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Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

72.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 30.panta pirmo daļu, un 36.panta trešo daļu un 55 panta 8.punktu. 

 
 

 

 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 

iekšējās kārtības noteikumi 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas (turpmāk – skola) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, 

ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 

(turpmāk – noteikumi). 

2. Noteikumi ir attiecināmi uz skolas izglītojamajiem. Šie noteikumi ir skolas darba 

kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

3. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību, viņu tiesību un pienākumu ievērošanu. 

4. Noteikumi nosaka: 

4.1.  izglītojamo uzvedības noteikumus skolas telpās un skolas organizētajos pasākumos; 

4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu 

skolas telpās; 

4.3.  alkohola, cigarešu (t.s. – elektronisko cigarešu), narkotisko, toksisko un psihotropo 

vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas 

un realizēšanas aizliegumu skolas telpās; 

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

citu personu drošībai; 

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

vardarbība pret izglītojamo; 

4.6.  atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 
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5. Izglītojamie ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, 

iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, kuri iestājas skolā mācību gada laikā, 

ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības 

noteikumiem reģistrē e-klases žurnāla pielikumā. Izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

"iepazinos", norādot datumu un parakstu. Izglītojamos ar noteikumiem iepazīstina klases 

audzinātājs. 

6. Izglītojamo vecākus (aizbildņus) ar noteikumiem katra mācību gada sākumā līdz 

30.septembrim iepazīstina klases audzinātājs. Vecāki ar parakstu par iepazīšanos atzīmē e-

klasē elektroniskajā vidē. Ja izglītojamais iestājas skolā mācību gada laikā, vecākus ar 

noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. 

7. Noteikumi ir publicēti skolas mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti  

vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu skolā. 

8. Izglītojamie, viņu vecāki un skolas darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar 

skolas galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild 

par to īstenošanu un skolas turpmākās attīstības veicināšanu. 

9. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no skolas 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. 

 

II. Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi 
 

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

noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku. 

11. Mācības skolā notiek piecas dienas nedēļā. Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu 

pasākumi nepieciešamības gadījumā var notikt arī brīvdienās. 

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

sagatavotos stundai (vismaz 10 minūtes pirms stundu sākuma). 

13. Izglītojamie virsdrēbes novieto garderobē katrai klasei norādītajā vietā. Maiņas apavus 

novieto garderobē apaviem paredzētajos plauktos. Skolas garderobe darbojas no plkst. 7.30. 

14. Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums. 

15. Mācību stundu grafiks (plkst.): 

1. stunda 8.10 – 8.50 

2. stunda 9.00 – 9.40 

3. stunda 9.50 – 10.30 

 Pusdieno 1.-3.klase 

4. stunda 10.50 – 11.30 

 Pusdieno 4.-6.klase 

5. stunda 11.50 – 12.30 

 Pusdieno 7.-12.klase 

6. stunda 12.45 – 13.25 

 Launags 

7. stunda 13.35 – 14.15 

8. stunda 14.25 – 15.05 

9. stunda 15.10– 15.50 

 

 

16. Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, stundas norises 

laiks un vieta. 

17. Par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek paziņots informācijas stendos un e-klasē, ja 

izmaiņas veiktas iepriekšējā dienā. 

18. 1.-.3.klasēm mācību stundas notiek savā klasē (izņemot sportu, mūziku, angļu valodu). 
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19. Mācību stundas 4.-12.klase notiek pēc kabinetu sistēmas, proti, mācību stunda notiek konkrēti 

tam paredzētā mācību kabinetā. 

20. Interešu izglītības, individuālās nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību 

saraksta. 

21. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju 

saraksts atrodas informācijas stendā un skolas e-klasē. 

22. Skolā ārpusstundu pasākumi notiek: 

22.1. 1.- 3.klasēm – līdz plkst. 19.00 

22.2. 4.- 6.klasēm – līdz plkst. 20.00 

22.3. 7. – 8. klasēm – līdz plkst.21.00 

22.4. 9. – 12. klasēm – līdz plkst.22.30 (Tumšajā diennakts laikā līdz plkst.22.
00

) 

23. Klases pasākumu laiks un saturs nedēļu iepriekš tiek saskaņots ar atbildīgo direktora vietnieku 

un direktoru. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases 

audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota. 

24. Bibliotēkas apmeklētāju pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 16.00. 

25. Izglītojamiem ir pieejama ēdnīca, kurā izglītojamie veic pašapkalpošanos (aiznesot lietotos 

traukus). 

26. Izglītojamais drīkst atstāt skolu pirms noteiktā stundu beigu laika ar medicīnas darbinieka un 

klases audzinātāja vai skolas vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko 

pārstāvi). 

 

III. Izglītojamo tiesības 

 

27. Skolas izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī 

piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos izglītības 

iestādes organizētajos pasākumos. 

28. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās. 

29. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus skolas resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā, 

skolas telpas, bibliotēku, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus. 

30. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu saskaņā ar skolas 

“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”, saņemt no pedagogiem savlaicīgu 

informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem. 

