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Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde 

VENTSPILS 6. VIDUSSKOLA 
Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601, Latvija, tālrunis 63621586, 63607614, e-pasts 6.vidusskola@ventspils.lv 

     Ventspilī 

2019. gada 15. oktobris  

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības 

likuma 54. panta otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības 

likumu, MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338                     

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to  organizētajos pasākumos” 3., 5., 6punktu. 

MK 10.09.2013. noteikumiem Nr. 765 “Grozījumi   

Ministru kabineta 2012. gada 27. decembra noteikumos 

Nr. 610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm”1.10.59.punktu. 

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. 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

I Vispārīgie jautājumi 

 
 1. Noteikumi ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz izglītības 

iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki) un 

izglītojamajiem. Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama 

sastāvdaļa. 

2.Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu. 

3. Noteikumi nosaka: 

3.1. izglītojamo uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības 

iestādes organizētajos pasākumos; 

3.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojumu izglītības iestādē;  
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3.3. 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; 

3.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai 

vai citu personu drošībai; 

3.5. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo; 

3.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

4. Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada 

sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājās 

izglītības iestādē mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. 

Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē instruktāžas 

lapās. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", 

norādot datumu un parakstu. 

5. Apmeklētāji ar noteikumiem iepazīstas izglītības iestādē pie dežuranta. Noteikumi ir 

publicēti arī izglītības iestādes mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti 

vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu izglītības iestādē. 

6. Izglītojamie, viņu vecāki un izglītības iestādes darbinieki katru gadu septembrī 

iepazīstas ar izglītības iestādes galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, 

savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un izglītības iestādes turpmākās 

attīstības veicināšanu. 

7. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no izglītības iestādes nosaka 

attiecīgie Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai 

uz nākamo klasi. 

8.Izmaiņas noteikumos var ierosināt izglītojamo dome, pedagogi, izglītības iestādes 

administrācija, izglītības iestādes padome. 

9.Tos precizēt un grozīt var tikai ar pedagoģiskās padomes lēmumu.  

10.Izmaiņas apstiprina izglītības iestādes direktors, saskaņojot ar arodkomitejas 

priekšsēdētāju.  

 

 II Izglītības procesa organizācija 
 

11.Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru 

kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku. 

12.Mācības izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības 

un ārpusstundu pasākumi var notikt arī brīvdienās.  

13.Mācību process izglītības iestādē sākas plkst. 8.10. 

14. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi 

sagatavotos stundai. 

15.Mācību stundas ilgums – 40 minūtes.  

16.Pirms mācību stundas skan divi zvani ar intervālu 3 minūtes.  

17.Mācību stunda jāuzsāk ar otro zvanu. 

18. Izglītojamie novieto virsdrēbes garderobē. Atrasties izglītības iestādes telpās 

virsdrēbēs ir aizliegts. Vakara programmas izglītojamie virsdrēbes novieto kabinetos 

uz pakarināmajiem.  

19.Izglītības iestādes garderobe darbojas no plkst. 7.30 līdz 15.30. 

20.Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu 

ilgums: 

20.1. 1. mācību stunda 8.10 – 8.50; 
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20.2. 2. mācību stunda: 9.00 – 9.40; 

20.3. 3. mācību stunda: 9.50 – 10.30; 

20.4. 4. mācību stunda: 10.40 – 11.20; 

20.5. 5. mācību stunda: 11.30 – 12.10; 

20.6. 6. mācību stunda: 12.20 – 13.00; 

20.7. 7. mācību stunda: 13.10 – 13.50; 

20.8. 8. mācību stunda: 14.00 – 14.40; 

20.9. 9. mācību stunda: 14.50 – 15.30; 

20.10. 10.mācību stunda: 15.40-16.20; 

20.11. 11 mācību stunda:16.30-17.10; 

20.12. 12. mācību stunda:17.20-18.00; 

20.13. 13. mācību stunda:18.10-18.50;  

20.14. 14. mācību stunda: 19.00-19.40; 

20.15. 15.mācību stunda:19.50-20.30; 

21. Starpbrīžos klase tiek izvēdināta un sakārtota nākošai stundai. Par kārtību klasē un 

izglītojamo drošību atbild skolotājs un izglītojamais. 

22.1.– 4. klašu izglītojamos uz pusdienām un garderobi pavada iepriekšējās stundas 

skolotājs.  

23. 5.– 12. klašu izglītojamie uz ēdamzāli dodas patstāvīgi.  

24. 1.-3. klašu audzēkņi uz mūzikas, angļu valodas, sporta stundām dodas skolotāja 

pavadījumā. 

25.Mācību stundas un ārpusstundu nodarbības notiek pēc direktora vietnieku sastādīta 

un direktora apstiprināta stundu un nodarbību saraksta.  

26.Izmaiņas stundu sarakstā drīkst izdarīt direktors vai direktora vietnieks iepriekšējā 

dienā. Informāciju, par izmaiņām jāizliek pie stundu saraksta foajē un jāaizsūta 

informācija izglītojamajiem e klasē. 

27.Stundu izmaiņas nākamajai dienai tiek izdarītas līdz plkst. 14.00, izglītojamie un 

skolotāji ar tām tiek iepazīstināti pirms aiziešanas no skolas, informācija par izmaiņām 

tiek nosūtīta katram izglītojamajam e klasē. 

28.Fakultatīvu un ārpusstundu nodarbības, un konsultācijas notiek saskaņā ar speciālu 

sarakstu, ko apstiprina direktors.  

