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Apstiprināts 
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 
„Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs” 

direktores G.Balodes 03.09.2018. rīkojumu Nr.1-8/182A  
 

Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centrs 
pirmsskolas izglītības grupas 

 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
 

Izdoti , saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās 
daļas 2. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 
1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pasākumos”, Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru 
kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 2. punktu, Ministru kabineta 31.07.2012. noteikumiem                  
Nr. 533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, citiem spēkā esošiem normatīviem 
aktiem un Jelgavas 1.internātpamatskola-attīstības centrs nolikumu. 
 Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) reglamentē Jelgavas 1.internātpamatskola-
attīstības centrs pirmsskolas izglītības grupas (turpmāk- Grupas) vienotu kārtību, kas ir saistoša visiem 
darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, vai personām, kuras realizē aizgādību. 
 
Noteikumi nosaka: 

II. Darba dienas un izglītības procesa organizāciju; 
III.  Izglītojamo atvešanas un izņemšanas kārtību; 
IV. Kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Grupā; 
V. Kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

pieejamība Grupā; 
VI.  Iestādes vadītājas un skolotāju rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, 

dzīvību un veselību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu; 
VII. Izglītojamo pienākumus un tiesības; 

VIII. Vecāku pienākumus un tiesības; 
IX. Kārtību, kādā grupā uzturas nepiederošas personas; 
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X. Kārtību, kādā tiek risinātas konfliktsituācijas; 
XI. Izglītojamo personu datu aizsardzības kārtību; 

XII. Kārtību, kādā vecāki un grupas personāls tiek iepazīstināti ar Noteikumiem; 
XIII.  Kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem; 
XIV.  Atbildību par Noteikumu neievērošanu; 
XV.  Noslēguma jautājumi. 

 
 

II. Darba dienas un izglītības procesa organizācija 
1. Grupai ir piecu dienu darba nedēļa ar darba laiku no plkst. 07:00 līdz 19:00. Pirms svētku dienās 
Grupas darba laiks saīsināts par vienu stundu. Sestdienās, svētdienās un kalendārā noteiktās valsts 
svētku dienās Grupa ir slēgta. 
2. Mācību process tiek organizēts valsts valodā, saskaņā ar licencētajām izglītības programmām: 

2.2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 
traucējumiem programmas kods 01015311; 
2.3. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 
programmas kods 01015411; 
2.4. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem programmas kods 01015611. 

3. Pirmsskolas izglītības mācību saturs tiek īstenots, izmantojot iekļaujošas, multikulturālas un bērn- 
centrētas izglītības koncepciju, nodrošinot individualizētu pieeju bērnu vecumam un individuālajām 
vajadzībām. 
4. Grupu apmeklē izglītojamie vecumā no diviem gadiem līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 
5. Dienas ritms Grupā noteikts atbilstoši izglītojamo vecumam, ievērojot higiēnas prasības iestādēm, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Ar dienas ritmu var iepazīties grupas dienas plānojumā. 
6. Atpūtas laiks – diendusa Grupas telpā laikā no plkst. 13:00 – 15:00. 
7. Pedagoģiskā procesa organizāciju un saturu nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas tiek 
organizētas pēc vadītājas apstiprināta rotaļnodarbību saraksta, atbilstoši gada darba plānam un 
dienas ritmam. 
8. Izglītojamais uz Grupu jāatved līdz plkst. 08:30, lai nodrošinātu izglītojamo sociālo prasmju un 

izziņas darbības aktivitāti (ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās). 
9. Dienas garumā, skolotāju vadībā, Grupā tiek organizētas rotaļnodarbības, sporta, mūzikas 

nodarbības, pastaigas iestādes teritorijā un ārpus tās, individuālais darbs ar izglītojamajiem, 
ņemot vērā izglītojamā vecumu un individuālās vajadzības. 

