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1.10.2020.         Nr.3 

Cēres pamatskolas  
iekšējās kārtības noteikumi skolēniem 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.pantu, 

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 

2009. gada 24. novembra MK noteikumiem Nr. 1338  
„Kārtībā, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 
un Cēres pamatskolas nolikumu 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Katram skolēnam ir jāiepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem, apliecinot to ar 

parakstu, un tie jāievēro. 
2. Klases audzinātājam tie jāpārrunā ar skolēniem, nepieciešamības gadījumā to 

darot atkārtoti, lai noteikumus iedzīvinātu un tie kļūtu par ieradumu. 
3. Par iekšējās kārtības noteikumu izmaiņām un pārkāpumiem ir tiesīga lemt skolas 

administrācija. 
4. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktors. 

 
II. Skolēnu tiesības 

5. Uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pamatizglītības ieguvi. 
6. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus, ja tas neaizskar citu cilvēku cieņu. 
7. Izglītošanas procesā izmantot skolas telpas un mācību līdzekļus. 
8. Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un 

stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
9. Ierosināt izveidot skolēnu pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas 

nolikumam vai pašpārvaldes nolikumam. 



10. Piedalīties sabiedriskajā darbībā. 
11. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 
12. Uz mācību procesā nepieciešamās personiskās mantas neaizskaramību skolā. 

 
 

13.  Pārstāvēt skolu dažāda vieda pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm. 
14. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. 
15. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 
16. Saņemt pedagogu palīdzību mācību satura apguvē. 
17. Izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē. 
18. Iesaistīties sabiedriski derīgā darbā skolā (skolas telpu sakārtošana, noformēšana, 

dekorēšana u. tml., skolas apkārtējās teritorijas sakopšana) 
 

III. Skolēnu pienākumi 
19. Skolēna galvenais uzdevums ir mācīties, sistemātiski apmeklējot visas mācību 

stundas. 
20. Skolēnam ir pienākums aizstāvēt skolas godu mācību olimpiādēs, konkursos, 

skatēs un sporta sacensībās.  
21. Skolēniem skolā jāierodas savlaicīgi. Mācību stundas sākas plkst. 9.00. Līdz to 

sākumam skolēniem jāierodas klasē un jāsagatavojas mācībām. 
Nepieciešamajiem mācību piederumiem jāatrodas uz sola. 

22. Skolēni ievēro apģērba kultūru: skolā ierodas tīrās, kārtīgās, drēbēs (ne sporta 
tērpā), neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši 
uzraksti un zīmējumi. Skolas telpās uzturas bez galvassegas (kapuces, lakata, 
jebkura veida cepures).  

23. Skolas svinīgajos pasākumos (tai skaitā uz valsts pārbaudes darbiem) jāierodas 
svētku tērpos. 

24. Ierodoties skolā, jāpārauj ielas apavi. Ieeja sporta zālē tikai sporta apavos. 
25. Nedrīkst nokavēt stundu sākumu. Kavējumu uzskaite skolā notiek saskaņā ar 

noteikumiem par mācību kavējumu uzskaiti un reģistrēšanu. 
26. Vecāki, izvērtē sava bērna veselības stāvokli un neļauj apmeklēt skolu, ja ir 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes, sazinās ar ārstu un informē klases 
audzinātāju, piesakot kavējumu e-klasē (skolēni ar infekcijas slimības pazīmēm 
un paaugstinātu ķermeņa temperatūru netiek ielaisti skolā). 
26.1.Pēc slimības bērnam atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta izziņu par veselības 

stāvokli. 
26.2.Vecākam jāinformē klases audzinātājs, ja vecāki plāno doties ceļojumā 

kopā ar bērnu. 
26.3.Jebkura cita iemesla kavējumus vecākiem līdz plkst. 8.00 jāpiesaka e-klasē, 

precīzi norādot kavējuma iemeslu, pretējā gadījumā skolēns var skolā 
ierasties tikai, ja iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli. 

27. Stundās jābūt disciplinētam un uzmanīgam, nedrīkst traucēt skolotāja un klases 
biedru darbu. 

28. 1.-9.kl. skolēniem vienu reizi dienā jāapmeklē e-klases dienasgrāmata, skolēnu 
vecākiem (aizbildņiem) ne retāk kā 1 reizi nedēļā. 

29. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta un jāatstāj klases telpa. 
30. Skolā skolēni ievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas. Saskarsmē 

ar citiem skolēniem un skolas darbiniekiem ievēro kulturālas valodas, uzvedības 
un savstarpējo attiecību normas. 