29. Pasākumi izglītības iestādē notiek pēc apstiprināta plāna, netraucējot mācību 

procesu. 

30.Bibliotēkas, medicīnas kabineta, lietvedības, psihologa, logopēda, sociālā pedagoga 

darba laikus apstiprina direktors. Pieņemšanas laiku grafiki izvietoti skolas mājaslapā 

un informācijas stendos. 

31.  Sporta zāles un aktu zāles izmantošanas grafikus katru mācību gadu ar rīkojumu 

apstiprina direktors.  

32. Ēdnīcas darba laiks – no 7.45-14.45.  

33.  Pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu par vienu stundu saīsina tehniskajiem 

darbiniekiem, mācību stundas un nodarbības netiek saīsinātas. Pedagogiem šajās dienās 

netiek organizēts metodiskais darbs.  

34. Dalība pasākumos ārpus darba laika iepriekš jāsaskaņo ar direktoru mutiskā vai, pēc 

nepieciešamības, arī rakstiskā veidā. 

35.  Par pasākumiem ārpus izglītības iestādes, kuros darbinieki piedalās kopā ar 

skolēniem, direktors izdod rīkojumu. 

36.  Bez saskaņošanas ar direktoru aizliegts: 

36.1.   izmainīt apstiprinātos mācību stundu un nodarbību sarakstus (grafikus), saīsināt vai 

pagarināt mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu ilgumu; 
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36.2.   mācību stundu laikā organizēt sapulces, sēdes un citus pasākumus. 

37.  Direktors, direktora vietnieki un pedagogi izglītības iestādē starpbrīžos veic 

dežūras saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku un kārtību. 

38.Kabinetu atslēgas skolas dežuranti izsniedz skolotājiem un skolas darbiniekiem.  

39. 1.-12. klašu izglītojamajiem jāiepazīstas ar izmaiņām stundu sarakstā nākošai 

dienai.  

40.Kavējumu zīmes slimības dēļ vai neparedzētu apstākļu dēļ izglītojamie iesniedz 

klases audzinātājam nedēļas laikā pēc ierašanās skolā. Kavējumu zīmes nedrīkst vākt 

izglītojamie. Ja izglītojamie kavē izglītības iestādi ģimenes apstākļu vai citu 

attaisnojošu iemeslu dēļ, klases audzinātājs jāinformē rakstiski.  

41.Ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām izglītojamais pirms iesniegšanas klases 

audzinātājam parāda sporta skolotājam.  

 

III Obligātā dokumentācija izglītojamajiem  
 

42.1.–6. klašu izglītojamajiem ir izglītības iestādes iegādātas dienasgrāmatas. 

Dienasgrāmata stundas sākumā jāuzliek uz sola. Dienasgrāmatā jābūt ierakstītam 

stundu sarakstam un uzdotajai vielai.  

43.Stundās dienasgrāmatu jāuzrāda pēc skolotāja pieprasījuma.  

44.Klases audzinātājs paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, ieraksta nepieciešamo 

informāciju.  

45.1-2 reizes mēnesī klases audzinātājs izsniedz izglītojamajiem sekmju izdrukas. 

46.Priekšmetu skolotāji un klases audzinātājs nepieciešamības gadījumā dienasgrāmatā 

un e-žurnālā ieraksta informāciju. 

47.Izglītojamā apliecība tiek noformēta pēc izglītojamā pieprasījuma. To paraksta 

skolas direktors un apstiprina ar skolas zīmogu.  

48.Izglītojamo apliecības pagarina katra mācību gada sākumā skolas kancelejā.  

49.Izziņas izglītojamie vai viņu vecāki var saņemt skolas kancelejā, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu.  

 

IV Dežūradministrators un viņa pienākumi 
 

50.Dežūradministrators ir izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks; 

dežūrdienas ir atspoguļotas skolotāju dežūru grafikā.   

51.Saslimšanas gadījumā vai kādā citā neparedzētā gadījumā var atbrīvot no stundām 

izglītojamos, skolotājus, informējot par to skolas direktoru.  

52.Seko, lai izglītojamie un skolotāji laicīgi atrastos klasēs mācību stundu laikā. 

53.Par izglītojamā saslimšanu, traumu, došanos uz mājām saslimšanas vai traumu 

gadījumā informē vecākus pa telefonu.  

54.Seko, lai izglītības iestādē neuzturētos nepiederošas personas.  

55.Nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

ugunsdzēsējus.  

56.Ārkārtas situācijās, ja skolā neatrodas direktors, var atcelt mācību stundas, 

konsultējoties ar pārējiem skolā esošajiem administrācijas pārstāvjiem.  

57.Informē skolas saimnieci par avārijas situāciju, lai to varētu nekavējoties novērst.  

58.Uzklausa izglītojamo vecākus, kas ieradušies skolā vai uzaicināti uz sarunu ar skolas 

administrāciju.  

59.Risina dažādu veidu konfliktsituācijas starp izglītojamajiem un starp izglītojamo un 

pedagogu.   

60.Organizē apmeklētāju pieņemšanu. 
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V Dežūrskolotāja pienākumi  
 

61.Dežūrskolotāji dežūrē pēc direktora vietnieka audzināšanas darbā sastādīta un 

direktora apstiprināta saraksta.  

62.Dežūras laiks no plkst. 8.50 līdz 14.00.  

63. Starpbrīžos seko kārtībai korpusā vai gaitenī, vai ēdnīcā, kur dežūrē.  

64.Informē dežūradministratoru par bojājumiem, negadījumiem, pārkāpumiem, 

noskaidro vainīgos.  

