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TUKUMA 3. PAMATSKOLA 
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4312900238 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031809 

Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  

Tālrunis/fakss 63122477, e-pasts: tuk3psk@kopideja.lv  

 
APSTIPRINU 

Tukuma 3.pamatskolas 

direktore ........................... Z. Selivanoviča 

Tukumā, 2018.gada 30.augustā. 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Tukumā 

30.08.2018        Nr. 31 

Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupu 

Iekšējās kārtības noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar  

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,  

Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338  

“Kārtība, kādā nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un  

to organizētajos pasākumos” 6.punktu 

 

 

 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupu (turpmāk – Iestāde)  izglītojamo 

(turpmāk- bērni) un vecāku un personu, kas realizē aizgādnību (turpmāk- vecāki) tiesības; bērnu 

un vecāku pienākumus; izglītības procesa organizāciju; kārtību, kādā notiek bērnu atvešana uz 

Iestādi un izņemšana no tās; drošības nodrošināšanu Iestādē; kārtību, kādā Iestādē uzturas 

nepiederošas personas; kārtību, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par bērna ēdināšanu Iestādē; 

rīcību gadījumos, kad bērns neapmeklē Iestādi; par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītību; 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību; atbildību par noteikumu neievērošanu; rīcību, ja bērns 

apdraud savu vai citu personu drošību;  kārtību, kādā darbinieki un vecāki tiek iepazīstināti ar 
noteikumiem; noslēguma jautājumi. 

 

2. Bērnu tiesības 

 
2.1. Apmeklēt izglītības Iestādi un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības 

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

2.2. Iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas 

jaunās vielas un papildjautājumu apguvē. 

2.3. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust 

attieksmi, attīstīt spējas un intereses. 
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2.4. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību izglītības iestādē. 

2.5. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, 

aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos 

vai bērna veselībai kaitīgos apstākļos. 

2.6. Pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs. 

2.7. Tiesības uz personiskās mantas aizsardzību Iestādē. 

3. Vecāku tiesības 

3.1. Saņemt no skolotājiem kā arī no vadītājas, vadītāja vietnieka izglītības jautājumos, Iestādes 

medmāsas, logopēdes savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar 

bērna audzināšanu un attīstību, drošību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām. 

3.2. Saņemt motivētu savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērna 

attīstības veicināšanā. 

3.3. Zināt Iestādes grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku, maršrutu, mērķi, ilgumu.  

3.4. Piedalīties grupas vecāku padomes un Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos, 

nepārkāpjot sanitārās normas.  

3.5. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba 

organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, 

vēršoties pie grupas skolotājas un Iestādes vadītājas. Ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē. 

3.6. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Iestādes administrācijai. 

3.7. Saņemt bērniem paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par ēdināšanu.  

3.8. Pieprasīt bērnam speciālu ēdināšanu, ja ir ārsta slēdziens. 

3.9. Vecākiem ir tiesības piedalīties rotaļnodarbībās, iepriekšējā dienā informējot grupas 

skolotāju un vadītāju.  

4. Bērnu pienākumi 

4.1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības 

uzsākšanai; 

4.2. Ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus: bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, viņa 

pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. 

4.3. Ievērot drošības instrukcijas. 

4.4. Bērnam aizliegts iziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības. 

4.5. Bērns viens nedrīkst atstāt Iestādes teritoriju (arī pēc rakstiska vai mutiska vecāka lūguma). 

4.6. Ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem, 

pret valsti un tās simboliem. 

4.7. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Nedrīkst aizskart citu bērnu un 

pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus bērnus 

un pieaugušos. 

4.8. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi - rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu. 

5. Iesniedzamās ziņas bērnam, iestājoties izglītības iestādē, vecāku pienākumi 

un līdzdarbība 

5.1. Sadarboties ar Iestādi, kurā mācās bērns: ar skolotājām pārrunāt un līdzdarboties bērna 

izglītošanas un audzināšanas jautājumos. 

5.2. Ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, bērnu, pedagogu un citu personu likumīgās 

tiesības. 

5.3. Iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē, iesniegt: Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

lēmumu par bērna uzņemšanu, medicīnisko karti 026/u no ģimenes ārsta, bērna dzimšanas 

apliecības kopiju. 
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5.4. Slēgt līgumu ar Iestādes vadītāju par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības apguvei, 

līgumu par ēdināšanas pakalpojuma apmaksas kārtību, parakstīties par iepazīšanos un 

piekrišanu rīkoties atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem. 

