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Izdoti saskaņā ārvalsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

                             Izglītības likuma 54., 55.pantu, 

                          Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma11. un 19.pantu, 23.panta 2.punktu, 

     Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 un 20.11.2001 noteikumiem Nr.492 „Kārtība 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 

6.punktiem, 

Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Degumnieku pamatskolas  ( turpmāk- skola) iekšējās kārtības noteikumi nosaka 
administrācijas, pedagogu un atbalsta personāla ( turpmāk- darbinieku) iekšējo kārtību un 
darba organizāciju. 

2. Noteikumi papildus nosaka: 
              2.1.Skolēnu darba dienas organizāciju; 

 2.2.Skolēnu tiesības un pienākumus; 
2.3. Darba drošības un darba aizsardzības ievērošanu nosacījumus un kārtību. 

      3.Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību ievērošanu. 
      4. Skolotāju un skolēnu pienākums ir ievērot LR Izglītības un Zinātnes ministrijas izdoto   
              noteikumu, Degumnieku pamatskolas nolikuma, šo noteikumu, citu iekšējo un ārējo  
              normatīvo aktu prasības, kā arī vispārējās uzvedības normas un ētikas pamatprincipus. 
     5. Visi skolā pieņemtie un augstākstāvošo instanču dotie lēmumi,  rīkojumi, instrukcijas ir obligāti  
             jāizpilda visiem, uz ko tie attiecas. 
     6. Ikvienam skolēnam ir tiesības uz apzināti netraucētu mācību darbu stundās un ārpusstundu 
          nodarbībās. 
     7. Ikvienam skolotājam ir tiesības uz netraucētu izglītošanas darbu mācību stundās un 
ārpusstundu nodarbībās. 
  8.Skolēnam obligāti jāievēro skolotāja un klases biedru tiesības uz apzināti netraucētu mācību 
stundu, ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu. 
  9. Skolēna dienasgrāmata ir   skolēna dokuments un obligāta visiem 1.- 9. klašu skolēniem. 
10.Skolēniem obligāti jāapmeklē mācību stundas un visi skolas mēroga izglītojošie pasākumi. 
11.Skolā jāierodas tīrā un kārtīgā apģērbā, svinīgos gadījumos jāizvēlas skolēnam atbilstošs svētku 
tērps. 
12.Skolēniem jāsaudzē personīgās un klases biedru materiālās vērtības un skolas inventārs. Skolas 
inventāra bojāšanas gadījumā tiek sastādīts akts, materiālie zaudējumi jāatlīdzina (pēc vienošanās 
pamatvērtība jāapmaksā skolas budžetā). Par nodarījumu skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu, 
kurš glabājas skolēna personas lietā. 
 