65. Nepieciešamības gadījumā izslēdz gaismu, sākoties stundai, un ieslēdz gaismu, 

sākoties starpbrīdim.  

 

VI Apģērbs izglītības iestādē 
 

66.Jāievēro apģērba kultūra – izglītības iestādē jāierodas tīrās un kārtīgās drēbēs. Uz 

apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizkaroši uzraksti, kas reklamē kaitīgus ieradumus, 

vardarbību, pornogrāfiju. Apaviem jābūt tīriem (vēlami maiņas apavi). Izglītības 

iestādē jāierodas lietišķā stila apģērbā. 

67.Ierodoties izglītības iestādē, virsdrēbes un cepures jāatstāj garderobē, (ģērbtuvēs nav 

atstājama nauda, vērtslietas un citi vērtīgi priekšmeti), izņēmums ir laiks, kad rudens 

vai ziemas mēnešos neparedzētu gadījumu dēļ nav uzsākta apkure vai pavasarī, kad 

apkure atslēgta un telpās ir pārāk auksts, ko nosaka speciāls direktora rīkojums. 

68. Izglītības iestādes svinīgajās līnijās un svinīgajos pasākumos jāierodas piemērotā 

apģērbā – baltā blūzē vai kreklā un tumšās biksēs vai svārkos. Par to savlaicīgi informē 

direktora vietnieks audzināšanas darbā vai klases audzinātājs. 

69.Sporta stundās jābūt maiņas sporta apģērbam un maiņas sporta apaviem.  

70.Pārģērbties sporta stundām sporta ģērbtuvēs, 1.- 3. klašu izglītojamajiem skolotājs 

var organizēt pārģērbšanos kabinetā.  

 

VII Pusdienlaiks izglītības iestādē 
 

71. Pusdienu starpbrīži - 1.-3. klašu izglītojamajiem pusdienas notiek 4.mācību stundas 

laikā, bet 4.-12. klašu izglītojamajiem - 5.stundas laikā. Pārējos starpbrīžos ēdnīcas un 

kafejnīcas apmeklēšanai ierobežojumu nav.  

72.1.– 4. klašu izglītojamos uz pusdienām pavada klases audzinātājs vai iepriekšējās 

stundas priekšmeta skolotājs.  

73.5.– 12. klašu izglītojamie uz ēdamzāli dodas patstāvīgi.  

74.Ēdamzālē nedrīkst ieiet virsdrēbēs un cepurēs, skriet, grūstīties. 

75.Skolas ēdnīcā dežūrē dežūrējošais skolotājs.  

76. Izglītojamajiem pašiem jānovāc trauki gan ēdnīcā, gan kafejnīcā. 

77. Traukus un pārtikas produktus no ēdnīcas un kafejnīcas iznest nedrīkst.  

 

VIII Pedagoga tiesības  
 

78.Piedalīties izglītības iestādes pašpārvaldē. 

79.Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka,  izglītības 

iestādes un valsts godu un cieņu.  
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80.Prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi (personas pašcieņas aizskaršanas 

gadījumā aizskartajam ir tiesības rakstiski informēt skolas administrāciju, kura savas 

kompetences robežās iesaistās konflikta risināšanā).  

81.Saņemt un izmantot izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo informatīvo un 

materiālo nodrošinājumu. 

82.Savlaicīgi saņemt informāciju par stundu izmaiņām. 

83.Izteikt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai. 

84.Saņemt pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

85.Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos. 

86.Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

IX Pedagoga pienākumi 
 

87.Radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā. 

88.Sniegt motivētu un savlaicīgu izglītojamā zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu. 

Visus pārbaudes darbus, kas tiek vērtēti ballēs, veidot pēc 10 ballu skalas. 

89.Pilnveidot pedagoga profesionālo kompetenci. 

90.Ievērot izglītojamā tiesības. 

91.Sadarboties ar izglītojamā ģimeni izglītības jautājumos. 

92.Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts 

simboliem un latviešu valodu. 

93.Piedalīties izglītības procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē. 

94.Savlaicīgi, 10-15 minūtes pirms mācību stundu sākuma, ierasties skolā, uz stundu 

ierasties ar pirmo zvanu un ar otro zvanu uzsākt stundu. Stundu beigt ar zvanu. 

95. Klašu audzinātājiem - 1.-6. klašu izglītojamajiem vienu reizi nedēļā parakstīt 

izglītojamā dienasgrāmatu. 

96.Klašu audzinātājiem-1.-12. klašu izglītojamajiem 1-2 reizes mēnesī izsniegt 

parakstītu sekmju un kavējumu kopsavilkuma lapu. 

97.Iepazīstināt izglītojamos ar izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem, Darba 

kārtības noteikumiem, Nolikumu, drošības noteikumiem mācību kabinetos, uz ielas, 

ekskursiju, pārgājienu laikā, evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo dienestu 

izsaukšanu, izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai cita drošībai.   

98.Ievērot pieklājības normas un valodas kultūru savstarpējā saskarsmē, ar cieņu 

izturēties pret izglītojamajiem, kolēģiem un izglītības iestādes darbiniekiem. 

99.Saglabāt uzticētās materiālās vērtības un veikt pasākumus iespējamo zaudējumu 

novēršanai. 

100.Pēc apstiprinātā grafika veikt dežūras pedagoga pienākumus. 

 

X Izglītojamo tiesības 
 

101.Izglītības iestādes izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un 

vidējo izglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības 

programmās un visos citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

102. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās 

ārpusstundu nodarbībās. 

103. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības 

iegūšanai, tai skaitā izglītības iestādes telpas, bibliotēku, lasītavu, citas informācijas 

krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada laikā izglītojamajiem ir tiesības pēc 
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stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību un komunikāciju 

nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas līdzekļu vidē. 

104.Izglītojamiem obligāti jāapmeklē mācību stundas saskaņā ar mācību stundu 

sarakstu. Vienu – divas reizes mēnesī izglītojamie saņem sekmju izrakstu, kuru paraksta 

klases audzinātājs un izglītojamā vecāki (aizbildņi). 

105. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu, saņemt no 

pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības 

procesu saistītiem jautājumiem.  

106. Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles nodarboties izglītības iestādes interešu izglītības 

programmās, pulciņos un kolektīvos, mācību priekšmetu fakultatīvos, kā arī piedalīties 

citos ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos pasākumos. 

107. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot 

nepieciešamus paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem 

pētnieciskā darba gaitā. 

108.Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.  

109. Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust 

attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt 

priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar 

pedagogiem un izglītības iestādes vadību. 

110.Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.  

111.Piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, Izglītības iestādes padomes un 

izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem. 

112.Pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, 

sporta pasākumos. 

113.Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības 

iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

114. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos 

aktos noteiktajā apmērā. 

115.Nepieciešamības gadījumā izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem ir tiesības 

vērsties pie izglītības iestādes atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa 

vai logopēda.  

116. Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot izglītības iestādes ēdnīcas un 

bufetes pakalpojumus, ievērojot kārtību, higiēnas prasības un ēšanas kultūru un 

saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru. 

117.Izteikt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai 

un citos ar izglītības iestādi saistītajos jautājumos. 

118.Iesniegt sūdzību un saņemt pamatotu atbildi. 

 

XI Izglītojamo pienākumi 
 

119.Izglītojamo pienākumi ir: 

119.1.apgūt pamatizglītības un vidējās izglītības programmas; 

119.2.mācīties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu; 

119.3.ievērot Iekšējās kārtības noteikumus, Darba kārtības noteikumus, Nolikumu; 

120.Savlaicīgi, 10 – 15 minūtes pirms mācību stundu sākuma, ierasties izglītības 

iestādē, uz stundām ierasties ar pirmo zvanu, un apmeklēt visas mācību stundas.  

121.Mācību stundās atrasties mācību telpā; ja izglītojamajam ir atbrīvojuma zīme no 

sporta nodarbībām, izglītojamam jāatrodas zālē sporta apavos un jāizpilda skolotāja 

norādījumi.  

122.Ņemt līdzi uz skolu visus mācību piederumus, kas nepieciešami mācībām. 
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123.1.- 6. klašu izglītojamajiem jābūt sakārtotām dienasgrāmatām, kuras stundas 

sākumā jāuzliek uz sola. Sporta stundās dienasgrāmata jāuzrāda pēc skolotāja 

pieprasījuma.  

124.1.-6. klašu izglītojamajiem uz skolu jāņem dienasgrāmatas, ko reizi nedēļā paraksta 

klases audzinātājs un vecāki. 

125.1.-12. klašu izglītojamajiem 1-2 reizes mēnesī jāiepazīstina vecāki ar atzīmju 

izrakstu un kavējumu kopsavilkumu. 

126.Ievērot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju veiktās drošības instrukcijas.  

127.Ievērot pieklājības normas un valodas kultūru savstarpējā saskarsmē, ar cieņu 

izturēties pret izglītojamajiem, skolotājiem un izglītības iestādes darbiniekiem, ar savu 

uzvedību netraucēt pārējo izglītojamo un skolotāju darbu. Izglītības iestādē 

sasveicināties ar skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, ar jebkuru pieaugušu cilvēku. 

Izglītojamā valodai jābūt literārai un pieklājīgai. 

128.Nepazemot citus, nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību pret citiem 

izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem. Izglītojamie pieklājīgi, ar cieņu un 

izpratni izturas cits pret citu, pret skolotājiem, citiem izglītības iestādes darbiniekiem, 

pretī sagaidot līdzvērtīgu attieksmi no pieaugušajiem. 

129.Ar cieņu izturēties pret savu un citu īpašumu, saudzēt izglītības iestādes inventāru 

un mācību līdzekļus, grāmatas, kompensēt nodarītos materiālos zaudējumu. Izdarītos 

telpu un inventāra bojājumus novērtē direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Zaudējumus, rakstiski vienojoties, sedz izglītojamā vecāki. Izglītojamie un viņu vecāki 

ir materiāli atbildīgi par izglītojamajam izsniegtajiem mācību līdzekļiem. 

130.Apmeklēt papildstundas, ja nepieciešams un ja to iesaka skolotājs vai klases 

audzinātājs. 

131.Ja ieskaitē vai kontroldarbā saņemts nepietiekams vērtējums, 2 nedēļu laikā  

jānokārto ieskaiti vai kontroldarbu. 

132.Izglītojamajam jāatbild par savas darbavietas kārtību, saglabāšanu un tīrību. 

133.Mācību gada beigās nodot daiļliteratūru, metodisko literatūru un mācību grāmatas 

skolas bibliotēkā. Ja grāmata bojāta vai nozaudēta, jākompensē materiālie zaudējumi. 

Ja izglītojamais materiālos zaudējumus nekompensē, nākamajā mācību gadā 

izglītojamais nesaņem mācību grāmatas no skolas bibliotēkas. 

134.Klasē, kabinetā esošos mācību līdzekļus izglītojamie lieto tikai ar skolotāja atļauju. 

