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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta otro punktu, Vispārējās izglītības 

likuma 10.panta trešās daļas otro 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", skolas nolikumu un darba kārtības noteikumiem. 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.Stāķu pamatskolas (turpmāk - skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka: 

1.1. Darba dienas organizāciju; 

1.2. Skolēnu pienākumus un tiesības; 

1.3. Skolēnu pamudinājumus un apbalvojumus; 

1.4. Kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas ; 

1.5. Atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

1.6. Atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar drošības 

noteikumiem. 

2. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta. 

II. Darba dienas organizācija 

3. Pirmās mācību stundas sākums 8.00. 

4. Skolas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 7.30. 

5. Skolēni skolā ierodas laikā, lai līdz mācību priekšmetu stundu sākumam būtu klasē vai 

nodarbības vietā. 

6. Mācību un ārpusstundu darbs skolā notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un 

interešu izglītības, fakultatīvo, pagarinātās grupas nodarbību sarakstu. Mācību priekšmetu 

stundas garums ir 40 minūtes. 

7. Mācību stundas notiek pēc kabinetu sistēmas ar izņēmumiem īpašos gadījumos (filmas 

skatīšanās, mājturības un tehnoloģiju, svešvalodu dalīšana grupās u.c.). 

Mācību stundu, citu nodarbību, ārpusstundu pasākumu laikā skolēni atrodas norādītajā telpā. 

Starpbrīžos skolēniem jāatrodas skolas teritorijā (1., 2. ēka, norobežotā zaļā zona), izņemot 

gadījumus, kad skolēni pāriet uz sporta zāli.  

8. Mācību stundu izmaiņas nākošajai dienai direktores vietniece izglītības jomā izliek uz 

informācijas stenda līdz plkst. 12.00. Skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar mācību 

stundu izmaiņām nākošajai dienai. 

9. Starpbrīžu ilgums 10 minūtes, pusdienu starpbrīži pēc 4. un 5.stundas 20 minūtes. 

10. Masu pasākumi skolā jābeidz līdz plkst. 22.00. Atsevišķos gadījumos (izlaidums, 

ziemassvētki u.c.), saskaņojot ar skolas direktoru, var notikt ilgāk. 
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11. Ārpusstundu pasākumu laikā par skolēnu drošību,  kārtību telpās atbild organizētājs. Pēc 

pasākuma telpas atstāj sakārtotas. 

12. Starpbrīžos skolēni var neatstāt klašu telpas, bet klases skolēniem šajā laikā jāizvēdina un 

jāsakārto klase nākošajai stundai. Klases skolēni atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā. 

13. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos: 

1. -5. kl. no plkst. 12.00 līdz 12.20 

6 – 9. kl. no plkst. 13.00 līdz 13.20. 

14. Skolēni uz ēdamzāli dodas iepriekšējās mācību stundas skolotāja pavadībā. Ēdamzālē 

jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret skolas 

inventāru. 

III. Skolēnu pienākumi un tiesības 

Pienākumi: 

15. Mācīties, lai iegūtu pamatizglītību. 

16. Uzņemties personīgu atbildību par saviem mācību sasniegumiem un uzvedību skolā. 

17. Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

18. Cienīt skolas tradīcijas. 

19. Pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos. 

20. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām 

un to pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, 

tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību. 

21. Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām: 

21.1. Mācību stundā ievērot skolotāja norādījumus; 

21.2. Garīgi un fiziski neaizskart līdzcilvēkus; 

21.3. Nelietot necenzētus vārdus; 

21.4. Nespļaudīties; 

21.5. Nespēlēt azartspēles; 

21.6. Nekošļāt košļājamo gumiju mācību stundu, ārpusstundu pasākumu, pusdienošanas laikā; 

21.7. Neēst saulespuķu sēklas skolas telpās un teritorijā; 

21.8. Izslēgt mobilos telefonus mācību stundu, ārpusstundu pasākumu, pusdienošanas laikā. 

22. Kārtot dienasgrāmatu, kurā jāieraksta stundu saraksts, uzdotie mājas darbi. Dienasgrāmatai 

jābūt līdzi uz katru stundu, pēc skolotāja pieprasījuma, tā jāuzrāda. Nedēļas beigās 

dienasgrāmatu paraksta audzinātājs un vecāki. 

