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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES INTERNĀTA REGLAMENTS 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

un  Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 4.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Degumnieku pamatskolā, turpmāk– Izglītības iestādē, internāts tiek izmantots ārpus Ošupes 

pagasta dzīvojošo bērnu, Ošupes pagastā dzīvojošu bērnu izmitināšanai izglītības ieguves 

laikā, kā arī internāta pakalpojumi tiek nodrošināti situācijās, kas audzēknim ir jāatrodas 

ārpus ģimenes (sestdienās, svētdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvdienās) 

2. Internāts atrodas izglītības iestādes telpās, iekārtotas guļamtelpas, dušas un tualetes telpas. 

Mācību, atpūtas un ēdināšanas vajadzībām izglītojamie izmanto izglītības iestādes telpas 

(klases, datorklasi, ēdamzāli, sporta zāli). 

3. Internāta darbību un attīstību finansē Madonas novada pašvaldība. 

4. Internāts savā darbībā ievēro ārējos normatīvos aktus, Veselības 

inspekcijas  prasības   un  norādījumus,   darba   aizsardzības   un  ugunsdrošības noteikumus, 

Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, Izglītības iestādes nolikumu un šo 

reglamentu, kuru apstiprina, skolas direktore. 

5. Internāta darbību un attīstību plāno Degumnieku pamatskolas direktore, sadarbojoties ar 

Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju un Izglītības iestādes saimnieku. 

  

II. Internāta darbības mērķis un galvenie uzdevumi 
  

6. Nodrošināt ērtus, drošus, sanitārajiem, higiēnas un  ugunsdrošības  noteikumiem atbilstošus 

sadzīves apstākļus. 

7. Līdzdarboties izglītības iestādes galveno uzdevumu izpildē, audzināšanas un 

ārpusstundu pasākumos. 

8. Sekmēt izglītojamo adaptāciju internātā, attīstot un veicinot skolēnu saskarsmes, sadarbības, 

lietderīga brīvā laika izmantošanas un pašapkalpošanās prasmes. 

 

III. Internāta organizatoriskā struktūra un funkcijas 
 

9. Izglītības iestādes internāta darbu organizē direktors, sadarbojoties ar tehnisko personālu, 

pedagogiem un vecākiem. 
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10. Izglītības iestādes saimnieks nodrošina internātu ar nepieciešamo inventāru, 

mēbelēm, veļu, ķīmiskajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, organizē remontdarbu 

veikšanu ikdienā, kā arī telpu remontu brīvlaikos. 

11. Darba drošības jautājumus vada, organizē un kontrolē direktors. 

12. Internāta atbildīgais darbinieks (internāta pedagogs/ internāta nakts aukle) veic audzināšanas 

darbu: 

12.1. plāno un organizē izglītojamo ārpusstundu pasākumus internātā, kā arī sekmē izglītojamo 

piedalīšanos pilsētas, novada un valsts kultūras un sporta pasākumos; 

12.2. sadarbojas ar mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personālu un 

izglītojamo vecākiem; 

12.3. palīdz internātā dzīvojošajiem izglītojamiem apgūt nepieciešamās sadzīves iemaņas un 

veidot labu sociāli psiholoģisko mikroklimatu internātā; 

12.4. seko un kontrolē, lai internāta izglītojamie ievērotu izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumus un šo reglamentu; 

12.5. organizē pašapkalpošanās darbu, nodrošinot tīrību un kārtību; 

12.6. motivē izglītojamos izglītības ieguvei, seko mācību procesam vakaros, 

izglītojamo mācību sasniegumiem un izaugsmei; 

12.7. apmeklē baseinu, organizē sportiskas aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā; 

12.8. atbild par internātā dzīvojošo izglītojamo veselību, drošību un dzīvību. 