5.5. Sniegt precīzu informāciju grupas pedagogiem par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem 

(informēt par dzīvesvietas maiņu un telefona nr. maiņu), par bērna individuālajām īpašībām, 

ēdināšanu, slimībām. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. 

5.6. Vecāku līdzdarbība izglītības procesā tiek īstenota, iestādei veicot šādas darbības: 

5.6.1. iepazīstinot vecākus ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā; 

5.6.2. informējot bērnu vecākus par nepieciešamajiem  mācību līdzekļiem normatīvajos 

aktos noteiktajā apjomā; 

5.6.3. informējot bērna vecākus par bērnam  nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu  

apģērbu un apaviem, higiēnas piederumiem, sporta apģērbu un apaviem, kancelejas 

precēm, kas nepieciešami izglītības procesam; 

5.6.4. iepazīstinot ar informāciju bērna  vecākus, ka iestādē un tās teritorijā fotografētais, 

filmētais materiāls vai kā citādi ievāktā informācija nedrīkst tikt publiskota trešajām 

personām attiecībā uz citiem bērniem vai pieaugušajiem, lai citu personu dati (attēli, video 

u.tml. ar citām personām) bez viņu piekrišanas netiktu izpausti, ievietoti interneta vietnēs 

vai kā citādi publiskoti trešajām personām; 

5.6.5. sniedzot skaidrojumu vecākiem, ka ar cieņu un toleranci ir nepieciešams izturēties 

pret iestādes darbiniekiem, lai vecāki to izskaidrotu bērniem, sekmējot to, lai bērnam 

veidotos pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem. 

Tādējādi aizliedzot iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot 

vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus  un iestādes 

darbiniekus), huligāniski uzvesties; 

5.6.6. informējot bērna vecākus, ka pret iestādes mantu un teritoriju ir nepieciešams 

izturēties saudzīgi, mācot to arī bērnam; 

5.6.7. paskaidrojot, ka aizliegts iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, iegādāties un realizēt 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, 

pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;  

5.6.8. aizliedzot pieļaut  mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos iestādes teritorijā; 

5.6.9. brīdinot, ka maksājumus par bērna ēdināšanu ir nepieciešams veikt savlaicīgi (ja tādi 

paredzēti); 

5.6.10. veicinot bērnu vecāku piedalīšanos iestādes organizētajos pasākumos; 

5.6.11. informējot, ka bērna vecākiem ir jāpiedalās grupas vecāku sapulcēs. Vecāku 

sapulces pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies; 

5.6.12. veicinot bērna vecākus izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi 

par iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus iestādes dzīves 

pilnveidošanai; 

5.7. Aizliegts iebraukt Iestādes teritorijā ar personīgo transportu; 

5.8. Vecāku pienākums ir rūpēties par savu bērnu vai nodrošināt alternatīvu aprūpi, ja pirmsskolas 

iestāde nevar sniegt pakalpojumu – nav resursi darbības nodrošināšanai vai kādi citi nepārvarami 

šķēršļi. 

5.9. Rakstiski katru gadu līdz Iestādes noteiktam laikam saskaņot nepieciešamību par vietu citā 

pirmsskolas iestādē jūlijā, kad Iestāde ir slēgta. Līdz 15.maijam rakstiski paziņot, ja Iestādi 

neapmeklēs jūnijā un/vai augustā. 

6. Izglītības procesa organizācija 

6.1. Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā - no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.7:00 - 

19:00. Vecākiem jāierodas pēc bērniem ne vēlāk kā 18:50. 

6.2. Vecāki brīdina iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba 

dienas sākumā vai beigās, zvanot grupas audzinātājai.  
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6.3. Iestādes ieejas durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem paziņo grupas 

skolotāja, kad bērns tiek uzņemts iestādē. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām 

personām. Ienākot iestādē un izejot no iestādes, vecāki cieši aizver durvis. 

6.4. Nodarbības grupās sākas plkst. 9.20. 

6.5. Izglītības process iestādē grupās noteikts saskaņā ar bērnu vecumu, ievērojot higiēnas 

prasības Iestādē. 