31. Skolēniem mācību laikā jāuzturas skolā vai tās teritorijā.  



32. Skolēniem jāievēro tīrība un kārtība, nav atļauts nomest papīrus, košļājamās 
gumijas un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās. 

33. Ejot uz ēdamtelpu, esiet mierīgi un organizēti, ievērojiet galda kultūru, tīrību un 
kārtību.  

34. Skolēnam jābūt pieklājīgam pret līdzcilvēkiem, jāsveicina pieaugušie skolā un tās 
teritorijā. 

35. Skolēnam jārūpējas par elektrības, siltuma un ūdens taupību skolā. 
36. Jāsaudzē skolas mācību līdzekļi, telpas un inventārs, nodarītie materiālie 

zaudējumi ir jāatlīdzina. 
37. Skolēnam jāsaudzē apkārtējā vide, vajadzības gadījumā jāpiedalās skolas 

apkārtnes un pilsētas uzkopšanā. 
38. Jāzina un jāievēro drošības noteikumi: drošības noteikumi mācību kabinetos, 

CSN ceļā uz skolu, transporta līdzekļos, drošības noteikumi pārgājienos, 
ekskursijās un pasākumos. Jāievēro drošība un piesardzība, iekāpjot un izkāpjot 
no transporta līdzekļiem pie skolas. 

39. Skolas pasākumus atļauts organizēt līdz plkst. 22.00 
 

IV. Vispārējie aizliegumi 
40. Fiziski un emocionāli aizskart citus cilvēkus, tos pazemot. 
41. Aiztikt, bojāt vai piesavināties citu personīgās mantas. 
42. Bojāt skolas telpas un inventāru. 
43. Nest uz skolu ar mācību procesu nesaistītas lietas. Par līdzi paņemto personīgo 

mantu atbild pats skolēns. Skola neuzņemas atbildību par mācību procesam 
nepiederošu materiālo vērtību saglabāšanu (telefons, fotoaparāts u.c). 

44. Spēlēt azartspēles. 
45. Lietot stundās un pasākumos mobilos tālruņus un citas ierīces bez skolotāju 

atļaujas. 
46. Ienest, glabāt, iegādāties vai realizēt cigaretes, narkotiskās, toksiskās vai 

psihotropās vielas, aukstos ieročus (piemēram, nažus u.c.), gāzes baloniņus, 
gāzes pistoles, bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli 
uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā pirotehniku). 

47. Atrasties skolā alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā. 
Smēķēt skolas telpās un teritorijā. 
 

V. Apbalvojumi 
48. Skolas apbalvojumus skolēni var saņemt par: 

48.1. augstiem sasniegumiem mācībās; 
48.2. radošu un aktīvu ieguldījumu skolas vides veidošanā; 
48.3. sasniegumiem mācību olimpiādēs, ZPD konferencēs, skolas rīkotos 

konkursos, sacensībās un citos pasākumos. 
49. Apbalvojumu formas: 

49.1.Skolas atzinības rakstiem; 
49.2.balvām (grāmatām, saldumiem, kancelejas piederumiem u. c.) 
49.3. bezmaksas ekskursijām vai kultūras pasākumu apmeklējumiem. 
49.4. Pateicība izglītojamā vecākiem. 
 

VI. Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi 
50. Skolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem skolas 1., 2., 3. stāva koridoros un 

sporta halles 1.un 2.stāvā. 



51. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu ir skolēnu dienasgrāmatās, kā arī 
izvietota uz stendiem 1. un 2. stāva vestibilos, kā arī telpās, kur atrodas 
telefons: 2. stāvā – skolotāju istabā. 

52. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, skolēns 
nekavējoties informē par to tuvāk esošo pedagogu, pēc tam par šo faktu 
informēt klases audzinātāju, skolas vadību. Par to tiek ziņots skolēna vecākiem. 

53. Ja konstatēts, ka skolas telpās un tās teritorijā nav ievērots aizliegums glabāt, 
realizēt, iegādāties, lietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās 
vielas, šaujamieročus, aukstos ieročus, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 
bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un 
priekšmetus, vai atrasties skolā alkohola, narkotisku, toksisku vai psihotropu 
vielu reibumā, ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo 
skolas vadībai. 

54. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts huligāniski uzvesties un pielietot 
emocionālu vai fizisku vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam 
skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo skolas vadībai. 

55. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to 
atrodot skolas telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai 
skolēnam nekavējoties jāziņo skolas vadībai. 