10. Rotaļnodarbības notiek: 
 10.1. grupas telpās; 
 10.2. mūzikas, sporta un vingrošanas zālē; 
 10.3. iestādes teritorijā. 
11.     Pastaigas, mācību ekskursijas ārpus Iestādes teritorijas tiek reģistrētas pastaigu žurnālā. 
12. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās Iestādē uzņemtie izglītojamie, Iestādes darbinieki, 
vecāki, ģimenes locekļi un Iestādes direktores aicināti viesi. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par 
organizētajiem pasākumiem. Pasākumus izglītojamajiem, kopā ar vecākiem, organizē ne vēlāk kā līdz 
plkst. 19:00. 
13. Izglītojamais uz Grupu jāved tīrs un sakopts, ar piemērotu apģērbu, kuru var viegli uzvilkt, 
novilkt. Atbilstoši izglītojamā vecumam un sezonai, jābūt rezerves veļai, zeķēm, cimdiem.  
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III. Izglītojamo atvešanas un izņemšanas kārtība 
 
1. Līdz plkst. 8:30 paziņot pa tālruni grupas skolotājai par izglītojamā saslimšanu, vai arī, ja 
izglītojamais neapmeklēs Grupu citu attaisnojošu iemeslu dēļ. 
2. Aizliegts atstāt izglītojamo vienu pie Iestādes vārtiem vai ārdurvīm. Vecāku pienākums, atvedot 
izglītojamo un Iestādi, pavadīt viņu līdz Grupai un atstāt personāla tiešā uzraudzībā. 
3. Bērnu no Iestādes drīkst izņemt vecāki vai viņu norādīta persona, kas nav jaunāka par 13 
gadiem. 
4. Izņemot izglītojamo no Grupas, vecāki ir kopā ar viņu garderobē, palīdz saģērbties, atsveicinās no 
skolotājas un kopā ar izglītojamo dodas prom no Grupas. Izņemot izglītojamo no pastaigu laukuma, 
vecāki atsveicinās no skolotājas. 
5. Skolotājam ir tiesības vakarā neatdot izglītojamo personām, par kurām vecāki nav brīdinājuši, kā 
arī jebkurai personai, kura pēc izglītojamā ieradusies reibuma stāvoklī. 
6. Grupā ir tiesības neuzņemt izglītojamo ar infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, 
gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 37, 00 C), u.c. 
7. Aizliegts dot līdzi medikamentus un lūgt skolotāju vai aukli tos iedot izglītojamajam. Jebkurā 
saslimšanas gadījumā jāinformē Iestādes medicīnas darbinieki.  
8. Ja izglītojamais atstājis Grupu ar saslimšanas pazīmēm vai veselības stāvokļa dēļ nav apmeklējis 
iestādi, izglītojamais var atsākt apmeklēt Iestādi, tikai tad, ja ir izveseļojies un vecākiem iesniedzot 
skolotājai ārsta izziņu par izglītojamā veselības stāvokli, ar atļauju apmeklēt Grupu. 
9. Par plānotu Iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ vecākiem jāinformē Iestādes 
direktore.  
10. Vecāku pienākums ir izņemt izglītojamo no Grupas līdz plkst. 19:00. Ja vecāki neizņem 
izglītojamo no Grupas līdz plkst. 19:00, skolotāja par to nav brīdināta un ar vecākiem nav 
iespējams sazināties – skolotāja informē Iestādes direktori, Iestādes direktore informē attiecīgās 
institūcijas. 
11. Izstājoties no Iestādes,  vecākiem jāiesniedz  direktorei rakstisks iesniegums. 

 
 

IV. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Iestādē 
 
1. Iestādē tiek nodrošināta drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēku un teritorijas apsardzi 
nodrošina apsardzes uzņēmums, tiek veikta videonovērošana. 
2. Izglītojamā atrašanās laikā Grupā par Izglītojamā dzīvību un veselību atbild Grupas darbinieki. 
3. Evakuācijas plāni ir izvietoti katra stāva gaitenī un pie Grupas durvīm. Informācija par operatīvo 
dienestu izsaukšanas kārtību ir redzama visiem pieejamā vietā. 
4. Lai aizsargātu izglītojamā veselību un dzīvību, iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi. 
5. Skolotāji iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem. Par noteikumu 
pārrunāšanas faktu skolotāji veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā. 

6. Pirms masu pasākuma apmeklējuma, ekskursijām, tālākās pastaigās ārpus Iestādes teritorijas, 
Grupas skolotājs iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem pasākumos, iesniedz direktorei 
rakstisku pieteikumu ekskursijai, kurā norāda ekskursijas mērķi, maršrutu, dalībnieku sarakstu, 
pārvietošanās veidu, saziņas iespējas, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, atbildīgo skolotāju. 
7. Ārkārtas situācijās medicīnas māsa vai skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja 
nepieciešams, evakuē izglītojamos, darbinieki rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijās. 
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8.  Nodrošinot sava bērna un apkārtējo izglītojamo drošību, vecākiem jāpārbauda, ko bērns ņem līdz 
uz Grupu. Nav pieļaujams grupā ienest asus, ugunsnedrošus priekšmetus, pieaugušo kosmētiku u. c. 
priekšmetus, kas apdraud bērnu drošību. 
9. Ja Iestādes darbinieks kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, tas 
mutiski vēršas pie jebkura Iestādes darbinieka un informē to. 
 

