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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
 
19.02.2020.                                               Nr. 2 

 
”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Habad pirmsskolas izglītības iestādē 
un tās organizētajos pasākumos” 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības 
likuma 14.panta 21.punktu,                                                         
Ministru kabineta 24.11.2009. 
noteikumiem Nr.1338                                                                
„Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība                                                            
izglītības iestādēs un tās 
organizētajos pasākumos”,                                    

 
I  Vispārīgie jautājumi 
 
1.     Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Habad 
pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā Iestāde) un tās organizētajos 
pasākumos. 
2.     Par šo noteikumu ievērošanu Iestādē ir atbildīgs Iestādes vadītājs un Iestādes 
darbinieki  atbilstoši savai kompetencei, kas noteikta amatu aprakstos. 
II  Prasības bērnu dzīves organizācijai Iestādē 
3.   Bērni Iestādē ierodas vecāku vai izglītojamā likumīgo pārstāvju (turpmāk vecāki) 

pavadībā, kuri bērnu nodod pirmsskolas izglītības skolotājai vai darbiniekam, 
kas sagaida bērnus. Ja bērns brauc ar skolas autobusu, viņš var ierasties patstāvīgi.  

4. Kad bērns nodots Iestādē, nav pieļaujama bērna atrašanās ārpus Iestādes teritorijas 
bez Iestādes darbinieka klātbūtnes.  

5. Visu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku pienākums ir pasargāt bērnus no 
emocionālās vardarbības – bērnu pašcieņas aizskaršanas vai psiholoģiskas 
ietekmēšanas - viņiem draudot, lamājot, pazemojot vai citādi kaitējot bērnu 
emocionālajai attīstībai. 

6. No Iestādes izņemt bērnu ir tiesības bērnu vecākiem vai viņu iesniegumā 
norādītām personām, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu. 



Iestāde nav tiesīga nodot bērnu iereibušām personām, kā arī jaunākā skolas 
vecuma bērniem (līdz 13 gadu vecumam). 

7.   Iestādes vadītājs nodrošina, ka Iestādes ”Iekšējās kārtības noteikumi” ir izvietoti  
        vecākiem un citām ieinteresētām personām redzamā vietā. Vecāki ar savu 
parakstu reģistrācijas lapā apliecina faktu par iepazīšanos ar ”Iekšējās kārtības 
noteikumiem”.       
8.   Izglītojamo iepazīstināšanu ar ”Iestādes drošības instrukciju izglītojamajiem”  
        ( Drošības noteikumi izglītojamiem) reģistrē  skolotāju dienasgrāmatā.   
9.   Nelaimes un ārkārtas gadījumos darbiniekiem jārīkojas atbilstoši Iestādes 

izstrādātajiem ”Iekšējās kārtības noteikumiem”, civilās aizsardzības, avārijas un 
glābšanas darbu plānam un drošības instrukcijām, kuras apstiprinājis Iestādes 
vadītājs. 
9.1. Katrā grupā ārkārtas gadījumiem atrodas speciāli iekārtota mape ar bērnu 

sarakstu*,       lukturīti, svilpi. 
* 

Nr. Uzvārds Vārds Telefona 
numurs 

Mobilais 
telefons 

Datums Vecāka paraksts 

       
 

9.2. Pie medicīnas māsas ārkārtas gadījumiem atrodas speciāli ierīkota kaste ar 
pirmsskolas izglītības iestādes grupu pedagogu apstiprinātiem bērnu 
sarakstiem (kopijas), lukturīti, karodziņiem, marles saiti, ārkārtas 
gadījumos vienreizlietojamiem cimdiem, svilpi, elpošanas ceļu aizsardzības 
maskām un citiem individuālās aizsardzības līdzekļiem.  