135.Ievērot izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus un izglītības iestādes 

Nolikumu.  

136.Saslimšanas un traumu gadījumā sniegt pirmo palīdzību un nogādāt cietušo pie 

izglītības iestādes medmāsas, informēt dežūradministratoru/ dežūrskolotāju.  

137.Stundu laikā atslēgt mobilos telefonus. Telefonu stundā izmantot tikai ar skolotāja 

atļauju mācību procesa vajadzībām. 

138.Ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi. 

139.Rūpēties par skolas godu.  

140. Visos skolas pasākumos ievērot iekšējās kārtības noteikumus, kā arī konkrēto 

pasākumu noteikumus. 

141.Ja nepieciešams, piedalīties sabiedriskos pašapkalpošanās darbos (dežūrēt 

izglītības iestādē, uzkopt telpas), pamatojoties uz izglītības iestādes padomes lēmumu. 

142.Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku 

un atribūtiku. 

143.Izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības. 

144.Nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja izglītojamais kādas 

personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 
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145.Ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās 

(piemēram, tualetēs, dušās). 

146.Rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu. 

147.Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus 

mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

148.Par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un 

izpildīt viņu norādījumus. 

149. Precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās. 

150. Apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas. 

151.Nekavējoties ziņot par kavējumu audzinātājam. 

152.Pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir nedēļas laikā 

iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu. 

153.Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti: 

153.1 visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme; 

153.2. kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai 

telefonisku paziņojumu klases audzinātājam; 

153.3. kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams, kavēt stundas citu iemeslu dēļ 

(sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.), un to ir apstiprinājis izglītības 

iestādes direktors. 

154.Ja izglītojamajam ir nepieciešams ilgstoši kavēt stundas dažādu, nesaistītu ar 

slimību, iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi), 10 dienas iepriekš 

vecāki vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts kavējuma iemesls un laiks. 

155.Bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā izglītības iestāde 

piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma 

konstatētam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai 

uz nākamo klasi. 

156.Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis līdz 10 mācību stundām semestrī, klases 

audzinātājs var ierosināt pedagoģiskās padomes sēdei izteikt viņam aizrādījumu ar 

ierakstu liecībā. 

Ja izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis no 11 līdz 19 mācību stundām semestrī, klases 

audzinātājs var ierosināt pedagoģiskās padomes sēdei izteikt viņam rājienu ar ierakstu 

liecībā. Rājienu var izteikt arī ar direktora rīkojumu.  

Ja pamatizglītības iestādes izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību 

stundas semestrī, mācību iestāde informē par to pašvaldības Izglītības pārvaldi. 

157.Ja 10.-12. klases izglītojamais ir neattaisnoti nokavējis 20 un vairāk mācību stundas 

semestrī, pedagoģiskās padomes sēde, pieaicinot izglītojamo un viņa likumisko 

pārstāvi, lemj par izglītojamā atskaitīšanu no izglītības iestādes. Pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmums stājas spēkā, ja tas tiek apstiprināts ar direktora rīkojumu. Direktora 

rīkojums par izglītojamā atskaitīšanu ir administratīvais akts, kas tiek pieņemts 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un tiek paziņots izglītojamajam 

ierakstītā vēstulē. Kārtību, kādā izglītojamo atskaita no izglītības iestāde nosaka 

attiecīgi Ministru kabineta noteikumi. 

158.Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina direktora paraksts liecībā. 
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XII Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi 
 

159. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, izglītības iestādes inventāra un 

telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai 

sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē klases audzinātāju vai atbilstošā 

mācību priekšmeta pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iestādes inventārs ir 

sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku 

palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību. 

160.Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to izglītības iestādes ēkas stāvu un gaiteni, 

kurā notiks nākamā mācību stunda. 

161.Pārvietojoties pa izglītības iestādi, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, 

grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā 

arī bez vajadzības uzturēties tualešu telpās.  

162.Izglītojamā obligātā dokumentācija ir skolēna apliecība, glīti noformēta 

dienasgrāmata (1.-6. klase). Pēc pedagoga, klases audzinātāja, vadības pārstāvja pirmā 

pieprasījuma jāuzrāda izglītojamā obligātā dokumentācija. 

163.Nedēļas beigās izglītojamā dienasgrāmatu paraksta vecāki (likumiskais pārstāvis). 

164.Izglītojamā pienākums ir regulāri nodot dienasgrāmatu pārbaudei klases 

audzinātājam. 

165. Izglītojamie apmeklē visas stundas saskaņā ar stundu sarakstu, patstāvīgi sekojot 

informācijai par izmaiņām stundu sarakstā.  

166.1.-3. klases izglītojamajiem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz 

klases audzinātājs.  

167. Stundās izglītojamie apzinīgi strādā un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda 

pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un 

pedagogam.  

168.Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties 

pa klasi un atstāt to. 

169.Uzreiz pēc mācību stundu beigām izglītojamie atstāj izglītības iestādes telpas, 

izņemot, ja ir paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātās dienas grupā, interešu 

izglītības nodarbības, ārpusstundu pasākumi, tiek plānotas nodarbības lasītavā vai 

datoru kabinetā. 

170. Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu 

beigām, gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita 

pieaugušā uzraudzībā.  

171.4.-12. klases izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, 

diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību. 

172.Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atkārtotu mācību gadu tajā pašā 

klasē noformē ar izglītības iestādes direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām 

rakstiski paziņo izglītojamajam un viņa vecākiem (aizbildņiem / likumiskajiem 

pārstāvjiem). Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, ievērojot attiecīgus 

Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības 

iestādes, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi. 