23. Ierasties uz rīta līniju. 

24. Uz mācību stundām ņemt līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus. 

25. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholu, cigaretes, šaujamieročus, gāzes 

pistoles, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vielas. Ziņot skolas personālam, ja skolēns 

konstatējis, ka skolas teritorijā ienests alkohols, cigaretes, šaujamieroči, gāzes pistoles, 

narkotiskās, psihotropās, toksiskās vielas. 

26. Skolēna apģērbam jābūt lietišķam, atbilstošam sezonai un higiēnas prasībām. Svētku 

pasākumos jāierodas svētku apģērbā (balta blūze, krekls, tumšas bikses, svārki). 

27. Nebojāt skolas inventāru, mācību līdzekļus un telpas, kā arī apstādījumus un zālājus. 

Pārkāpuma gadījumā skolēniem vai viņa vecākiem jānovērš bojājumi vai vecākiem jāatmaksā 

bojātā inventāra vērtība, ieskaitot naudu Stradu pagasta speciālajā budžetā. 

28. Ievērot drošības noteikumus. Rūpēties par savu veselību, higiēnu, nedrīkst pakļaut 

briesmām ne savu, ne citu cilvēku dzīvību. Ziņot skolas personālam, ja skolēns saskata kādas 

personas darbībā draudus savai vai citu personu drošībai. 

29. Skolā aizliegts apmeklēt darbnīcas, virtuvi, sēdēt uz kāpņu margām, tuvoties lielajam 

metāla tornim (ne tuvāk kā 1 metru) un metāla kāpnēm iekšpagalmā. 

30. Nesmēķēt skolas teritorijā un tās apkārtnē. 



31. Sakopt savu darba vietu pēc mācību stundām, ārpusstundu nodarbībām. 

32. Rudenī un pavasarī piedalīties skolas apkārtnes sakopšanas talkās. 

33. Iesaistīties skolas labiekārtošanas darbos skolēnu vasaras brīvdienās. 

Tiesības: 

34. Uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi. 

35. Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus (mācību grāmatas, 

darba burtnīcas, tehnoloģijas u.c.) bez maksas. 

36. Izveidot skolēnu pašpārvaldi skolā, darboties tajā. 

37. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 

38. Uz skolēna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā. 

39. Izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē. 

40. Prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi. 

41. Pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos. 

42. Saņemt skolotāju palīdzību mācību vielas apguvē. 

43. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības vērtējumu. 

44. Skolas vadībai darīt zināmus gadījumus, kad skolotāji pārkāpj ētikas normas. 

45. Brīvi, pieklājīgā veidā izteikt savus uzskatus un viedokļus. 

46. Griezties pie skolas vadības, skolēnu pašpārvaldes ar savām idejām, vēlmēm un problēmām. 

47. Par fizisku un garīgu ietekmi ziņot skolas vadībai un citām tiesību aizstāvošām institūcijām. 

48. Iesaistīties dežūrās mācību stundu starpbrīžu laikā. 

49. Iesaistīties skolas labiekārtošanas darbos skolēnu vasaras brīvdienās. 

V. Skolēnu pamudinājumi un apbalvojumi 

50. Skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību priekšmetos semestrī, gadā ir “ 7 “ un augstāks 

saņem: 

50.1. Skolas diplomus vai atzinības rakstus (I semestri beidzot); 

50.2. Skolas diplomus vai atzinības rakstus un balvu mācību gada beigās. 

51. Atbilstošu atzinību, piemiņas balvu saņem arī skolēni, kuri: 

51.1. Piedalījušies un guvuši labus rezultātus novada, reģiona, republikas olimpiādēs, 

konkursos, sporta sacensībās; 

51.2. Aktīvi iesaistījušies, vadījuši skolas ārpusstundu darbu. 

VI. Kārtība, kādā skolā uzturas svešas personas 

52. Sveša persona ir cilvēks, kas nemācās un nestrādā Stāķu pamatskolā, nav skolēnu vecāks. 

53.Skolas koridoros mācību stundu starpbrīžos dežūrē skolotājs, mācību stundas laikā 

dežūrapkopējs. 