6.6. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, bērni uz grupu jāatved līdz 

brokastu laikam pēc grupas ritma. Ja bērnu nav iespējams atvest uz brokastu laiku, viņš 

jānodrošina ar brokastīm mājās. 

6.7. Iestādē tiek realizēta licenzēta programma: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 

(01 0111 11) saskaņā ar gada darba plānu un rotaļnodarbību sarakstu nedēļai. 

6.8. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu  apmeklējums ir obligāts. 

6.9. Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas aktivitātes -  pastaigas 

iestādes teritorijā un ārpus teritorijas atbilstoši izstrādātajiem maršrutiem- un individuālais darbs 

ar bērniem. 

6.10. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par 

ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, evakuācijas, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas 

higiēnu un citiem drošības jautājumiem. 

6.11. Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizēti nosaka „Kārtība par vadītāja un 

pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kā arī 

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

pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

6.12. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu 

nodarbības u.c.), pēc iespējas notiek ārpus aktivitāšu laika. 

6.13. Skolotāji bērnus iepazīstina ar drošības noteikumiem pirmās nodarbības laikā septembra un 

janvāra mēnesī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu instruktāžu lapā. 

6.14. Pirms masu pasākumu apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības 

noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunu faktu skolotāja veic ierakstu instruktāžu lapā. 

6.15. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes, grupas skolotāja instruē bērnus par 

kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu grupas skolotāja veic ierakstu 

instruktāžu lapā. Dodoties pastaigā ārpus iestādes, iestāde nodrošina 2 pieaugušo klātbūtni uz 

katriem 20 bērniem. 

6.16. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki, 

vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi. 

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

piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību iestādes 

organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. 

6.18. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai, ja nepieciešams, 

evakuē bērnus -  aukle izsludina trauksmi un vēršas pie administrācijas pēc palīdzības. Pieaugušie 

rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijā. 

6.19. Līdz plkst.7.30 vecāki paziņo grupas skolotājai par to, ka bērns ir saslimis vai arī 

neapmeklēs iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

 

7. Kārtība, kā izglītojamie tiek nodoti, un kā iestādē nodod izglītojamo 

vecākiem 

7.1. Atvedot bērnu uz iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai par 

bērna ierašanos. 

7.2. Bērnu uz iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un 

higiēnas piederumiem. Virsdrēbes atstāj garderobē un nomaina ielas apavus. 
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7.3. Grupas skolotājai  vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no iestādes, par ko 

skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no 

iestādes izņems cita persona. 

7.4. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši 

vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī vai citos gadījumos, 

ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var kaitēt bērna interesēm. 

7.5. Grupas telpās aizliegts ienest un lietot jebkura veida medikamentus. Ja bērnam iestādē 

nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, grupas skolotāja vēršas pie iestādes medicīnas māsas 

pēc palīdzības. 

7.6. Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, iestāde ziņo iestādes 

medmāsai, bērna vecākiem un ātrajai  medicīniskajai palīdzībai par medicīniskās palīdzības 

nepieciešamību.   

7.7. Bērnu no Iestādes var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 

19:00. 

7.8. Atstājot Iestādi, vecākiem ar bērnu obligāti ir jāatvadās no pedagoga vai pedagoga palīga. 

7.9. Pēc bērna izņemšanas no Iestādes, viņš nedrīkst atgriezties Iestādes teritorijā. 

7.10. Ja vecāki līdz plkst. 19:00 neierodas Iestādē, lai izņemtu bērnu, un vecāki nav sazvanāmi, 

grupas skolotājs informē un risina situāciju ar Pašvaldības policiju. 

 

8. Drošības nodrošināšana 

8.1. Bērna atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki. 

8.2. Evakuācijas plāni ir izvietoti Iestādes katrā stāva gaitenī, arī informācija par operatīvo 

dienestu izsaukšanu. 

8.3. Atskanot trauksmes signālam, ja vecāks atrodas bērna grupā, nekavējoties jāatstāj Iestādes 

telpas pa evakuācijas izeju. 

8.4. Iestādē, lai aizsargātu bērnu dzīvību un veselību, tiek ievērotas sekojoši noteikumi: 

ugunsdrošības noteikumi; darba aizsardzības noteikumi; civilās aizsardzības plāns; kārtība, 

organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas. 