13. Internātā izglītojamos uzņem vai atskaita no tā ar direktora rīkojumu, pamatojoties 

uz izglītojamo vecāku rakstisku iesniegumu normatīvajos aktus noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Uzturēšanās internātā 
 

14. Izglītojamie internātā dzīvo mācību laikā, sestdienās un svētdienās tie dodas uz 

mājām.  Palikšana internātā no piektdienas vakara līdz pirmdienas rītam saskaņojama ar 

direktoru. 

15. Izglītības iestādes administrācija slēdz līgumu ar izglītojamo vecākiem par uzturēšanos 

internāta(1 Pielikums) 

16. Internāta audzēkņi ierodas internāta telpās pirmdienas rītā no plkst. 8 00 līdz 8 20; telpas 

pilnīgā kārtībā atstāj piektdienas rītā 8 20. Piektdienās plkst. 15 10( laiks var tikt mainīts 

atbilstoši skolēnu brīvdienu un brīvo dienu grafikam) skolēni ienāk internāta telpās un paņem 

no rīta sagatavotās lietas mājupvešanai. Mājās jāved dienasgrāmata, maiņas drēbes un citas 

lietas pēc nepieciešamības.  

17. Internāta audzēkņiem jāievēro sekojošs dienas režīms: 

17.1. 7 30           celšanās; 

17.2. 7 30 - 8 00  rīta higiēna; 

17.3. 8 00 - 8 15 brokastis; 

17.4. 8 25-16 00 mācību stundas, interešu izglītības pulciņu apmeklēšana, pagarinātā 

grupa, brīvais laiks izglītības iestādē, iespēja uzturēties rotaļu telpā, pastaiga svaigā 

gaisā, fiziskās aktivitātes, sabiedriski derīgais darbs, TV; 

17.5. 16 00-18 00 vakara mācības; 

17.6. 16 10 launags; 

17.7. 18 00 -19 00 brīvais laiks, sporta aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, baseina 

apmeklējums; 

17.8. 19 00-19 30 vakariņu laiks; 

17.9. 19 30-20 45 brīvais laiks, sporta aktivitātes, spēles, TV, pavasarī, rudeni pastaigas 

svaigā gaisā; 

17.10. 20 45-21 15 vakara tēja, istabiņu kārtošana, mācību piederumu kārtošana 

17.11. 21 15-22 00 vakara tualete, atrašanās istabiņās, personīgo grāmatu lasīšana, klusas 

sarunas guļamtelpās; 

17.12. 22 00 nakts miers. 



 

 

3 

3 

18. Aizbraukšana no internāta nedēļas vidū vai aiziešana no internāta pēc 

pkst.16.00 tikai, ja izglītojamā vecāks ir informējis internāta pedagogu, klases audzinātāju vai 

izglītības iestādes administrāciju. Internāta pedagogs aizbraukšanu fiksē žurnālā. 

19. Nepieciešamības gadījumā izglītojamais var atgriezties internātā līdz plkst.21.00 aizkavēšanās 

gadījumā nekavējoties informēt internāta atbildīgo darbinieku. 

20. No plkst.21.15 līdz plkst.7.30 izglītojamiem ienākt un uzturēties svešās istabiņās aizliegts. 
21. Pēc plkst.22.00 jāievēro klusums un miers visās telpās. 

22. Viesu uzturēšanās internāta telpās saskaņojama ar internāta atbildīgo darbinieku. 

23. Ikvienam internāta audzēknim jāievēro Degumnieku pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 

un Degumnieku pamatskolas internāta iekšējie kārtības noteikumi( 2 Pielikums) 

  

V. Internāta skolēnu pienākumi un atbildība 
 

24. Visiem internātā dzīvojošiem skolēniem jāievēro internāta dienas režīms. 

25. Ievērot šo reglamentu, Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus un Izglītības iestādes 

nolikumu. 

26. Izpildīt internāta atbildīgā darbinieka un citu darbinieku rīkojumus un lūgumus. 

27. Ievērot   sanitāros   un   ugunsdrošības   noteikumus   internāta   istabiņās   un   visās koplietoš

anas telpās. 