 

XIII Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība 
 

173.Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā kā arī 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos 

dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas. 
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174.Izglītojamiem aizliegts izglītības iestādē un izglītības iestādes teritorijā ienest un 

lietot priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud paša izglītojamā vai citu dzīvību, 

veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes 

pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles. 

175.Mācību stundu, citu nodarbību un pasākumu laikā nav atļauts lietot mobilos 

tālruņus, mūzikas atskaņotājus un līdzīgas ierīces. 

176.Izglītojamiem ir aizliegts: 

176.1. patvaļīgi atstāt izglītības iestādes telpas vai teritoriju mācību procesa laikā; 

176.2. atteikties izpildīt iestādes darbinieka likumīgās prasības; 

176.3. atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās 

mantas; 

176.4. spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu; 

176.5. lietot necenzētus vārdus; 

176.6. bojāt svešu mantu; 

176.7. satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus 

priekšmetus, produktus, vielas; 

176.8. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un 

fotogrāfijas; 

176.9. veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem izglītojamiem, 

izglītības iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un 

visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem 

uzvedības priekšrakstiem. 

177.Izglītojamam aizliegts, uz izglītības iestādi ņemt, lietot, glabāt un realizēt vielas, 

no kurām rodas atkarība - cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās 

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

Aizliegts pamudināt tos lietot. 

178. Izglītojamam ir aizliegts mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un 

pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa 

ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams 

izglītības iestādes direktora saskaņojums. Par šī noteikumu pārkāpumu izglītojamā 

rīcība tiek izvērtēta izglītības iestādes pedagoģiskajā padomē, kā arī autortiesību, 

fizisko personu datu aizsardzības tiesību un citu tiesību pārkāpumu gadījumos direktors 

lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur 

administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes. 

179.Izglītojamo uzvedību sporta zālē nosaka ”Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās 

kārtības noteikumi”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, ar kuriem 

izglītojamos iepazīstina.  

180. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu 

cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un 

nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās. 

181.Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai 

gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties 

saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes dežūrējošos pedagogus vai jebkuru 

izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, 

izglītības psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem. 

182.Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizētāk nosaka „Kārtība par vadītāja 

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

izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.  

183.Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības 

iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un 
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citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā 

pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.  

184. Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošās 

personas, tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadību.  

185. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo 

dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības 

instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē instruktāžas 

lapās. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", 

norādot datumu un parakstu.  

186. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā. Ārkārtas 

situācijās, atskanot trauksmes signālam, tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar 

noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga 

norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes 

evakuācijas plānam un kārtībai. 

187. Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām 

izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

188. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams 

vērsties pie izglītības iestādes medmāsas. Pēc plkst. 17.00 – izmantot medicīnas 

aptieciņu, kura atrodas pie dežuranta, vai nepieciešamības gadījumā dežurants vai 

pedagogs izsauc ātro palīdzību.   

189.Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem 

nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes 

vadības. 

190. Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma 

neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, 

pedagogu, izglītības iestādes vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu 

un iekšējo kārtību izglītības iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar 

tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105.pants, Izglītības likuma 54. pants un 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22. un 23.pants).  

 

XIV Rīcība iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā 
 

191. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamiem ir piemērojami disciplinārsodi. 

Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam izglītojamā 

likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi un 

Ventspils pilsētas izstrādātajiem noteikumiem. 

Līmenis Amatpersona Kārtība, kādā izskata 

pārkāpumu  

Iespējamā rīcība un 

lēmuma pieņemšana 

1 Priekšmeta 

skolotājs, 

dežūrējošais 

skolotājs 

tehniskais 

darbinieks u.t.t. 

Mutisks aizrādījums. 

Individuālas pārrunas. 

Ieraksts izglītojamā 

dienasgrāmatā, e žurnālā. 

Rakstisks vai mutisks 

ziņojums klases 

audzinātājam (glabājas pie 

klases audzinātāja) 

2 Klases 

audzinātājs 

Individuālas pārrunas. 

Pārrunas klases kolektīvā.  

Ieraksts dienasgrāmatā, e 

žurnālā. Rakstisks ziņojums 

vecākiem (kopija pie klases 

audzinātāja). Sarunas 



 13 

Saruna klātienē (klases 

audzinātājs – vecāks – 

un/vai priekšmeta skolotājs 

– un/vai izglītojamais) 

protokols un rīcības 

programma turpmākajam 

(glabājas pie klases 

audzinātāja). Rakstisks 

ziņojums direktorei (kopija 

glabājas pie klases 

audzinātāja, ziņojums pie 

direktores) – ja pārkāpumi 

turpinās vai ja vecāki 

neierodas. 

3 Sociālais 

pedagogs 

Individuālas pārrunas. 

Pārrunas klases kolektīvā. 

Sarunas protokols un 

rīcības programma 

turpmākajam. 

  Saruna klātienē (klases 

audzinātājs – vecāks – 

un/vai mācību priekšmeta 

skolotājs – un/vai sociālais 

pedagogs. 

 

 Skolas psihologs Individuālas pārrunas. 

Pārrunas klases kolektīvā.  

Saruna klātienē (klases 

audzinātājs – vecāks – 

un/vai mācību priekšmeta 

skolotājs – un/vai 

izglītojamais – psihologs 

Rakstisks ziņojums skolas 

izglītojamo atbalsta grupai, 

ja pārkāpumi turpinās. 

Sarunas protokols un 

rīcības programma 

turpmākajam. 