10.  Informācija par operatīva dienesta izsaukšanu, ”Iekšējās kārtības noteikumiem”, 
drošības noteikumiem un evakuācijas plānu izglītības iestādes darbiniekiem un 
vecākiem  ir pieejama grupu vecāku informatīvajos stūrīšos un 1.stāvā vecāku 
informatīvajā stendā. 

11. Pirmsskolas vecuma bērnu pārvietošanās no savas grupas uz citām Iestādes telpām 
      pieļaujama tikai Iestādes darbinieku pavadībā. Ejot pa kāpnēm, Iestādes darbinieks  
      nodrošina uzmanīgu un nesteidzīgu bērnu pārvietošanos. Ejot pa kāpnēm, jaunāko   
      grupu izglītojamos pavada  arī skolotāja palīgs. 
12. Sporta nodarbībās bērniem jābūt sporta nodarbībām piemērotā apģērbā un apavos. 
      Pedagogam jānodrošina bērnu individuālo aizsardzību pie sporta rīkiem, izvēloties  
      fizisko slodzi atbilstoši bērna vecumam un individuālām īpašībām.  
13. Iestādes audzēkņi drīkst teritorijā izmantot braucamrīkus (velosipēdu, skrejriteni, 
      skrituļslidas), lietojot aizsargķiveri, kāju un roku locītavu aizsargus stingra 
pedagoga vai vecāka uzraudzībā.  
14. Pastaigu laikā rotaļu laukumos jāievēro drošību uz sporta moduļiem.  
15. Izglītojamiem aizliegts pārvietoties pa kāpnēm, turot rokām kādus priekšmetus 

(lāpstiņas, grābekļus, krēsliņus u.c.) 
16. Vecākiem aizliegts atstāt bērnu skapīšos jebkādus medikamentus. 
 
III  Prasības iestādes telpām, aprīkojumam un teritorijai 
 
17. Ne retāk kā reizi mācību gadā Iestādē jāorganizē apskati, lai novērtētu izglītības 

iestādes atbilstību drošības prasībām, ja atbildīgā uzraudzības institūcija nav 
veikusi pārbaudi pēc savas iniciatīvas. Izglītības iestādes atbilstības novērtējumu 



sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests un Veselības inspekcija.  

18. Iestādē ugunsdrošība papildus tiek nodrošināta ar ugunsgrēka paziņošanas 
signalizāciju. 

19. Telpās, kurās atrodas bērni, visām mēbelēm un konstrukcijām, kas pārsniedz bērna 
augumu, jābūt stabilām vai nostiprinātām. Mēbeļu konstrukcijās nav pieļaujami 
atvāžami sēdekļi, izvirzītas skrūves un citi mehānismi, kas var izraisīt traumas. 
Mēbeļu izmērus jānodrošina atbilstošus bērna auguma un vecuma prasībām. 

20. Telpās „zaļiem stūrīšiem” un puķu podiem  jāatrodas drošā augstumā vai uz 
palodzēm. 

21. Dekorus grupās nedrīkst stiprināt pie elektrības vadiem. Noformējot stendus, 
vizuālās sienas stiprinājumam jāizmanto lipekli „Gum fix”, diegu vai 
makšķerauklu. 

22. Durvju stiklam jābūt trieciendrošam, bērnu auguma augstumā jābūt norobežotam 
ar aizsargbarjeru. 

23. Evakuācijas durvis jāaizver no iekšpuses ar viegli atveramu aizvaru. Evakuācijas  
koridoriem jābūt brīviem. 
24. Evakuācijas ceļiem un izejām, kā arī durvīm un ceļiem, kas ved uz tām, Iestādes 

teritorijā jābūt brīviem, lai iespējami ātri varētu nokļūt drošībā. 
25. Mācību līdzekļus un priekšmetus, kas var radīt traumas (piem. šķēres, adatas, 

naži), jāizmanto Iestādes darbinieka klātbūtnē un jāizvieto bērniem nepieejamās 
vietās. 