V.  Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 
pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 
pirmās palīdzības sniegšana Iestādē. 
2. Iestādē pirmo palīdzību izglītojamajiem sniedz Iestādes medicīnas darbinieks, paralēli par 
notikušo informējot izglītojamā vecākus. 
3. Ja izglītojamiem tiek konstatētas saslimšanas pazīmes atrodoties Grupā, medicīnas māsa vai 
grupas skolotāja informē izglītojamā vecākus. 
5. Ja izglītojamais guvis nelielu traumu un nav apdraudēta viņa veselība, pirmo palīdzību 
izglītojamajam sniedz Iestādē. Ja izglītojamajiem ir smaga trauma, vai dzīvībai bīstama saslimšana, 
izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, un Iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu 
izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 
6. Par katru izglītojamā traumu vai sūdzībām medicīnas māsa izdara ierakstu ambulatoro pacientu 
reģistrācijas žurnālā vai grupas skolotājs izdara ierakstu grupas žurnālā. 
7. Iestādes rīkotajos sporta un citos pasākumos piedalās Iestādes medicīnas māsa. 
 

 
VI.    Iestādes direktores un skolotāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu 
drošību, dzīvību un veselību vai, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo 
 
1. Skolotājs informē direktori par izglītojamā uzvedību. 
2. Direktore nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 
dzīvību, uzturēšanos citā telpā medicīnas darbinieka, skolotāja  vai psihologa klātbūtnē. Uzturēšanās 
citā telpā var ilgt līdz brīdim, kad ierodas izglītojamā vecāki. 
3. Skolotāja vai administrācijas pārstāvis mutiski vai rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta 
formā) informē izglītojamā vecākus par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar 
iestādi. 
4. Direktore ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu situācijas risinājumu. 
 

VII. Izglītojamo pienākumi un tiesības 
1. Pienākumi: 

1.1. Katru dienu ierasties Iestādē un piedalīties nodarbībās; 
1.2 Ar cieņu izturēties pret vecākiem, Grupas darbiniekiem un citiem pieaugušajiem; 
1.3 Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās simboliem; 
1.4 Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus; 
1.5 Neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un 

emocionāli nelabvēlīgi ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos; 
1.6 Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu); 
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1.7 Pēc rotaļāšanās, pirms aiziešanas mājās, izglītojamajam ir jāsakārto rotaļu vieta un darba 
piederumi; 

1.8 Uzturēties telpās un rotaļu laukumā kopā ar citiem izglītojamajiem un skolotāju, vienam 
neatstāt Iestādes teritoriju; 

1.9 Ievērot Noteikumus un drošības noteikumus. 
 

2. Tiesības: 
2.1. Piedalīties rotaļnodarbībās, rotaļās, visos Iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos; 
2.2.  Uz veselības un dzīvības aizsardzību Iestādē, aizsardzību no fiziskās un emocionālās 

vardarbības; 
2.3. Iegūt kvalitatīvas zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes un iemaņas; 
2.4. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust 

attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā izglītojamā individualitāti; 
2.5. Saņemt paskaidrojumus un palīdzību no skolotājiem, aukles un citiem Iestādes darbiniekiem; 
2.6. Saņemt pilnvērtīgu uzturu; 
2.7. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību Iestādē; 
2.8. Izglītošanās procesā izmantot Iestādes telpas, teritoriju un tikt nodrošinātam ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un atbilstošu rotaļu vidi; 
2.9. Uz netraucētu mācību darbu rotaļnodarbībās un ārpus tām; 
2.10. Pārstāvēt Iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos u.c. 
2.11. Tiesības uz personas datu aizsardzību. 