 
VII. Skolēnu atbildība par skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem 
56. Ja skolēns pārkāpis vai nav ievērojis kādu no šo noteikumu punktiem, skola 

rīkojas sekojoši: 
56.1.Skolotājs, darbinieks raksta ziņojumu klases audzinātājam (notiek saruna ar 

skolēnu); 
56.2.Ja klases audzinātājs saņem 3 ziņojumus izsauc uz skolu vecākus, aktualizē 

situāciju, vienojas par turpmāko rīcību; 
56.3. Ja pārkāpumi turpinās audzinātājs rakstiski ziņo direktorei, kura izskata 

pārkāpumus un izvērtē tālāko rīcību: 
 Izsauc vecākus uz pārrunām; 
 Izsauc vecākus uz Skolas padomes sēdi; 
 Ziņo atbildīgajām institūcijām, kuras tālāk lemj par soda 

piemērošanu, sakarā ar šo noteikumu neievērošanu. 
Direktors ir tiesīgs izvērtējot situāciju nekavējoties ziņot tiesībsargājošām 

institūcijām. 
57. Par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus 

disciplinārsodus: 
 mutisks aizrādījums; 
 rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 
 rakstisks ziņojums vecākiem; 
 vecāku izsaukšanu uz skolu; 
 brīdinājums skolas direktora rīkojumā; 
 ziņojuma sniegšana valsts un pašvaldības policijai, bāriņtiesai; 

58. Par skolas īpašuma bojāšanu skolēns un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli 
atbildīgi par zaudējumu, kas skolēna vainas dēļ nodarīts skolai. Par nodarījumu 
skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu.  

59. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un 
alkohola lietošanu, skola ziņo glābšanas dienestam (ātrajai medicīniskai 
palīdzībai, policijai...), informē vecākus. 



60. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai 
krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām 
iestādēm. 

61. Par neattaisnotu stundu kavēšanu tiek piemēroti spēkā esošie Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumi. 

62. Pedagoģiskās padomes sēde var lemt par skolēna izslēgšanu no skolas. 
 

VIII. Kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar šo noteikumu prasībām 
63. Skolas direktore iepazīstina vecākus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem 

pirmajā skolas dienā vecāku kopsapulcē. 
64. Uzņemot skolēnu skolā, skolas direktore iepazīstina ar iekšējās kārtības 

noteikumiem skolēnu un viņa vecākus. 
65. Ar šo noteikumu prasībām savu audzināmo klašu izglītojamos iepazīstina klašu 

audzinātāji katru gadu septembrī un atkārtoti II.semestra sākumā. Katrs 
izglītojamais iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar ierakstu 
,,iepazinos" attiecīgajā klases instruktāžu žurnālā, norādot datumu, un 
parakstoties. 

66. Mājturības, dizaina un tehnoloģijas, sporta, datorikas un informātikas skolotājs 
iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetos I un II semestra pirmajās mācību 
stundas laikā. Skolēni parakstās instruktāžu žurnālā. 

67. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs 
iepazīstina izglītojamos par kārtības noteikumiem un skolēni parakstās drošības 
instruktāžas veidlapā. 

68. Trīs dienas pirms ekskursijas skolotājs (vadītājs) iepazīstina vecākus par 
ekskursijas maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās 
palīdzības sniegšanas iespējām.  Vecāks sniedz savu rakstisku atļauju.  

69. Par pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošību, elektrodrošību skolēnus 
informē klases audzinātājs vai cita pieaicināta profesionāla amatpersona, ne 
retāk kā reizi gadā. Skolēni parakstās instruktāžu žurnālā. 

70. Vismaz vienu reizi gadā skolēnu drošības instrukcijās jāiekļauj informācija: par 
rīcību ekstremālās situācijās; par rīcību ekskursijās; par elektrodrošību; par 
drošību sporta un sacensību nodarbībās; par drošību uz ledus; par drošību uz 
ūdens; par pirmo palīdzību; par darba drošību veicot praktiskos darbus. 
Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstus instruktāžu žurnālā un 
skolēni parakstās. 

VIII. Noslēguma jautājumi 
 

71. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt pedagoģiskā padome, 
skolas padome, skolēnu pašpārvalde. 

72. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina skolas direktore. 
73. Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1.oktobri. 

 
 

“Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem” apspriesti: 
Skolēnu pašpārvaldē, skolas vecāku kopsapulcē un 
 skolas pedagoģiskās padomes sēdē.  

 
 

 