26. Iestādē drīkst lietot tikai sertificētas un drošas sildierīces. Pēc elektroiekārtu     
izmantošanas tās tiek atslēgtas no strāvas. Mācību tehniskos līdzekļus un 
elektroiekārtas jānovieto bērniem neaizsniedzamā vietā. 
27. Elektrības kontaktus jānoslēdz atbilstoši elektrodrošības noteikumiem un tiem 

jāatrodas ne zemāk kā 1,5 metrus no grīdas. 
28. Pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības aptieciņas glabāšanu jānodrošina 

bērniem neaizsniedzamā vietā – medicīnas kabinetā, katrā grupā, mūzikas zālē, 
sporta zālē. Iestādē apstiprināta „Pirmās palīdzības sniegšanas instrukcija”. 

29. Iestādē aizliegts ienest priekšmetus un vielas, kas bīstamas bērnu dzīvībai, drošībai 
un veselībai. 

30. Dezinfekcijas un telpu uzkopšanas līdzekļus jāglabā aizslēgtos plauktos un 
skapjos. Rotaļlietu un telpu dezinfekciju jāveic laikā, kad bērni neatrodas telpās. 

31. Iestādē drīkst izmantot rotaļlietas un spēles, kas nav kaitīgas bērna dzīvībai un 
veselībai. Tās jāizvēlas atbilstoši bērna vecumam. 

32. Iestādes teritorijai jābūt nožogotai tā, lai bērnu atrašanās teritorijā būtu droša. 
33. Iestādes teritorijai jābūt sakoptai, pārredzamai – krūmājus jāretina un jāapgriež, 

zālienu regulāri jākopj un jāpļauj. Iestādes teritorijā apzaļumošanai aizliegts 
izmantot augus, kas bīstami cilvēka veselībai, augus ar ērkšķiem un indīgām auga 
daļām. 

34. Rotaļu zonā ierīkotajām smilšu kastēm jānodrošina pārklāšanas iespēju. Smiltis 
kastē jāmaina obligāti katru gadu pavasarī un pēc nepieciešamības arī biežāk. 
Rotaļu un sporta zonā jāiekārto pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošas ierīces un 
konstrukcijas. Tām jābūt stabilām, nostiprinātām un bērnu veselībai nekaitīgām. 

35. Saimniecības zona jānorobežo no pārējās Iestādes teritorijas.  
36. Ziemas sezonā jānodrošina regulāra sniega tīrīšana teritorijā un no ēku jumtiem, 

celiņus un kāpnes jātīra un jākaisa ar smiltīm, nepieciešamības gadījumā bīstamās 
zonas jānorobežo. 



 
IV Drošības pasākumi masu pasākumos 
 
37. Par masu pasākumu Iestādē tiek uzskatīts tāds pasākums, kurā piedalās 50 un 

vairāk dalībnieku. 
38. Masu pasākumā obligāta ir Iestādes medicīnas darbinieka klātbūtne. 
39. Par pasākuma drošību un organizāciju atbild ar Iestādes vadītāja rīkojumu noteikta  
     atbildīgā persona. 
40. Atbildīgās personas pienākumi, organizējot bērnu drošības aizsardzību masu 

pasākumā: 
40.1. pirms pasākuma jāpārbauda telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotība 

attiecīgajam pasākumam un atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

40.2. jāpārbauda dekorāciju nostiprinājums, jāseko, lai tas nepieciešamības 
gadījumā netraucētu dalībnieku evakuāciju; 

40.3. pasākuma laikā jāatrodas telpā un jāseko, lai tiktu ievēroti ugunsdrošības 
noteikumi, kā arī citi drošības nosacījumi; 

40.4. jāseko, lai netiktu lietoti gaismas efekti, kuros izmantotas veselībai kaitīgas 
vielas; 

40.5. jāseko, lai telpas netiktu pārblīvētas ar apmeklētājiem, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku; 

40.6. jāseko, lai pasākuma apgaismošanai izmantotu tikai slēgtos elektrības 
vadus ar standarta savienojumiem; 