 
VIII. Vecāku pienākumi un tiesības 

 
1. Iepazīties un ievērot Iestādes Noteikumus. 
2. Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot 
par to grupas skolotājai. 
3. Sekot līdzi informācijai, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā un vecāku mapēs. 
4. Izslēgt (vai ieslēgt klusuma režīmā) mobilos telefonus, apmeklējot Iestādes pasākumus, kas 
notiek Iestādes telpās. 
5. Pēc iespējas piedalīties Grupas vecāku sapulcēs un kopsapulcēs. Pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos 
lēmumus, ievērojot, ka vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē 
nav piedalījušies. 
6. Izglītojamo uz Iestādi atvest veselu, tīru, sakoptu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu. 
Apģērbam jāatbilst pēc izmēra un sezonas prasībām. Nodrošināt izglītojamam piemērotu apģērbu sporta 
un citām interešu nodarbībām. 
7. Informēt  Grupas skolotājus par  sava  bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja  viņam 
nepieciešama īpaša uzmanība. 
8. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai izglītojamajam 
veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – izglītojamiem un pieaugušajiem. Saudzīgi 
izturēties pret Iestādes mantu telpās un teritorijā, mācīt to izglītojamajam. 
10. Sekot, lai Iestādes ārdurvis būtu rūpīgi aizvērtas. 
11. Ievērot aizliegumu Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot 
vardarbību (aizliegts fiziski, emocionāli ietekmēt, pazemot izglītojamos un Iestādes 
darbiniekus). 
13. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies izglītojamā vai savas neatļautas rīcības rezultātā. 
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14. Piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo vecāki ir atbildīgi par to, lai izglītojamais iestādi apmeklētu 
regulāri. Par plānotu prombūtni (ārstniecības personas apmeklējumu, vecāku atvaļinājumu u.c.) vecāks 
raksta iesniegumu Iestādes direktorei - izņemot slimības dēļ. 
15. Neizplatīt nepārbaudītu, nepatiesu, diskreditējošu informāciju (video, foto, rakstiski) par 
Iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem publiskajā telpā, tajā skaitā sociālajos tīklos. 
16. Izglītojamajam  izstājoties no Iestādes, vecākiem iesniegt direktore iesniegumu. 
17. Piedalīties Iestādes padomes darbā, Iestādes pasākumos. 
18. Saņemt no skolotāja informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar izglītojamā 
audzināšanu, izglītošanu un attīstību. 
19. Neskaidrību, domstarpību vai problēmu gadījumā vērsties pie Iestādes administrācijas. 
20. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, 
izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie atbildīgajām 
personām vai Iestādes direktores. 
 
 
21. Būt informētam par grupas pasākumu un ekskursiju norises laiku, maršrutu, mērķi un 
ilgumu. 
22.Saņemt   izglītojamiem   paredzētos   ēdināšanas   pakalpojumus   un   saistīto   informāciju. 
23. Saskaņojot ar Iestādes vadītāju, brīvprātīgi sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas 
labiekārtošanā, telpu remontā, materiālās bāzes papildināšanā. 
24. Tiesības uz personas datu aizsardzību. 
 
 

IX. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas 
 
1. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki (bērna likumiskie 
pārstāvji). 
2. Iestādei nepiederošas personas - apmeklētāji. 
3. Iestādes  darbību  kontrolējošo  institūciju  amatpersonas,  ierodoties  Iestādē,  uzrāda  dienesta 
apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 
4. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, slēgt Līgumu ar Iestādi par bērna 
uzņemšanu, vai cita iemesla dēļ, vēršas pie Iestādes direktora darba laikā, vai arī iepriekš vienojas par 
citu tikšanās laiku. 
5. Apmeklētāju pārvietošanās Iestādē pieļaujama tikai darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot 
ar Iestādes administrāciju. Darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai uz grupu. 
6. Jebkuram Iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt nepiederošu vai nepazīstamu personu un 
noskaidrot atrašanās iemeslu Iestādē vai teritorijā. 
7. Aizliegts atrasties Iestādes teritorijā, ārpus darba laika, izņemot saskaņotu nepieciešamību 
(remontdarbi u.c.). 
8. Ja nepiederoša persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem izglītojamo 
veselībai vai dzīvībai, darbiniekam nekavējoties jāziņo Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai 
(tālr.63028550) vai 112, vienlaicīgi informējot Iestādes administrāciju. 

Iestādē aizliegts: 
1. Lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli ietekmēt, 
pazemot izglītojamos, Iestādes darbiniekus un citus izglītojamo vecākus). 
2. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās, psihotropās vielas, tabakas 
izstrādājumus, u.c., kas rada draudus apkārtējiem. 
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3. Ievest savus mājdzīvniekus Iestādes teritorijā un telpās. 
 