4 Skolas vadība Pārkāpumu izskata 

izglītības iestādes vadība 

kopā ar klases audzinātāju 

un/vai priekšmeta skolotāju 

un izglītojamā vecākiem 

un/vai izglītojamo. 

Rakstiski protokolēts 

pārkāpums un lēmums – 

(glabājas skolēna personas 

lietā, arī vecāku 

uzaicinājuma kopija). 

Līguma noslēgšana starp 

skolu, skolēnu un viņa 

vecākiem par konkrēti 

veicamo darbību un 

lēmuma izpildi (līgums 

glabājas personas lietā,  

kopija pie vecākiem un 

izglītojamā). Rakstiski 

protokolēts pārkāpums, 

uzaicinājuma vecākiem 

kopija: iesniedzams 

pedagoģiskajai padomei, 

izglītības iestādes padomei 

– ja pārkāpumi turpinās vai 

ja vecāki neierodas. 

5 Pedagoģiskā 

padome  

Pārkāpumu izskata 

pedagoģiskās padomes 

sēdē, kurā uzaicinātie 

izglītojamā vecāki. 

Rakstiski protokolēts 

pārkāpums un lēmums 

(aizrādījums, rājiens) – 
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pedagoģiskās padomes sēžu 

protokols un personas lietā. 

Izraksts no pedagoģiskās 

padomes sēdes protokola 

un uzaicinājuma vecākiem 

kopija iesniedzama 

pašvaldības sociālai 

pārvaldei vai bāriņtiesai. 

 

192. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 

lietošanu, izglītības iestāde ziņo vecākiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. 

193. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo 

tiesībsargājošām iestādēm.  

194. Gadījumos, kad izglītojamā darbība radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi 

ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar 

citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors 

rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja izglītojamais 

apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.  

195.Izglītojamais un viņa vecāki ir atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainojamas rīcības 

dēļ nodarīts izglītības iestādei un apmaksā nodarīto zaudējumu.  

 

XV Izglītojamie un skolas darbinieki nedrīkst 
 

196.Stundu laikā veikt sabiedriskos pienākumus bez administrācijas atļaujas. 

197. Izglītojamie un skolotāji nedrīkst stundu un pasākumu laikā izmantot mobilos 

tālruņus, MP atskaņotājus. Telefonus drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos, lai 

nodrošinātu drošības un veselības aizsardzību. 

198.Izglītojamie stundu laikā nedrīkst nodarboties ar blakus nodarbēm, traucēt klases 

biedrus, skolotājus.  

199.Ja izglītojamais stundu laikā lieto priekšmetus, kas nav paredzēti mācību procesam, 

skolotājam ir tiesības tos atsavināt un nodot audzinātājam vai direktoram līdz mācību 

dienas beigām. Atkārtota pārkāpuma gadījumā priekšmets tiek atsavināts un atdots 

izglītojamā vecākiem. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestādes darbinieki tos var 

atsavināt un nodot izglītības iestādes administrācijai. 

200.Ienest izglītības iestrādē veselību un dzīvību apdraudošas vielas un priekšmetus. 

201.Piegružot izglītības iestādi un tās teritoriju.  

202. Skolotāji nedrīkst izraidīt izglītojamos no klases mācību stundu laikā. (izņemot 

īpašos gadījumos, kas saistīti ar pārējo izglītojamo un skolotāju drošību un veselību, 

kad izglītojamais ļaunprātīgi traucē mācību procesu, izglītojamo izsauc pie 

dežūradministratora. Pēc apstākļu noskaidrošanas dežūradministrators informē 

izglītojamā vecākus pa telefonu vai izdara ierakstu izglītojamā dienasgrāmatā.)  

203. Izglītības iestādes telpās skraidīt, grūstīties un veikt citas darbības, kas traucē 

sabiedrisko kārtību un var radīt traumas. 

204.Veikt pretvalstiska satura darbību, valkāt pretvalstiska satura atribūtiku. 
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XVI Ārpusstundu pasākumi  
 

205.  Ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. Īpašie gadījumi 

jāsaskaņo ar skolas direktoru.  

206.Atļauju klases vakara rīkošanai vai pamatotu atteikumu dod direktora vietnieks 

audzināšanas darbā un informē izglītības iestādes dežurantu un direktora vietnieku 

saimniecības darbā, apkopējas. Iesniegumu par klases vakaru paraksta klases 

audzinātājs un kabineta vadītājs.  

207.Pēc klases vakara jānotīra soli, galdi, krēsli, jāizslauka grīda, jāiznes atkritumi, 

jāsakārto kabinets.  

208.Izglītības iestādes pasākumi darbdienās var notikt līdz 21.00, piektdienās līdz 

22.30. ( 1.-4. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 19.00; 5.-9. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 21.00; 

10.-12. klasēm – ne vēlāk kā plkst.22.30). 

209.Klases un izglītības iestādes pasākumos jāievēro izglītības iestādes Iekšējās 

kārtības noteikumi, pārkāpumu gadījumos tiek informēti vecāki vai Ventspils pilsētas 

Pašvaldības policija. 

210.Izglītības iestādes pasākumos notiek klašu audzinātāju dežūras. 

211.Izglītojamais nedrīkst ierasties uz ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā 

izglītojamais nav bijis skolā neattaisnota iemesla dēļ.  