54.Dežūrskolotājs vai apkopēja sasveicinās ar svešo personu, noskaidro ierašanās mērķi. 

55.Dežūrskolotājs vai apkopēja sniedz nepieciešamo informāciju. 

56.Nepieciešamības gadījumā svešo personu pavada līdz noteiktai vietai izglītības iestādē. 

57.Ja svešās personas izglītības iestādē atrodas bez iemesla, dežūrskolotājam vai apkopējam ir 

tiesības lūgt atstāt telpas. 

58.Ja svešās personas neņem vērā dežūrskolotāja vai apkopēja norādes, dežūrskolotājam ir 

tiesības ziņot tiesību aizstāvošajām institūcijām. 

59.Nepieciešamības gadījumā, skolēni, skolas darbinieki pazīstamu personu uzturēšanos skolas 

telpās saskaņo ar direktoru. 

VII. Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem 

60.Klases audzinātājs iepazīstina audzināmos skolēnus ar Noteikumiem mācību gada sākumā. 

Noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības 

pārkāpumu situācija. Par Noteikumu pārrunāšanas, skolotājs veic ierakstu klases drošības 

žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 



61.Specifisko mācību priekšmetu (mājturības un tehnoloģiju, sporta, dabas zinību) skolotāji 

iepazīstina ar darba drošības noteikumiem specifiskajos kabinetos, sporta zālē nodarbībās un 

sacensībās mācību semestru sākumā (ne retāk kā 2 reizes mācību gadā). Par noteikumu 

pārrunāšanas faktu skolotāji veic ierakstu mācību priekšmeta drošības žurnālā, skolēni 

parakstās par to ievērošanu. 

62.Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs iepazīstina 

skolēnus ar noteikumiem par drošību ekskursijās un pārgājienos. Pēc iepazīšanās ar 

noteikumiem, skolēni parakstās par to ievērošanu. 

63.Mācību gada sākumā (ne vēlāk kā septembrī) klases audzinātājs skolēnus iepazīstina ar 

sekojošiem drošības noteikumiem: 

63.1.Ceļu satiksmes drošības noteikumi; 

63.2. Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu (rīcība ekstremālās situācijās) 

63.3. Noteikumi par ugunsdrošību, evakuācijas plāni; 

63.4. Elektrodrošības noteikumi; 

63.5. Drošības noteikumi pie ūdens krātuvēm un uz ledus. 

64.Pirms masu pasākumiem, klases audzinātājs vai organizētājs skolēnus iepazīstina ar 

noteikumiem par drošību masu pasākumos. Pēc iepazīšanās ar noteikumiem, skolēni parakstās 

par to ievērošanu klases drošības žurnālā. 

65. Izmaiņas noteikumos var ierosināt skolēnu pašpārvalde, pedagoģiskā padome, direktors, 

skolas padome, dibinātājs. 

66. Izmaiņas noteikumos apstiprina skolas direktors. 

 

Noteikumi apspriesti 21.09.2015. pedagoģiskajā apspriedē, 07.10.2015. Stāķu pamatskolas 

padomes sēdē, 22.10.2015. vecāku kopsapulcē. 