 

X. Kārtība, kādā tiek risinātas konfliktsituācijas 
 
1. Kārtība nosaka, kā tiek nodrošināta sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana: 

1.1. Sūdzību, priekšlikumu vai ierosinājumu reģistrē sūdzību reģistrā, uzrādot: sūdzības iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu, sūdzības veidu (mutiska, rakstiska, anonīma), īsu izklāstu, datumu, reģistrācijas 
numuru; 
1.2. Iestādes direktore un administrācija izskata sūdzību un nosaka rīcības plānu; 
1.3. Pieaicinot iesaistītās personas, administrācija noskaidro sūdzībā rakstīto, uzklausa Iestādes 
darbiniekus un nosaka paskaidrojuma iesniegšanas datumu. 

2. Administrācija,  nepieciešamības  gadījumā,  organizē  iesaistīto  personu  pārrunas  (sūdzības 
iesniedzēji, iesaistītie darbinieki un administrācijas pārstāvji). 
3. Sūdzības iesniedzējam, tiek sniegta rakstiska atbilde viena mēneša laikā no iesniegšanas datuma 
(izņemot gadījumus, ja iesniedzējs ir anonīms). 
 

XI. Izglītojamo personu datu aizsardzības kārtība 
 
1. Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtības ievērošana attiecas uz visiem Iestādes 
darbiniekiem, kuri saistīti ar Iestādes funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar izglītojamo personas 
datiem. 
2. Iestāde nodrošina izglītojamo personu datu aizsardzību, katrai personas datu apstrādei nosakot 
noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi. 
3. Izglītojamo personas dati nevar tikt izmantoti komerciāliem, politiskiem un citiem mērķiem, kas 
nav saistīti ar izglītības funkciju nodrošināšanu, ja nav saņemta izglītojamā vecāku piekrišana. 
4. Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, 
interneta mājaslapā, publiska to izmantošana Iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts 
izglītojamā likumiskais pārstāvis un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītajam 
mērķim. 
5. Ja Iestādē notiek zinātnisks, socioloģisks vai tamlīdzīgs pētījums, kurā nepieciešams norādīt 
izglītojamās personas datus aptaujas anketās, šādu datu vākšanai tiek saņemta likumiskā pārstāvja 
piekrišana, un tie tiek informēti par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem. 
6. Izglītojamā personas datu ievietošana Iestādes mājaslapā internetā notiek saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām, ievērojot personu, no kurām personas datu informācija ir ievākta, informēšanu par 
publiskošanu mājaslapā un par datu vākšanas mērķi, kā arī nodrošinot, ka izglītojamā likumiskais 
pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst. 
 

XII. Kārtību, kādā vecāki un Iestādes darbinieki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem 
 
1. Noteikumi ir izvietoti Grupas vecāku mapē. 
2. Jaunuzņemto izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem pirmajā apmeklējuma nedēļā. 
3. Grupas skolotājas vai administrācijas pārstāvis katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs 
atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem. Gadījumā, ja vecāks nav piedalījies grupas vecāku 
sapulcē, skolotāja pienākums šo vecāku ar Noteikumiem iepazīstināt individuāli.  
4. Jauns darbinieks, ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu.  
5. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti darbinieku sapulcē.  
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XIII. Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem 

 
1. Katra mācību gada sākumā grupu skolotāja iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem, pēc 
nepieciešamības, ja turpmākajā audzināšanas procesā rodas vajadzība pēc atkārtotām pārrunām. 
 

XV. Atbildība par Noteikumu neievērošanu 
 
1. Noteikumu ievērošana visiem vecākiem, izglītojamajiem un Iestādes darbiniekiem ir obligāta. 
2.  Noteikumu neievērošanas gadījumā:  

2.1. Grupas skolotāji, Iestādes direktore un direktores vietnieki var izteikt mutisku aizrādījumu; 
2.2. Grupas skolotāji vai Iestādes direktore un direktores vietnieki var veikt individuālas pārrunas 
ar vecākiem; 
2.3. Pēc nepieciešamības, iestādes direktore var pieņemt lēmumu par pārkāpumu ziņot 
atbildīgajām institūcijām. 

 
XVI. Noslēguma jautājumi 

 
1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes direktore, 
Iestādes darbinieki un vecāki. 
 
2. Noteikumus apstiprina Iestādes direktore.