40.7. jānodrošina nepieciešamo pedagogu skaitu pasākumā; 
40.8. jāinformē pašvaldības policiju par masu pasākuma norisi, ja pasākums tiek     

organizēts ārpus Iestādes teritorijas; 
40.9. vajadzības gadījumā jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniegšana. 
41.       Par pasākumu atbildīgajai personai nepieciešamības gadījumā jāorganizē 

pasākuma dalībnieku evakuācija, jāveic operatīvā dienesta izsaukšana, jāizsauc 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī jāpilda citus dežūrējošā administratora 
norādījumus. 

 
V Ekskursiju, pārgājienu, pastaigu  un sporta pasākumu organizēšana un 
vadīšanas kārtība 
42. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu 

grupas   pārvietošanās, nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības 
iestādes teritorijas) atbildīgajai skolotājai jāiesniedz  vadītājai rakstisku 
informāciju – pieteikumu , kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, 
maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, grupas numurs, kā arī atbildīgās skolotājas 
tālruņa numurs.  

        42.1. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā par 
pasākumu jāinformē vecāki, kuriem ar parakstu jāapliecina piekrišana sava bērna 
līdzdalībai pasākumā.  
        42.2. Vecākiem jāinformē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības 
traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība. 
43. Ekskursija  līdz 30 bērniem grupā jāorganizē vismaz divu pieaugušo pavadībā, no 

kuriem viens ir atbildīgais skolotājs, to saskaņojot ar iestādes medicīnas māsu. 
 



Datums 
Pastaigas 
vieta 

Bērnu skaits 
Iziešanas 
laiks 

Pavadošo 
personu 
vārds, uzvārds 

Paraksts Izejot Atgriežoties 

 
 
PIELIKUMĀ  
Nr.1. bērnu saraksts; 
Nr.2. maršruta karte. 
49. Pirms sporta svētkiem Iestādē jāveic organizācijas pasākumi. 
        49.1. Bērnu vecāki jāinformē par plānoto pasākumu un vecākiem ar savu 
parakstu     jāapliecina,   ka viņi piekrīt bērnu līdzdalībai sporta pasākumā. 
        49.2. Bērniem: 

 jāizstāsta, kur notiks sporta pasākums, jāpasaka brauciena maršruts; 
 līdz autobusam jāiet pa pāriem, turot vienam otru pie rokas. Uzmanīgi 

jāseko, lai neatpaliktu no kolonnas. Jāiet mierīgi, piesardzīgi, klausoties 
skolotājas komandas; 

 autobusā jāiekāpj pa vienam, nebīdot un negrūstot vienam otru; 
 mierīgi jāieiet autobusa salonā un jāaizņem brīvu vietu; 
 autobusa kustības laikā mierīgi jāsēž, pieturoties pie sēdekļa. Autobusā 

kategoriski aizliegts celties un staigāt; 
 celties no savas vietas drīkst pēc skolotājas komandas; 
 pēc komandas pa vienam jāizkāpj no autobusa. Jāgaida pie autobusa, 

kamēr izkāps visi bērni un jānostājas kolonnā pa pāriem; 
 kustību jāsāk tikai pēc skolotājas komandas viņas norādītajā virzienā; 
 sporta laukumā nedrīkst attālināties no savas grupas bērniem un 

pedagogiem, visu laiku visiem jāpaliek kopā; 
 izpildot sacensības komandās un piedaloties rotaļās, jāpaliek savas 

grupas un skolotāju tuvumā. Jāseko skolotājas komandām un 
norādījumiem. 

 
VI  Ceļu satiksmes drošības ievērošanas kārtība 
 

50. Dodoties ar bērniem ārpus pirmsskolas iestādes teritorijas, bērnus jāpavada 
diviem pieaugušajiem – viens atrodas grupas sākumā, otrs – grupas beigās. 
Abiem pieaugušajiem jābūt karodziņiem vai priekšmetiem ar atstarojošiem 
elementiem (oranžas/dzeltenas vestes). 