mailto:degumnieki.skola@tvnet.lv


2. 
13.Aizliegts smēķēt skolā un tās teritorijā. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, 
toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrajai medicīniskajai palīdzībai. 
14.Skolā spēlēt azartspēles ir aizliegts. 
15.Aizliegts fiziski iespaidot vai arī citādā veidā pazemot skolēnus, skolas darbiniekus un jebkuru citu 
cilvēku.  
16.Gadījumos, kad aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem 
pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 
17. Aizliegts skolā ienest nezināmas izcelsmes priekšmetus, spēļu ieročus, petardes, asus 
priekšmetus, kuri rada paaugstinātu bīstamību skolā. 
18.Ja iestādes vadītājam vai klases audzinātājam ir pamatotas aizdomas , ka skolēnam uz skolu ir 
līdzi mācību procesam nepiederošas lietas, skolotājs drīkst pārbaudīt skolēna personīgās mantas. 
19.Saudzīgi jāizturas pret mācību grāmatām un uzskates līdzekļiem. Apzinātas bojāšanas gadījumā 
vecākiem jāiemaksā skolas budžetā grāmatas vērtība vai arī jāiegādājas tās vietā jauna. 
20.Skolēnam, atbilstoši viņa vecumposmam, jāveic ārpusklases nodarbību darbi skolas apkārtnes un 
skolas mācību vides pilnveidošanā, reizi mēnesī kopā ar klases biedriem jāveic klases 
ģenerāltīrīšana. 
21.Degumnieku pamatskolas skolēniem vasaras brīvlaikā, pēc skolotāja vai skolas darbinieka  
uzaicinājuma, jāpiedalās skolas apkārtnes sapošanā :’’Labie darbi vasarā’’. 
(Skolēns vasarā strādā 2 dienas , ja mācās 1. – 5.kl., bet 6.-9.kl., skolēniem jānostrādā 3 dienas. 
Skolēniem jāstrādā 4 stundas dienā. Gadījumā, ja skolas darbinieka aicinājumam skolēni nav 
atsaukušies un nenostrādā noteiktās dienas vasarā, tad skolas administrācija ir tiesīga pieprasīt 
rakstisku paskaidrojumu,  pretējā gadījumā jautājums tiek apspriests pedagoģiskās padomes sēdē, 
kurā izskata konkrētā skolēna konkrēto situāciju.) 
22.Skolēns ir atbildīgs par savas uzvedības un mācību darba rezultātiem. 
23.Par skolas kavējumu attaisnojošu dokumentu uzskatāma ārsta vai vecāku ( ja kavējums 
nepārsniedz 3 dienas) izrakstīta zīme. Izrakstītās kavējuma zīmes glabājas pie klases audzinātāja. 
Ziņojumu par kavējumiem vecāki ieraksta skolēnu dienasgrāmatas beigās.  
23.1. ja paredzams, kas kolēns nevarēs apmeklēt stundas, tad skolēna vecāki( aizgādņi)- vismaz 
viena likumiskā pārstāvja paraksts- vēršas ar iesniegumu skolas dieraktoram, kur norāda iemeslus, 
kā arī laiku, kurā paredzēts neapmeklēt stundas; 
23.2. bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā skola rīkojas, ievērojot skolas 
kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. 
24.Ilgstošu skolēna neattaisnotu kavējumu gadījumos (vairāk par 15 mācību stundām),klases 
audzinātājs iepazīstina skolas administrāciju par skolēna kavējumiem. Klases audzinātājs noskaidro 
kavēšanas iemeslus un kopā ar skolas administrāciju pieņem noteiktus lēmumus par turpmāko 
rīcību. Audzinātājs katru dienu par kavējumiem veic ierakstus Skolas Kavējumu Burtnīcā (kārtība, kā 
paredz 01.02. 2011 MK noteikumi 89, kavējumu burtnīca glabājas skolotāju istabā ). .Skolā ir zināma 
un tiek ievērota Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē , saskaņā ar MK 
noteikumiem (01.02. 2011/Nr.89) 
 

 
25.Stundu kavējumi, kas saistīti ar sporta un citiem ārpusskolas pasākumiem, ir attaisnojoši tikai tad, 
ja pasākumu organizatori (skolotāji) trīs dienas iepriekš sniedz pieteikumu un skolēnu sarakstu 
skolas administrācijai , kā arī atsaka pusdienas skolas saimniecei. 
26.Skolēniem mācību gada laikā jāiegūst zināšanu novērtējums visos mācību priekšmetos, un tas ir 
pamatojums pārcelšanai uz nākošo klasi , pamatojums pielaišanai pie eksāmeniem, atbilstoši spēkā 
esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.  
27.Skolēni kopā ar vecākiem un priekšmeta skolotājiem 2 reizes mācību gadā (pirms oktobra un 
marta brīvdienām) aizpilda perspektīvās liecības, kurās redzams prognozētais skolēna zināšanu 
novērtējums visos mācību priekšmetos. 
28.Katru mēnesi skolēniem un mācību priekšmeta skolotājiem jāapspriežas un jāieraksta uzcītības 
vērtējums grafikā noteiktajā mācību priekšmetā. Beidzoties mācību nedēļai, klases audzinātājs, 
parakstot dienasgrāmatu, pārbauda ierakstus  par uzcītības, uzvedības un kārtības novērtējumu. 
29.Skolēni reizi mēnesī saņem sekmju kopsavilkumu, ar ko vecāki tiek iepazīstināti. 
30. Saskarsmes kultūras veicināšanai skolēniem ir jāzina un jāievēro  uzvedības un skolas   Z e l  t  a  
likumi  
31.Skolēniem gan skolā, gan ārpusskolas jāuzvedas atbilstoši  vispārpieņemtām  ētikas pieklājības 
normām. 



