeņi 

Grupas 

pedagogi, medmāsa 

4. Izglītojamo darba 

drošība mācību laikā, veicot 

praktiskos darbus 

2 x m.g. septembrī  

un pirms jaunu darbību 

uzsākšanas 

Grupas 

pedagogi 

5. Izglītojamo uzvedība 

(rīcība) ekskursijās un 

pārgājienos 

Pirms došanās 

grupas ekskursijās, 

izbraukumos vai 

pārgājienos grupas 

Atbildīgais 

pedagogs 

6. Izglītojamo uzvedība 

(rīcība), lai ievērotu 

ugunsdrošību 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

uguni 

Grupas 

pedagogi 

7. Izglītojamo rīcība, 

lai ievērotu elektrodrošību 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

elektrību 

Grupas 

pedagogi 
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8. Izglītojamo rīcība, 

kad jāsniedz pirmā palīdzība 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

ķermeņi 

Grupas 

pedagogi, medmāsa 

9. Izglītojamo uzvedība 

un drošība masu pasākumos  

Pirms piedalīšanos 

pasākumos 

Atbildīgais 

pedagogs vai 

pasākuma 

organizatori. 

10. Izglītojamo drošība 

sporta sacensībās un 

nodarbībās 

2 x m.g. septembrī  

un janvārī, pirms sporta 

sacensībām 

Grupas 

pedagogi un sporta 

skolotājs 

11. Izglītojamo drošība 

fiziskās izglītības 

nodarbībās peldbaseinā 

2 x m.g. septembrī  

un pirms jaunu darbību 

uzsākšanas 

Grupas 

pedagogi un 

peldēšanas treneris 

12. Izglītojamo rīcība 

ekstremālās situācijās (ja 

izcēlies ugunsgrēks, telpās 

jūtama gāzes smaka, plūdi, 

vardarbības situācija) 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

bērnu drošību 

Grupas 

pedagogi 

13. Ceļu satiksmes 

drošības noteikumi 

izglītojamiem 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

transportu 

Grupas 

pedagogi 

14. Izglītojamo drošība 

uz ūdens un ledus 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

bērnu drošību 

Grupas 

pedagogi 

15. Izglītojamo drošības 

instruktāža nestandarta 

situācijās (saskarē ar 

bīstamiem priekšmetiem,  

vielām un medikamentiem). 

2 x m.g. septembrī  

un apgūstot tēmu par 

bērnu drošību 

Grupas 

pedagogi 
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Pielikums Nr.3 

OPII “Ābelīte” Iekšējās kārtības noteikumiem Nr. PIIĀ/1-12/22/3-INA 

 

„OPII „Ābelīte” iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un piekrītu nosacījumiem: 

Datums Bērna vārds, 

uzvārds 

Bērna vecāka/aizbildņa 

vārds, uzvārds 

Bērna vecāka 

paraksts 
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Pielikums Nr.4 

OPII “Ābelīte” Iekšējās kārtības noteikumiem Nr. PIIĀ/1-12/22/3-INA 

Rīcības shēma, ja bērns ir agresīvs vai traucē mācību darbu 

 