 

XVII Sods izglītojamajiem par skolas iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošanu  
 

212.Par rupjiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, sanitāri higiēnisko 

normu neievērošanu, skolas inventāra bojāšanu u.c. pārkāpumiem:  

212.1. skolas direktors var izteikt piezīmi, rājienu, aizliegt apmeklēt skolas izklaides 

pasākumus uz noteiktu laiku, rakstiski informēt vecākus par veiktajiem pārkāpumiem, 

rupjību.  

212.2. materiāli var tikt nodoti policijai administratīvo pārkāpumu akta sastādīšanai un 

turpmākai lietas izskatīšanai pilsētas Administratīvajā komisijā.   

213.Pedagoģiskā padome var ierosināt izskatīt jautājumu par izglītojamā apmācības 

formu maiņu(uz mājas apmācību) pamatizglītības programmā (ja tiek apdraudēta citu 

audzēkņu veselība un drošība). 

214.Pedagoģiskā padome var atskaitīt izglītojamo no vispārējās vidējās izglītības 

programmas: 

214.1.par sistemātiskiem vai rupjiem izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem (piem. neattaisnoti kavētām stundām, regulāru stundu sākuma 

kavējumiem, necienīgu izturēšanos pret klases, skolas biedriem un skolotājiem  u.t.t.)  

214.2.10.-12. klašu izglītojamajiem, kuriem vērtējums semestrī vienā vai divos mācību 

priekšmetos ir zemāks par 4 ballēm vai nav vērtējuma kādā no mācību priekšmetiem, 

tiek noteikts papildus laiks (1 mēnesis) vielas apguvei un noteikts pārbaudes darbs – 

ieskaite. Ieskaites laiku skolas direktore nosaka ar rīkojumu. Iegūtais vērtējums tiek 

atspoguļots e-žurnālā. Ja ieskaitē saņemtais vērtējums ir zemāks par 4 ballēm vai 

izglītojamais nav ieradies uz ieskaiti, pedagoģiskās padomes sēdē lemj par izglītojamā 

atskaitīšanu no vidusskolas, par to informējot izglītojamā vecākus; 

214.3.ja 10.-12. klašu izglītojamais vairāk kā 2 mācību priekšmetos vērtējumu semestrī 

saņēmis zemāku par 4 ballēm vai nav saņēmis vērtējumus vairāk nekā 2 mācību 

priekšmetos, pedagoģiskās padomes sēde lemj par izglītojamā atskaitīšanu no 

vidusskolas, par to informējot izglītojamā vecākus; 
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214.4.Ja izglītojamais, kurš vidējo izglītību iegūst tālmācībā, 3 mēnešu laikā nav 

iesniedzis nevienu pārbaudes darbu, nav sazinājies ar skolotāju individuālajās 

konsultācijās, tiek atskaitīts no izglītības iestādes, izņemot gadījumus, kad 

izglītojamajam ir izveidots individuālais grafiks priekšmetu apguvē. 

214.5. Ja izglītojamais, kurš vidējo izglītību iegūst tālmācībā, mācību priekšmeta gada 

vērtējumā saņem nepietiekamu vērtējumu vairāk kā 2 mācību priekšmetos vai nav 

saņēmis vērtējumu, tiek atskaitīts no izglītības iestādes, izņemot gadījumus, kad 

izglītojamajam ir izveidots individuālais grafiks priekšmetu apguvē. 

 

XVIII Pamudinājumi izglītojamajiem 

 
215. Par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību, 

izglītojamajam var  

- izteikt pateicību; 

- piešķirt balvu;  

- izvirzīt pārstāvēt skolas godu pilsētas olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos;      -  

virzīt motivācijas fonda balvai. 

 

XIX Pamudinājumi pedagogiem 

 
216. Par izglītojamo sagatavošanu olimpiādēm, konkursiem, ZPD, skatēm, 

eksāmeniem, aktīvu skolas vārda popularizēšanu pilsētā un valsts mērogā, aktīvu dalību 

projektos( vadot izglītojamo grupas) u.t.t. var   

- izteikt pateicību; 

- rosināt virzīt pilsētas balvai, motivācijas fonda balvai; 

- rosināt virzīt IZM apbalvojumam;  

- piešķirt naudas balvu - vienreizēju piemaksu līdz 30% no algas apmēra. 

 

XX Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem 
 

217.Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, Darba kārtības noteikumiem skolas Nolikumu, ugunsdrošības, 

elektrodrošības un pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem katra mācību gada pirmā 

un otrā semestra pirmajā audzināšanas stundā. Par iepazīstināšanu ar noteikumiem 

skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

218.Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja 

radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu 

skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

219.Pirms masu pasākumiem klašu audzinātāji ar izglītojamajiem pārrunā kārtības 

noteikumus šajos pasākumos. Par notikušajām pārrunām veic ierakstu instruktāžas 

lapās. Izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

220.Pirms došanās ekskursijās, izbraukumos, pārgājienos skolotājs instruē izglītojamos 

par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic 

ierakstu instruktāžas lapā un izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

221.Par došanos ekskursijās, izbraukumos, pārgājienos skolotājs informē skolas vadību 

vismaz 2 dienas pirms pasākuma un saskaņo maršrutu. 

222.Par uzvedību slidotavā un peldbaseinā instruē vienu reizi 1.semestrī un 2.semestrī, 

ja nodarbības organizētas centralizēti. 
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XXI Noslēguma jautājumi 
 

223.Atzīt par spēku zaudējušos izglītības iestādes 2018. gada 16. jūnija iekšējos noteikumus 

„Iekšējās kārtības noteikumi”.  

 

 

 

Direktore                  V.Jankovska  

 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

 

Ventspils 6. vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Z.Bite  

 

 

15.10.2019. 

 

 