3. 
32.Skolas telpās un ārpus tās aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus. 
33.Svešas personas, ienākot skolā, piesakās pie garderobistes – dežurantes. Skolas dežurante 
uzrunā katru skolā ienākošo svešo personu. 
34.Katram skolēnam atbilstoši savām spējām jādarbojas kādā no piedāvātajiem pulciņiem vai 
fakultatīvajām nodarbībām. 
35.Skolā nav atļauti (skolēnu vidū) tirdzniecības rakstura darījumi, ko neparedz audzināšanas 
process. 
36.Skolēniem jārūpējas par skolas goda aizstāvēšanu. Atbilstoši savām spējām un interesēm 
jāiesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē, jāatbalsta skolas tradīcijas. Godam jāveic skolas biedru un 
skolas darbinieku uzticētie pienākumi. Jāievēro skolas dienas kārtība, ko paredz mācību process un 
interešu izglītība. Jāmācās plānot un lietderīgi izmantot savu brīvo laiku. 
37.Skolā drīkst ienākt tikai ar tīriem apaviem. Sākoties lietus un dubļu periodam, pa skolas telpām 
jāstaigā maiņas apavos. 
38.Trauksmes gadījumā, kad ir jāatstāj skolas telpas, par to paziņo ar trim nepārtrauktiem, gariem 
zvaniem. 
39.. Skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem klases audzinātājs iepazīstina, uzsākot 
mācību gadu, ne vēlāk kā otrajā skolas dienā , atkātoti iepazīstina  II semestra pirmajā audzināšanas 
stundā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies 
iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu, skolotājs veic ierakstus 
instruktāžas žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
 40.Priekšmetu skolotāji  ar  kabineta kārtības noteikumiem  iepazīstina I un II semestra pirmās 
mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu, skolotājs veic ierakstu instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par  noteikumu ievērošanu. 
  41. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības 
noteikumus, kuri jāievēro attiecīgajā pasākumā. Skolēni parakstās par noteikumu un saskarsmes 
kultūras  ievērošanu. 
  42.Pirms došanās  ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par 
kārtības noteikumiem. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases vai 
instruktāžas žurnālā, skolēni parakstās par noteikumu ievērošanu. 
  43. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē klases audzinātājs, sadarbībā ar skolas 
feldšeri vai citu pieaicinātu profesionālu personālu, ne retāk kā vienu reizi gadā. Pēc veiktās 
instruktāžas skolotājs veic ierakstu  klases  vai instruktāžas žurnālā, skolēni parakstās par 
personīgās drošības un noteikumu ievērošanu. 
  44. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk 
kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases vai instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par noteikumu ievērošanu. 
 45.Par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk kā 
vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases vai instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
46.Nelaimes gadījumā zvanīt 112- nosaukt atrašanās vietu un atbildēt uz operatora uzdotajiem 
jautājumiem. 
47.Degumnieku pamatskolas skolēniem no 2.-9.klasei tiek piešķirti bezmaksas ēdināšanas 
pakalpojumi no pašvaldības budžeta, ievērojot sekojošus nosacījumus: 
47.1. skolēna vecāks katra mācību gada sākumā aizpilda rakstisku iesniegumu izglītības iestādes 
direktoram, ja skolēns ir atteicis vai skolas administrācija uz laiku ir apturējusi pašvaldības 
apmaksāto komplekso pusdienu saņemšanu vecāks atkārtoti raksta iesniegumu par pašvaldības 
apmaksāta ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu  
47.2. skolēnu var atskaitīt no pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanas, šādos gadījumos: 
47.2.1.pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas 
47.2.2. skolēns necienīgi izturas pret ēdienu 
47.2.3. skolas vadībai ir tiesības apturēt apmaksātos ēdināšanas pakalpojumus uz laiku, ja vecāks 
nepiedalās skolas un pārvaldes organizētajos līdzdarbības pasākumos . 
47.3. 48.3. skolas vadībai ir tiesības apturēt pašvaldības apmaksātos ēdināšanas pakalpojumus uz 
laiku līdz vienam mēnesim, ja skolēns vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus 