8.5. Noteikumi bērniem: par drošību nodarbību telpās un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas 

var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību; ugunsdrošībā; elektrodrošībā; pirmās palīdzības 

sniegšanā; par drošību ekskursijās un pārgājienos; drošību Iestādes pasākumos; drošību sporta 

sacensībās un nodarbībās. 

8.6. Pirms masu pasākuma apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības 

noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu instruktāžas lapā.  

Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. 

8.7. Pirms došanās ekskursijās, tālās pastaigās grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības 

noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu instruktāžas 

lapā. Vienas grupas bērnus (līdz 20) pavada ne mazāk kā divi pieaugušie (aicināti tiek arī 

vecāki). 

8.8. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, 

evakuē bērnus, pedagoga palīgs vai tuvāk esošais darbinieks izsludina trauksmi un griežas pie 

Iestādes vadītāja pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātajam plānam ārkārtas 

situācijās. 

8.9. Divriteņus, skrejriteņus drīkst lietot tikai vecāku klātbūtnē,  izmantojot aizsargķiveres, 

braucot uz un no Iestādes. 

8.10. Iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem)  

u.c.vērtīgām lietām, ko bērns ir paņēmis līdzi uz Iestādi. 

8.11 Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizēti nosaka „Kārtība par vadītāja un 

pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kā arī 

“Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība 
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pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

8.12. Personas datu drošība. Iestāde savās telpās var izvietot fotogrāfijas no pasākumiem. 

Iestāde nav atbildīga par Iestādes organizētos pasākumos bērniem, ka trešās personas var 

fotogrāfēt esošos dalībniekus. Pasākuma laikā bērni var tikt identificēti (nosaukts vārds, 

uzvārds), piemēram, pasniedzot diplomus vai citu atzinību. 

 

9. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas 

9.1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, bērni, vecāki un viņu pilnvarotās 

personas. 

9.2. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, 

griežas pie Iestādes vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku. 

9.3. Iestādes durvis ir  slēgtas. Iestādes ieejas durvju atvēršanai izmanto durvju kodu. Durvju 

kods nepiederošām personām netiek izsniegts. 

9.4. Par katru nepiederošas personas ierašanās gadījumu jāinformē Iestādes vadītāja vai 

atbildīgais darbinieks vadītājas prombūtnē. 

9.5. Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt atrašanās 

iemeslu Iestādē vai tās teritorijā. 

 

10. Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par bērnu ēdināšanu 

Iestādē 

10.1. Ēdināšanu veic ēdināšanas firma SIA „ IRG” . Maksa par bērnu ēdināšanu tiek noteikta, 

pamatojoties uz Tukuma novada Domes (turpmāk-Dome)  lēmuma un maksāta pēc SIA „ IRG”  

izniegtā rēķina par esošo mēnesi uz SIA „IRG”  bankas kontu. 

10.2. Domes līdzfinansējuma apmēru nosaka atbilstīgie Domes lēmumi ( 0,56 euro centi dienā 

katram bērnam, 80% apmērā – daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem ar 

celiakiju). 

10.3. Maksāšanas kārtība un apmērs norādīts trīspusējā līgumā starp vecākiem, Iestādi un 

ēdināšanas firmu. 

10.4. Ja vecāks iepriekšējās dienā vai konkrētajā dienā līdz plkst.7.30 rītā nav telefoniski vai 

mutiski atteicis bērna ierašanos, neapmeklētā diena uzskaites lapā tiek atzīmēta ar riņķīti un tiek 

ieskaitīta apmaksājamo dienu skaitā. 

10.5. Neskaidrību gadījumos par maksas aprēķināšanu var interesēties pie ēdināšanas firmas  

grāmatvedes, kuras kontakti norādīti rēķinā. 

 

11. Rīcība gadījumos, kad bērns neapmeklē Iestādi 

11.1. Gadījumos, kad bērns neapmeklē Iestādi slimības dēļ, vecākiem par to jāpaziņo līdz plkst. 

7.30 saslimšanas dienā grupas skolotājai. 