28. Plānot savu laiku mācībām un atpūtai. 

29. Ievērot savstarpējās pieklājības normas un tiesības uz netraucētu darbu, netrokšņot. 

30. Ievērot tīrību un kārtību istabiņās un visās koplietošanas telpās. 

31. Atbildēt par personīgo mantu uzglabāšanu, tīrību un kārtību. 

32. Taupīt elektrību, sekojot, lai bez vajadzības nebūtu ieslēgts apgaismojums un elektroierīces. 

33. Par negadījumu (slimību, mantas zaudējumu, mantas bojājumu, inventāra 

bojājumu) nekavējoties ziņot internāta atbildīgajam darbiniekam. 

34. Saslimšanas gadījumā ievērot internāta atbildīgās personas norādījumus, nav pieļaujama 

atrašanās svešās istabiņās. 

35. Skolēniem aizliegts: 

35.1. smēķēt; 

35.2. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošas, sprāgstošas vielas; 

35.3. spēlēt azartspēles uz naudu; 

35.4. internāta telpās ienest, glabāt, izplatīt un lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās 

vielas, kā arī iesaistīt citus skolēnus to lietošanā; 

35.5. turēt zāles, kuras ir izrakstījis ārsts. Tās glabājas pie atbildīgā darbinieka un izsniedz pēc 

receptes; 

35.6. iekāpt un izkāpt pa internāta un skolas telpu logiem, aizliegts ielaist internāta telpās pa 

logiem draugus, klases biedrus un svešas personas. 

36. Par internāta darbības kārtības reglamenta neievērošanu internāta atbildīgais darbinieks: 

36.1. izsaka mutisku piezīmi; 

36.2. informē vecākus; 

36.3. iesniedz rakstisku ziņojumu izglītības iestādes direktoram. 

  

VI. Internāta skolēnu tiesības 
  

37. Izmantot izglītības iestādes telpas mācībām, ārpusstundu aktivitātēm un dzīvošanai bez 

maksas. 

38. Mācību stundu sagatavošanai izmantot izglītības iestādes telpas vai savas istabiņas, kā arī 

pedagogu konsultācijas. Ošupes pagasta aktīvās atpūtas centru kopā ar atbildīgo internāta 

darbinieku.  

39. Lūgt izglītības iestādes administrācijas palīdzību internāta problēmsituāciju risināšanā. 
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40. Iesniegt direktoram priekšlikumus par internāta darba uzlabošanu, jauna inventāra 

iegādi vai internāta labiekārtošanas jautājumiem. 

41. Izglītojamo tiesības, kas noteiktas izglītības iestādes nolikumā un iekšējās kārtības 

noteikumos. 

  

VII. Noslēguma jautājumi 
  

42. Grozījumus internāta darbības kartības reglamentā veic pēc internāta atbildīgā darbinieka, 

izglītības iestādes darbinieku, pedagogu vai  izglītojamo ierosinājuma. Grozījumus apstiprina 

izglītības iestādes direktors. 

43. Atzīt par spēku zaudējušu……….. 

 

Saskaņots Pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2017., Nr.8 
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1. Pielikums 

Līgums par uzturēšanos internātā 

 

Līguma Nr.____ 

VIENOŠANĀS 
par bērna uzturēšanos Madonas novada Degumnieku pamatskolas internātā  

 

Madonas novada Ošupes pagastā    _____.gada "____."_____________________ 

 

Degumnieku pamatskola reģ. Nr. 4412900124, adrese: Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes 

pag., Madonas nov., LV-4833, turpmāk tekstā Degumnieku pamatskola, kuras vārdā rīkojas 

direktore Daiga Rubene, no vienas puses un bērna vecāki (aizbildnis): 

__________________________________________, personas kods: 

__________________________adrese 

______________________________________________________________________________, 

un turpmāk tekstā Vecāki (aizbildis), no otras puses, savstarpēji vienojas un noslēdz šo līgumu par 

bērna uzturēšanos Degumnieku pamatskolas internātā par sekojošo: 