 
 

 
 
 



4. 
II Darba dienas organizācija 

 
48. Klašu telpas un kabinetus atver plkst.8

10
. Pēc ienākšanas klasē katrs skolēns ieņem savu mācību 

vietu solā un jāsagatavo viss nepieciešamais mācību stundai. 
Skolēni, kuri nokavējuši  stundas sākumu, atvainojas par stundas traucējumu un ar skolotāja atļauju 
apsēžas savā mācību vietā. 
49.Ienākot skolā, jāsasveicinās, nedrīkst drūzmēties, jāievēro pieklājība – pamanīt mazākos un 
vecākos cilvēkus. 
50.Virsdrēbes jāatstāj garderobē norādītajā vietā. 
51.Uz ārpusstundu nodarbībām jāierodas 10 minūtes pirms stundas sākuma un jāsagaida skolotājs 
pie nodarbību telpas.  
52.Uz sporta nodarbībām jāierodas t i k a i sportam atbilstošā tērpā un maiņas apavos. Sporta tērpā 
apmeklēt citas mācību stundas ir n e h i g i ē n i s k i , tāpēc aizliegts. 
53.Obligāti jāievēro personīgās higiēnas noteikumi un prasības. Rokas jāmazgā tikai paredzētajās 
mazgāšanas vietās, jāslauka tikai rokām paredzētajos dvieļos. 
54.Mācību stundas sākas plkst.8

25
 ar informatīvo Rīta apli, kuru vada 1. Mācību stundas skolotājs.  

55. Par stundas beigām paziņo skolotājs, pēc kā skolēni sakārto savu mācību vietu un( izņemot 
klases dežurantu) atstāj nodarbību vietu. 
56.Piektdienās pēc pusdienām, skolas līnija: ‘’TOP-10’’, līniju organizē un vada skolas dežūrskolotājs 
un dežūrgrupa. Personas, kuras vēlas runāt līnijā, lūdz vārdu dežūrskolotājam. 
57.Katru nedēļu  Pašvērtējums 20 min. ( klases audzinātāja vadībā).  
58.Skolas durvis atver ne vēlāk kā plkst.7

30
. Bez vajadzības skolēni skolā neierodas ātrāk kā 8.10 ( 

izņēmumi - konsultācijas , sanāksmes u.c. aktivitātes, ko nosaka skolotājs). Skolēniem, kas skolā 
ieradušies ātrāk, tiek piedāvāta Atpūtas klase 1. stāva gaitenī. 
59.Lai nodrošinātu skolēnu likumiskos  pienākumus, citu skolēnu, pedagogu, skolas administrācijas 
un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību skolā, Iestāde izglītības procesa 
laikā ir tiesīga ierobežot skolēna tiesības uz iziešanu ārpus skolas telpām, slēdzot 
ārdurvis.(satversme 116.pants, Izglītības lik.54 pants un Bērnu tiesības aizsardzības lik. 4.nodaļa) 
Skolas durvis mācību procesa laikā no 10.00-14.30 ir slēgtas.  
60.Mācību un ārpusklases nodarbības skolā notiek saskaņā ar mācību stundu un ārpusklases 
nodarbību sarakstu. Stundas garums - 40 minūtes. 
60.1.Stundu izmaiņas nākošai dienai tiek izliktas pie informatīvās sienas līdz plkst.12

00
. Gan skolotāji, 

gan skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar stundu saraksta izmaiņām nākamajai dienai. 
60.2.Ārpusklases nodarbības (pulciņi, fakultatīvi, sporta sekcijas un tml. ) notiek pēc saraksta, ko 
sastāda direktora vietnieks mācību un audzināšanas jomā. Sarakstu apstiprina skolas direktore. 
Izmaiņas nodarbību vadītāji saskaņo ar skolas administrāciju. 
60.3.Klases audzinātāja stundu nosaka stundu saraksts. Stundas tēmu audzinātājs ieraksta  E-
klases žurnālā. 
60.4.Mobilajiem telefonu skaņas signālam jābūt izslēgtam, un jāatrodas vietā, kur netraucē sev un 
citiem mācību procesam. Stundas laikā pa telefonu runāt kategoriski aizliegts. 
 