 

 

Stāķu pamatskolas direktore                          D. Šķēla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS   

Stāķu pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumiem 

Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

Nodarījumu joma Procesuālā kārtība, izskatīšana 

Mācību procesa traucēšana; 

Atteikšanās veikt pašapkalpošanās 

pienākumus; 

Drošības noteikumu neievērošana; 

Sanitāri higiēnisko normu neievērošana; 

Digitālo ierīču pielietošana mācību, 

ārpusstundu nodarbību laikā bez pedagoga 

atļaujas; 

Rīta līniju neapmeklēšana; 

Dienasgrāmatas nekārtošana; 

Morāles un ētikas normu pārkāpumi:                                                     

Necenzētu vārdu    lietošana; 

Saules puķu sēklu ēšana skolā, tās teritorijā; 

Košļājamo gumiju košļāšana mācību stundās, 

ārpusstundu nodarbībās. 

 

 

 

1. Skolēns vai skolas darbinieks par nodarījumu 

sniedz rakstisku ziņojumu klases 

audzinātājam; 

2. Klases audzinātājs pieprasa paskaidrojumu 

par nodarījumu, veic preventīvu darbu; 

3. Pēc atkārtota nodarījuma, klases audzinātājs 

rakstveidā informē sociālo pedagogu; 

4. Sociālais pedagogs pieprasa paskaidrojumu 

par nodarījumu, sagatavo uzvedības 

uzlabošanas plānu, kontrolē plāna izpildi; 

5. Izvērtējot situāciju sociālais pedagogs uz 

skolu uzaicina: 

 5.1. vecākus; 

5.2. ziņo par skolēna uzvedību sociālajam 

dienestam, bāriņtiesai; 

5.3.  ziņo par skolēna uzvedību NLI; 

5.4. ierosina izskatīt skolēna uzvedību Gulbenes 

novada starpinstitucionālajā komisijā 

 

Alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana, 

smēķēšana skolas teritorijā. 

1. Skolēns vai skolas darbinieks par uzvedības 

pārkāpumiem sniedz rakstisku ziņojumu 

skolas direktoram; 

2. Direktors nekavējoties informē vecākus, 

nodod lietu izskatīšanai NLI. 

 

Zādzība. 1. Skolēns vai skolas darbinieks par nodarījumu 

sniedz rakstisku ziņojumu skolas direktoram; 

2. Direktors nekavējoties informē vecākus, 

nodod lietu izskatīšanai NLI. 

 

Skolas un citu personu mantas bojāšana. 1.Skolēns vai skolas darbinieks par nodarījumu 

sniedz rakstisku paskaidrojumun skolas 

direktoram; 

2. Direktors kopā ar saimniecības vadītāju sastāda 

aktu par sabojāto inventāru un rakstiski informē 

vecākus par nodarījumu; 

3. Skolēnam vai viņa vecākiem/ aizbildņiem 

jānovērš bojājums vai vecākiem/ aizbildņiem 

pagasta grāmatvedībā jāsamaksā par sabojāto 

inventāru, atbilstoši aktā norādītajai vērtībai.  

 

 Neattaisnoti mācību priekšmetu stundu 

kavējumi  

1.Saziņa ar vecākiem par bērna kavējumiem 

notiek saskaņā ar “Kārtību par skolēnu uzskaiti 



Stāķu pamatskolā”. 

2. Par regulāriem mācību stundu kavējumiem 

klases audzinātājs ziņo skolēna vecākiem, 

sociālajam pedagogam; 

3.Ja skolēns neattaisnoti kavējis vairāk kā 10 

mācību stundas, tiek samazināts uzvedības 

vērtējums; 

4.Ja skolēns neattaisnoti kavējis vairāk kā 20 

mācību stundas, tad skolas direktors iesniedz 

rakstisku ziņojumu  pašvaldības atbildīgajām 

institūcijām, ievieto informāciju VIIS datu 

sistēmā; 

5. Ja skolēns turpina neattaisnoti kavēt mācību 

stundas, skola ziņo sociālajam dienestam, 

bāriņtiesai, 

5.1.  NLI; 

5.2. ierosina izskatīt skolēna uzvedību Gulbenes 

novada starpinstitucionālajā komisijā. 

 

Apspriesta 21.09.2015. pedagoģiskajā apspriedē, 07.10.2015. skolas padomē, 22.10.2015. vecāku 

kopsapulcē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