1. Degumnieku pamatskola no savas puses apņemas: 

1.1. nodrošināt bērnam __________________________________________, personas kods: 

____________________________ vietu un bezmaksas uzturēšanos izglītības iestādes internātā 

tekošā mācību gada garumā, izņemot skolas brīvdienas, svētku dienas, īpašos gadījumos, ja tas 

saistīts ar skolas darba plānu, laicīgi informējot Vecākus; 

1.2. sedz transporta izdevumus nokļūšanai un skolu un mājumceļam, ja skolēns pa nedēļu 

dodas mājup un atpakaļ, transporta izdevumi netiek segti; 

1.3. regulāri informēt Vecākus par norisēm un aktualitātēm, problēmām, skolēna izaugsmi; 

1.4. nodrošināt kvalitatīvu skolēna aprūpi, mācību un audzināšanas procesu; 

1.5. nodrošina nepieciešamības gadījumā izmazgāt personīgo apģērbu; 

1.6. garantē atbilstoši bērnu vajadzībām izstrādātu ēdienkarti; 

1.7. neizdot bērnu no internāta personām, kuras nav šīs 

vienošanās 2.1. punktā norādītās personas; 

1.8. aprēķināt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem brokastis, launags, vakariņas 

atbilstoši bērna mēneša apmeklējumam; 

1.9. par pusdienām Vecākiem nav jāmaksā, tās nodrošina Madonas novada pašvaldība; 

1.10. pirmdienās skolēns saņem šādas ēdienreizes: pusdienas, launags, vakariņas, otrdienās, 

trešdienās, ceturtdienās: brokastis, pusdienas, launagu, vakariņas, piektdienās: brokastis, 

pusdienas, piektdienās 15 20 skolēns dodas mājup, mājup ceļš var tikt mainīts saskaņā ar skolas 

darba plānu, par to vecāks tiek informēts laicīgi; 

1.11. savlaicīgi informēt Vecākus par izmaiņām internāta darba 

laikā un/vai grafikā. 

1.12. nekavējoties informēt vecākus, ja bērnam radušies veselības problēmas. 

2. Ja par skolēnu ir saņemti trīs rakstiski ziņojumus izglītības iestādes direktoram 

par pārkāpumiem, direktors ir tiesīgs izslēgt audzēkni no internāta uz laiku, savstarpēji 

vienojoties ar skolēna vecākiem par izslēgšanas laiku. 

Vecāki no savas puses apņemas: 

2.1. par pilnvarotajām personām izņemt skolēnu no internāta 

noteikt ________________________________________________________________
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2.2. informēt Degumnieku pamatskolas administrāciju par izmaiņām bērna veselības 

stāvoklī, kā arī par tām iedzimtajām un laika gaitā iegūtajām slimībām, kurām ir 

nepieciešama īpaša uzmanība/ aprūpe; 

2.3. savlaicīgi, t.i., līdz attiecīgās dienas plkst.9.10, informēt Degumnieku pamatskolas 

administrāciju, vai klases audzinātāju par bērna neierašanos izglītības iestādē slimības 

u.c. iemeslu dēļ; 

2.4. veikt samaksu par bērna ēdināšanas izdevumiem, apmaksa veicama līdz "25." 

datumam par kārtējo mēnesi; 

2.5. atmaksāt Degumnieku pamatskolai zaudējumus, kurus izglītības iestādei internāta 

radījis bērns tīši; 

2.6. ievērot Degumnieku pamatskolas iekšējos kārtības noteikumus, Internāta 

reglamentu, Internāta iekšējās kārtības noteikumus; 

2.7.Vecāks nodrošina nepieciešamos higiēnas piederumus, 2 dvieļus (lielu un mazu), 

nepieciešamo apģērbu ikdienai, apģērbu āra pastaigām, atbilstoši laika apstākļiem, 

apģērbu atpūtai, maiņas apavus staigāšanai internāta telpās, maiņas veļu, papildus mācību 

piederumus (burtnīcas, klades); 

2.8.Skolēns pirmdienās atgriežas internātā, ņemot līdz izmazgātas drēbes. 