III Mācību stundās 
 
 61. Uz sola jānovieto piederumi tikai kārtējai mācību stundai. 
 Skolēnam jāsēž noteiktajā solā (sols atbilstošs augumam), skolēns atbildīgs par sola kārtību. 
  62.Lietderīgi jāizmanto katra minūte sevis izglītošanai, mācību stundā nedrīkst nodarboties ar 
blakus lietām un liekām sarunām. Par mācību stundas kvalitāti un klases organizētību atbild 
priekšmeta skolotājs, kurš noteiktajā brīdī strādā klasē. 
  63. Dienasgrāmata jāuzrāda skolotājam pēc skolotāja pirmā pieprasījuma. 
  64. Mācību stundu laikā staigāt pa skolas telpām aizliegts. Ja mācību stunda nesākas, 15 minūšu 
laikā klases dežurantam vai klases vecākajam, jāziņo skolas administrācijai vai dežūrējošajam 
skolotājam. 
   65.Pirms sporta stundas jāpārģērbjas tikai sporta skolotāja norādītajās ģērbtuvēs. 
Sporta stundās nevingrotājiem jāatrodas kopā ar klasi un jāpilda sporta skolotāja norādījumi. Ja 
skolēns nav pieteicies sporta skolotājam un atrodas stundai neparedzētās vietās, skolēns uzņemas 
par sevi pilnīgu atbildību!  
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 IV Starpbrīžos 
  66. Skolēniem jāuzturas tā stāva gaitenī, kurā notiks mācību stunda (labos laika apstākļos drīkst 
uzturēties skolas pagalmā vai sporta laukumā).  
   67. Līdz ar otro zvanu jābūt mācībām paredzētajā vietā un jābūt gataviem mācību stundai. 
   68. Ar savu uzvedību nedrīkst nodarīt sāpes vai kādu citu ļaunumu ne sev, ne citiem. Gaiteņos 
jāpārvietojas neskrienot, neslidinoties. Īpaši uzmanīgi jāpārvietojas pa kāpnēm, nedrīkst skriet. 
  69. Skolēnu somas nedrīkst atrasties foajē, tām jāatrodas paredzētajās vietās. Pēc kārtējās mācību 
stundas skolēni savas mantas atstāj telpā, kur notiks nākošā mācību stunda , izņēmums- pusdienu 
starpbrīdis, kad savas somas jāatstāj telpā , kur ir notikusi kārtējā stunda vai atpūtas istabā- 1. stāvā.  
 
V.Skolas ēdnīca. 
 70.Pirms ēdienreizēm jāievēro personīgā higiēna, jānomazgā un jānoslauka rokas. 
 71.Ēdot nedrīkst bez vajadzības sarunāties. Atstājot ēdamzāli, ēšanas vieta jāatstāj kārtībā un 
saklausāmi jāpasaka- PALDIES. 
  72.Virsdrēbēs un ar somām ēdnīcā uzturēties aizliegts. 
  73. Pusdienu porciju skaitu piesaka skolas dežurantei klases skolēns, atbildīgais par ēdināšanu, 
katru darba dienu līdz plkst.8

30
 . Organizējot ekskursijas un pārgājienus, organizators atsaka 

pusdienas skolas ēdnīcas saimniecei. 
 