11.2. Iesniegt Iestādei ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ neapmeklē 

vai, ja aizgājis mājās no iestādes ar šādām pazīmēm: caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu 

ābolu dzelte, paaugstināta temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar 

paaugstinātu temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā- miegainība, atteikšanās ēst, dzert, 

raudulība, paātrināta elpošana (saskaņā ar 13.p. Ministru Kabineta noteikumi  Nr.890).  
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11.3. Par bērna atgriešanos Iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā vai esošajā līdz 

plkst.7.30. 

 

12. Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto izglītību 

12.1. Saskaņā ar Izglītības likumu, bērna vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu izglītību. 

12.2. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību bērns apgūst līdz 31.maijam tajā kalendārajā gadā, 

kurā bērns kļūst septiņus gadus vecs. Pēc vecāku pamatota iesnieguma, vadītāja, izvērtējot 

situāciju, var atļaut apmeklēt Iestādi līdz 30.jūnijam.  

12.3. Ar Iestādes vadītājas rīkojumu, vecākiem, kuru bērns ir apmeklējis un apguvis piecgadīgo 

un sešgadīgo apmācību, tiek izsniegta noteiktas formas izziņa, kuru vecāks var iesniegt skolā, 

kurā bērns uzsāks mācības 1.klasē. 

13. Uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

13.1. Uzņemšanas kārtība noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos. 

13.2. Iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt bērnu no 

iestādes, tostarp: 

13.2.1 ja pēc vietas piešķiršanas iestādē bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas iestādē 

ar bērnu un medicīniskajiem dokumentiem (vieta tiek piešķirta nākošajam rindā esošajam 

bērnam); 

13.2.2. ja bērns vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē iestādi (piecgadīgos 

un sešgadīgos bērnus, kuru apmācība ir obligāta); 

13.3.3 ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā par bērna ēdināšanu,  piecgadīgos un 

sešgadīgos bērnus, kuru apmācība ir obligāta; 

13.3.4. ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās 

komisijas slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē. 

13.3. Bērna vieta Iestādē saglabājas: viņa slimības, karantīnas laikā; vecāku kārtējā atvaļinājuma 

laikā. 

14. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

14.1. Noteikumu ievērošana visiem vecākiem un Iestādes personālam ir obligāta. 

14.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā: 

14.2.1. Grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt 

individuālas pārrunas ar vecākiem; 

14.2.2. vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes. 

14.3. Iestādē pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tukuma novada Domē. 

14.4. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās, grupas vecāku sapulcē vai Iestādes padomē. 

14.5. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši noteikumus, grupas skolotāja vai cits iestādes darbinieks 

iesniedz rakstisku ziņojumu iestādes vadībai. 

14.5.1. Jautājumu izskata individuālās pārrunās: 

14.5.2. grupas skolotāja ar vecākiem; 

14.5.3. iestādes vadība kopā ar grupas skolotāju un vecākiem; 

14.5.4.  grupas vecāku sapulcē; 

14.5.5. iestādes padomes sēdē. 

14.6. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto fizisko vai emocionālo vardarbību, administratīvi 

vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret bērniem, iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties 

ziņo tiesībsargājošām iestādēm. Bērna veselības aizsardzība un drošība ir primārais iestādes 

uzdevums, kas tiek nodrošināts nekavējoties.  
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15. Kārtība, kādā vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar noteikumiem 

15.1. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu 

parakstu savstarpējā līguma parakstīšanas laikā pie vadītājas. 

15.2. Grupu skolotājas katru gadu septembrī individuāli vai organizētajās grupas sapulcēs 

atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces 

protokolā vai Iestādes sagatavotā veidlapā. 

15.3. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem. 

15.4. Bērni ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un atkārtoti 

attiecīgajās mācību tēmās. 

16. Noslēguma jautājumi 

16.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes 

direktore, Iestādes pedagoģiskā padome, Iestādes padome. Tos apstiprina Iestādes vadītājs, ja 

nepieciešams saskaņo ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi. 

 

 

 Tukuma 3.pamatskolas direktore      Z. Selivanoviča 

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas vecuma grupām saskaņoti 30.08.2018 Pedagoģiskajā 

padomes sēdē (prot.nr. 3-10/3). 

Darba kārtības noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī. 
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Ar Tukuma 3.pamatskolas iekšējiem noteikumiem: 

„Tukuma 3.pamatskolas pirmsskolas vecuma bērnu grupu 

Iekšējās kārtības noteikumi” 

esmu iepazinies 
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