51.  Ceļu jāšķērso tikai noteiktās vietās: 
 speciāli organizētajās pārējās – pazemē vai virszemē; 
 vietās ar speciālo iezīmējumu un zīmi “Pāreja”; 
 pie zaļās luksofora gaismas. 
52. Nepārtraukti jāatgādina audzēkņiem par drošības noteikumiem uz ceļa. 
53. Izmantojot transportu, audzēkņiem jāpaskaidro par pasažieru uzvedības 

normām. 
 
VII Uzvedības kārtība uz ūdens un uz ledus 
 

54. Atrasties pie ūdens (bērnu piepūšamajos baseinos) drīkst tikai pieaugušo 
klātbūtnē. 



55. Vienmēr jāpatur bērnus savā uzmanības lokā. Jāseko, lai bērni nedzertu 
nevārītu ūdeni, spēlējoties baseinā. Ziemas periodā jāseko, lai bērni neliktu 
mutē lāstekas. 

56. Pēc iespējas neļaut bērnam spēlēties pie ūdens pavasara un rudens periodos. 
57. Slidot un spēlēt hokeju tikai speciāli nodrošinātās vietās.  

 
VIII Rīcības ekstremālās situācijās 
 

58. Pedagogs ir atbildīgs, lai bērnam būtu sekojošas zināšanas ekstremālās 
situācijās: zināt savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu ; 

 nedrīkst slēpties, steidzīgi skriet ārā; 
 paziņot pieaugušajam par ugunsgrēku; 
 zvanīt pa tālruni uz 112 un ziņot par notikušo. 
59. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā jārīkojas atbilstoši Habad pirmsskolas 

izglītības iestādes Instrukcijai ugunsgrēka izcelšanas gadījumā, jāzvana pa 
tālruni 112 un jāziņo par notikušo. 

60.  Plūdu gadījumā: 
 jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests par plūdiem pa 

tālruni 112.  
61. Saindēšanas gadījumi ar indīgam vielām: 
 par notikušo jāziņo medicīnas māsai un administrācijai; 
 jāizsauc ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112; 
 jāziņo izglītojamā  vecākiem; 
 ja bērns iedzēris šķidrumu, kas nebija paredzēts dzeršanai, tā atlikušo daļu 

nedrīkst liet ārā; 
 ja bērns kaut ko neparedzētu iedzēris, tad jādot maziem malkiem dzert ūdeni. 
62. Ārkārtējā situācija: 

64.1.Dežurējošam administratoram jāizsludina trauksmi: 
64.2. Uzzinot par trauksmi, grupu darbinieku pārstāvji un pārējie darbinieki ierodas 
vadītājas kabinetā, kur vadītājs vai dežūrējošais administrators dod īsas, lakoniskas un 
saprotamas norādes par turpmāko rīcību. 
64.3.Ja nepārvaramas varas izraisītas sekās kopīga darbības plāna precizēšana nav 
iespējama, grupu darbiniekiem nekavējoties jāveic bērnu evakuēšanu. 
64.5. Grupas darbiniekam, novērtējot situāciju, jāizvēlas īsāko un drošāko evakuācijas 
ceļu no pirmsskolas izglītības iestādes telpām, jāpārbauda bērnu skaitu. Evakuējot 
bērnus, vienam darbiniekam jāatrodas bērnu grupas priekšgalā, otram darbiniekam 
jāiziet no grupas pēdējam, vēlreiz pārbaudot telpas. 
64.6.Grupas darbiniekiem jāved bērnus uz tuvāko drošo vietu vai ēku un jāgaida 
Iestādes vadītāju vai administrācijas pārstāvi, kas organizē turpmāko rīcības gaitu. 
 
Direktora p.i.               S.Arhipova 