VII . Dežuranta pienākumi. 
  74.Klases dežurantam jāuztur kārtībā telpa, kurā notiek nodarbība. 
  75. Klases dežurantam jārūpējas, lai pirms stundas tāfele būtu notīrīta, krīts sagādāts pietiekošā 
daudzumā. 
  76. Klases dežurantam jāizvēdina klases telpa (jāatver tikai vēdināšanai paredzētie logi). 
  77. Jāseko, lai starpbrīdī bez vajadzības nedegtu elektriskais apgaismojums. 
  78. Klases dežurantam un klases skolēniem jārūpējas par savas klases telpas estētisko izskatu. 
  79. Pēc mācību stundas telpa jāatstāj kārtībā (jānoslauka tāfele, jāsamitrina sūklis, jāsalasa papīri, 
jānoslēdz ūdenskrāni, jāaizver logi, jāizslēdz apgaismojums), savukārt, pēc visām mācību stundām -
jāsakārto savas klases telpa- ( jānoslauka putekļi, jāsakārto loga aizkari, plaukti, jāizslauka grīda, 
jāaplej puķes) jāveic visi darbi, ko nosaka klases iekšējās kārtības noteikumi . 
  80. Ja klasei stundas notiek kabinetā, kurš ir jau iztīrīts, telpa jāatstāj pilnīgā kārtībā. 
Ja pirms stundas telpa nav kārtībā, jāziņo skolotājam un jānorāda uz nekārtībām. 
 
VIII. Klases vakari. 
  81. Klases vakaru laiki un norise jāsaskaņo ar klases audzinātāju un skolas administrāciju. Klases 
vecākais iesniedz skolas direktores vietniecei audzināšanas jomā aizpildītu. Pasākuma pieteikuma 
lapu (klases vakara plānojums). Ja klases vakars notiek pēc plkst.17 

00
,
  
klases audzinātājs to 

saskaņo ar skolas direktori, aizpilda pasākuma pieteikuma lapu (laiks, dežūra, skolas ārdurvju 
slēgšana). 
 82. Pēc pasākuma klases telpa un gaitenis jāsakārto tā, lai nākošajā dienā netraucēti varētu uzsākt 
darbu. 
83. Aizejot jāpārbauda vai logi un ūdens krāni ir aizvērti, vai izslēgta elektrība. 
 
IX. Skolas pasākumi. 
 84. Skolas tradicionālie pasākumi notiek saskaņā ar sastādīto pasākumu plānu, tos organizē 
skolēnu līdzpārvalde (atbildīgs direktora vietnieks  audzināšanas jomā, klases audzinātājs vai 
priekšmeta skolotājs),interešu grupa, vecāku padome vai skolas administrācija. Klases kolektīvu 
pasākumi un kolektīva organizētais viens skolas mēroga pasākums notiek klases audzinātāja vadībā. 
  85. Pirms pasākuma atbildīgajai personai un skolēniem jāaizpilda pasākuma pieteikuma lapa un 
laicīgi jāiesniedz direktora vietniekam  audzināšanas jomā. 
 86. Skolas mēroga pasākumā par kārtību atbild skolas dežūrējošais skolotājs, dežūrgrupa  un  
dežūrējošais administrators. 
 87. Pēc skolas pasākuma, tā organizators pārbauda pasākumā izmantoto skolas telpu tīrību un 
drošību. 
  88. Skolas telpās paredzētie pasākumi 1.-4.kl. jābeidz plkst.19
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 un 5.-9.kl. jābeidz plkst. 20 

30 

 
(Izņēmuma gadījumos, kad skolēni ir kopā ar saviem vecākiem, pēc plkst. 21

00
- Ziemassvētkos, 

Ģimeņu vakaros, Atskaites koncertos, Izlaidumos, u.c. pasākumos, vecāki nes atbildību par saviem 
bērniem). 



    89. Ja skolēni vēlas piedalīties ilgāk par atļauto laiku, tad nepieciešama rakstiska vecāku atļauja 
un saskaņošana ar skolas direktori. 
Veicot pārgājienus un ekskursijas, klases audzinātājs vai cits skolotājs, ekskursijas organizētājs 
aizpilda ekskursijas vai pārgājiena maršruta lapu. 
   90. Pirms noteiktās aktivitātes skolotājs ar skolēniem veic pārrunas par drošības noteikumu 
ievērošanu. 
 X. Dežūras skolā. 