3. Vienošanās stājas spēkā ar ___.gada "____."__________________ un ir spēkā līdz 

saistību pilnīgai izpildei. 

4. Strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šīs vienošanās izpildi puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdus jautājums tiek nodots 

izskatīšanai tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Šī vienošanās var tikt grozīta vai papildināta pēc pušu vienošanās rakstiskā 

formā, kas, pēc tās abpusējas parakstīšanas, kļūst par šīs vienošanās neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību 

izpildei. 

7. Vienošanās sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots 

Degumnieku pamatskolai, bet viens - Vecākiem. Abiem vienošanās eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

Degumnieku pamatskola Vecāki (aizbildnis, audžuģimene): 

Direktore 

 (Vārds, uzvārds) 

_________________________ 

_________________________ 

 (paraksts) 

 (Vārds, uzvārds) 

 

________________________ 

_______________________                  

(paraksts) 
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2. Pielikums 

Degumnieku pamatskolas internāta iekšējie kārtības 

noteikumi 

1. Internāta audzēkņiem jāievēro sekojošs dienas režīms: 

 7 30           celšanās; 

 7 30 - 8 00  rīta higiēna; 

 8 00 - 8 15 brokastis; 

 8 25-16 00 mācību stundas, interešu izglītības pulciņu apmeklēšana, 

pagarinātā grupa, brīvais laiks izglītības iestādē, iespēja uzturēties rotaļu telpā, 

pastaiga svaigā gaisā, fiziskās aktivitātes, sabiedriski derīgais darbs, TV; 

 16 00-18 00 vakara mācības; 

 16 10 launags; 

 18 00 -19 00 brīvais laiks, sporta aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, baseina 

apmeklējums; 

 19 00-19 30 vakariņu laiks; 

 19 30-20 45 brīvais laiks, sporta aktivitātes, spēles, TV, pavasarī, rudeni 

pastaigas svaigā gaisā; 

 20 45-21 15 vakara tēja, istabiņu kārtošana, mācību piederumu kārtošana 

 21 15-22 00 vakara tualete, atrašanās istabiņās, personīgo grāmatu lasīšana, 

klusas sarunas guļamtelpās; 

 22 00 -7 30 nakts miers. 

Izņēmuma kārtā pieļaujama klusa mācīšanās savā istabā citā laikā. 

2. Vienā istabiņā dzīvojošie skolēni ir atbildīgi par kārtību un tīrību istabiņā: 

 Reizi dienā jāveic telpu uzkopšana; 

 Katru ceturtdienu telpas jāatstāj kārtībā-jānoslauka putekļi, jāiznes papīrgrozs, 

jāsakārto savas personīgās mantas, telpas jāatstāj uzkoptas. 

3. Individuālajos skapīšos drīkst uzglabāt tikai ātri nebojājušos produktus. 

4. Koplietošanas telpās( rotaļu telpa, meiteņu mājturība un c.) jāievēro un jāuztur 

kārtība. 

5. Pēc nepieciešamības veikt apkārtnes sakopšanas darbus. 

6. Internāta telpas atstāt kategoriski aizliegts, par to vecāks vienojas individuāli ar 

internāta darbinieku. 

7. Drīkst izmantot telefonu, bet par to jāvienojas ar internāta darbinieku. 

8. Internātā kategoriski aizliegts: 

 Traucēt naktsmieru; 

 Atrasties nepiederošām personām; 

 Smēķēt, bojāt inventāru, ēst saulespuķu sēklas. 

 Ignorēt internāta darbinieka aizrādījumus un norādījumus; 

 Neievērot dienas režīmu. 

9. Ja par skolēnu ir saņemti trīs rakstiski ziņojumus izglītības iestādes direktoram 

par pārkāpumiem, direktors ir tiesīgs izslēgt audzēkni no internāta uz laiku, 

savstarpēji vienojoties ar skolēna vecākiem. 