 

91. Skolas dežuranta pienākumus veic 4.-9.kl. skolēnu grupa, kuru vada dežūrskolotājs pēc apstiprināta grafika. 

92. Dežūra ilgst vienu nedēļu - no pirmdienas līdz piektdienai. 

93. Pienākumi: 

93.1. Skolas dežuranti dežūrskolotāja pavadībā katru dienu uzsāk dežūru plkst. 8
o5

. Skolas dežurantiem ir 

vizītkarte - skolas dežurants. 

93.2.Starpbrīžos jāseko kārtībai skolas 1., 2., 3. stāva gaiteņos, bērnudārza korpusā un skolas pagalmā, ja 

skolēni uzturās ārā.  

93.3. Dežūrskolotājs ir atbildīgs, lai vismaz viens no skolas dežūrgrupas skolēniem dežurē arī pēc mācību 

stundām, saskaņā ar skolas busiņa attiešnas laiku.  

 93.4. Dežūrskolotājs dežūrē līdz skolas busiņa otrajam reisam 1.stāvā. un ir atbildīgs par skolēnu nokļūšanu 

mājup un skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu līdz skolas busiņa otrajam reisam. 

93.5.Pusdienu starpbrīdī viens skolēns un dežūrskolotājs dežūrē ēdamzālē. Skolēns, kurš dežūrē ēdamzālē ir 

tiesīgs ierasties ēdamzālē 11.38, lai pēc zvana sagaidītu skolas skolēnus. 

93.6.Ikdienā jāseko, lai skolēni ievērotu skolas iekšējās kārtības noteikumus, pārkāpumi jāreģistrē lappusītē 

’’Kas- kur- kad?’’    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

94. Dežūrgrupa un  dežūrskolotājs organizē un vada skolas dežūrlīniju,    kura notiek  piektdienās. Uz līniju 

aicina garš skolas zvana signāls. 

  95. Dežūrgrupas izteiktie vērojumi jāņem vērā, pieņemot skolēna veikto  pašvērtējumu. 

  96. Ja skolas dežūrgrupa vai klases dežuranti pavirši pilda dežuranta pienākumus, tad skolas administrācijai ir 

tiesības tos norīkot atkārtotai dežūrai. 

  97. Situācijās, kad dežūrskolotājs nav uz vietas viņu aizstāj skolas administrācija vai kāds cits skolotājs uz 

rīkojuma pamata. 

XI. Uzvedība autobusā un autobusa pieturā. 
 97. Skolēniem jāievēro ceļa satiksmes noteikumi un jāievēro pieklājīgas uzvedības normas, gaidot 
autobusu. 
 98. Skolēniem autobusā jāievēro visi autobusa šofera norādījumi. 
  99. Kategoriski aizliegts bojāt (aprakstīt, skrāpēt, plēst, durstīt, ņurcīt) autobusa sēdekļus un citu 
autobusa inventāru . Izdevumus par bojātā inventāra labošanu apmaksā vecāki vai aizbildņi. 
 100. Iekāpjot autobusā, jāpasaka labdien! Izkāpjot no autobusa -paldies! 
XII. Pārkāpumu izskatīšanas noteikumi un kārtība, kādā izskata skolēnu pienākumu 
nepildīšanu: 
 101. Ziņojums klases audzinātājam. 
 102. Mutisks paskaidrojums. 
 103. Rakstisks paskaidrojums. 
  104. Pārrunas ar audzinātāju. 
  105. Rakstisks ziņojums vecākiem vai uzaicinājums uz skolu. 
  106. Vecāku izsaukšana uz sarunu pie direktora vietnieka audzināšanas darbā. 
 107.Vecāku, klases audzinātāja, direktora vietnieku saruna pie skolas direktora. 
 108. Pedagoģiskās padomes sēde.  
 109. Pagasttiesa. 
 110. Pedagoģiskā padome iesaka pagasta padomei lemt par skolēna atskaitīšanu. 
XIII. Iekšējās kārtības noteikumi paredz garīgus un skolas budžeta ietvaros materiālus 
pamudinājumus par labi , uzcītīgi un priekšzīmīgi veiktajiem darbiem :  
111. Mutiska uzslava. Paldies. 
112. Ieraksts dienasgrāmatā. 
113. Mutiska atzinība skolas kolektīva priekšā. 
114. Atzinības raksts. 
11 5. Pieņemšana pie skolas vadības. 
11 6. Ekskursija.  
117. Ekskursija absolventiem.  
118. Naudas prēmija atbilstoši skolas nolikumam( ja atļauj kopbudžets) . 



XIV. Kārtība kādā skolēni tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem. 
119. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, uzsākot 
mācību gadu, ne vēlāk kā otrajā skolas dienā un II semestra pirmajā audzināšanas stundā. Iekšējās 
kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības 
pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu, skolotājs veic ierakstus klases instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
120.Priekšmetu skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestra pirmās 
mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu, skolotājs veic ierakstu klases instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
121. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības 
noteikumus, kuri jāievēro attiecīgajā pasākumā. Skolēni parakstās par to ievērošanu. 
 122. Pirms došanās  ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus par 
kārtības noteikumiem. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
123.. Par pirmās palīdzības sniegšanu skolēnu informē klases audzinātājs sadarbībā ar skolas 
feldšeri vai citu pieaicinātu profesionālu personālu ne retāk kā vienu reizi gadā. Pēc instruktāžas 
skolotājs veic ierakstu  klases instruktāžas žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
124. Par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona ne retāk 
kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 
125. Par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona, ne retāk 
kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu klases instruktāžas 
žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 

 
 

Papildinājumi 
 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek papildināti un grozīti, ja radusies nepieciešamība 
skolas darba procesa organizēšana, tos apstiprina skolas padomē. 

 
 

Pielikums. 
 
 
 
 

Skolas zelta likumi 
 

@Man vienmēr līdzi visām stundām nepieciešamie mācību līdzekļi. 
@ Man ir līdzi dienasgrāmata. 
 
@Es regulāri pildu mājas darbus. 
 
@Es  iesāktos darbus paveicu līdz galam. 
@Es neaizskaru citus cilvēkus ne mutiski, ne fiziski. 
@Esmu pieklājīgs pret citiem skolēniem un pieaugušajiem. 
@ Es ievēroju personīgo higiēnu 
@Man ir līdzi  maiņas apavi 
@Esmu saudzīgs pret savu un citu cilvēku īpašumu un apkārtējo vidi. 
@Es  rūpējos par saviem un  skolas mācību līdzekļiem. 
@Es vienmēr un visur esmu laikā. 
@ Es lasu grāmatas , lai attīstītu savu prātu un loģisko domāšanu. 
 

 
 
 
 
 

Uzvedības zelta likumi 
 

1.Dari citiem tā, kā Tu vēlētos, lai darītu Tev! Tas ir dzīves Zelta likums! 
 Esi pieklājīgs vienmēr un visur! Nekad neaizmirsti pateikt, kad  jāsaka ‘’paldies’’ un lūdzu ’’! 
2. Cieni savus vecākus un skolotājus, mīli visu, kas ir labs. Klausi ‘’veca padomiņam!’’Cieni sevi, savu dzimtu. Izzini savu 

dzimtu un nes gara  gaismu tautā. 
3. Uzturi kārtībā savu apģērbu un apavus: nekas, ka tie nav smalki un dārgi ,bet galvenais tīri  un kārtīgi! 
4.Ierīko vietu katrai lietai un glabā katru lietu savā vietā! 
5.Dari visu noteiktā laikā un  esi kungs pār savu darbu! 
6.Esi patiess! Patiesība ir varonība, bet meli- gļēvulība. 



7.Melim netic pat tad, kad viņš runā taisnību. 
8.Nekad neaizskar citu jūtas! 
9.Smieties par citu nelaimi ir nežēlīgi, nekrietni. 
10. Nekad neesi skaudīgs , bet esi labsirdīgs un pieticīgs! 
11. Rūpējies par cita mantu tāpat kā par savu paša mantu! 
12. Neaizmirsti, ka Tu mācies savā labā, tādēļ- centies mācīties pēc iespējas vairāk un labāk!! 
13.Esi draugs un palīgs! 
14.Ieklausies līdzcilvēkos, bet pirms kritizē kādu citu, paraugies uz sevi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