31. Izglītojamie ir tiesīgi pēc izvēles nodarboties skolas interešu izglītības programmās, 

pulciņos un kolektīvos, kā arī piedalīties citos ārpusstundu izglītības iestādes piedāvātos 

pasākumos. 

32. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamus 

paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā. 

33. Saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos. 

34. 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 skolas vadību. 

35. Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot skolas pašpārvaldes institūcijas. 

36. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē, skolas padomes un skolēnu padomes darbā atbilstoši to 

reglamentiem. 

37. Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, sacensībās, konkursos, olimpiādēs. 

38. Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās 

organizētajos pasākumos. 

39. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

40. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie 

skolas atbalsta personāla: sociālā pedagoga, izglītības psihologa, logopēda, speciālā pedagoga. 
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41. Izglītojamajiem ir tiesības starpbrīžos izmantot ēdnīcas pakalpojumus, ievērojot kārtību, 

higiēnas prasības un ēšanas kultūru un saudzīgu attieksmi pret ēdnīcas telpu inventāru. 

 

IV. Izglītojamā pienākumi 

 

42. Izglītojamo pienākumi ir: 

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

42.2. atbilstoši savām spējām, prasmēm un talantam pārstāvēt skolu konkursos, skatēs, 

sacensībās un olimpiādēs; 

42.3. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus; 

42.4. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku; 

42.5. ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi; 

42.6. būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, pedagogiem, darbiniekiem un 

iestādes apmeklētājiem; 

42.7. izpildīt skolas pedagogu un darbinieku likumīgās prasības; 

42.8. nekavējoties informēt skolas pedagogus, darbiniekus, ja izglītojamais kādas 

personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai; 

42.9. saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis 

materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos; 

42.10. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās; 

42.11. rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu; 

42.12. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas 

noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās 

un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos; 

42.13. precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās; 

42.14. piedalīties visās mācību stundu sarakstā paredzētajās mācību stundās; 

42.15. pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamā pienākums ir trīs dienu laikā 

iesniegt klases audzinātājam kavējumus attaisnojošu dokumentu; 

43. Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti: 

43.1. visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme; 

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

telefonisku paziņojumu klases audzinātājam; 

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

(sporta 

sacensības, koncerti, u.tml.)un to ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors. 

44. Izglītojamā kavējuma dēļ pusdienas atsaka vecāki līdz plkst. 8.00, izņemot, ja izglītojamais 

dodas aizstāvēt skolas godu, tad pusdienas atsaka atbildīgais pedagogs. 

45. 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 nedrīkst 

apmeklēt skolu). 

46. Vecākam nedēļu iepriekš rakstiski jāinformē klases audzinātājs, ja vecāki plāno doties 

ceļojumā kopā ar bērnu. 

47. 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. 

48. Kavējumu uzskaite skolā notiek saskaņā ar noteikumiem par mācību kavējumu uzskaiti un 

reģistrēšanu. 

49. Ja semestrī neattaisnoti kavētas pamatskolā 8 stundas, bet vidusskolā 13 stundas, uzvedība 

izglītojamajam  tiek vērtēta kā neapmierinoša, ko ieraksta liecībā. 
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V. Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi 

 

50. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas tīrā un sakoptā lietišķā apģērbā (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). 

51. Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu. 

52. Matu sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un jābūt netraucējošam mācību procesā. 

53. 1.– 4. klases skolēniem ir obligāta skolas forma. 

53.1.  Meiteņu ikdienas forma sarafāns, svārki, jaka vai kāds no formas elementiem 

(bikses, polo krekls), vienkrāsainas zeķubikses, pieskaņotas krāsas blūze vai  T- krekls. 

Svētkos sarafāns, svārki, jaka, balta blūze, vienkrāsainas zeķubikses, kurpes; 

53.2. Zēnu ikdienas forma veste, krekls vai polo krekls, tumšas  krāsas bikses. Svētkos 

veste, balts krekls, melnas auduma bikses, kaklasaite, kurpes. 

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

tērpos. 

54. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, skolas inventāra, mācību grāmatu 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 iestādes inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības 

rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas, vai 

atlīdzina zaudējuma vērtību. 

55. Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to skolas ēkas stāva gaiteni, kurā notiks nākamā 

mācību stunda. 

56. Skolēna obligātā dokumentācija ir skolēna apliecība un e-dienasgrāmata. 

57. Ja izglītojamais pārkāpj skolas Iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai 

izglītības iestādes vadības pārstāvis var izglītojamā dienasgrāmatā ierakstīt piezīmi, kas 

informē viņa vecākus par radušos situāciju. 

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

norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam. 

59. Stundā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un 

atstāt to. 

60. Izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un 

citu darbu laiku un norises kārtību. 

61. Lēmumu par izglītojamā pēcpārbaudījumiem un atkārtotu mācību gadu tajā pašā klasē 

noformē ar direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām rakstiski paziņo izglītojamajam un 

viņa vecākiem (aizbildņiem, likumiskajiem pārstāvjiem) Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā un ievērojot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā 

izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz 

nākamo klasi. 

62. 1.-12.kl. izglītojamajam vienu reizi dienā jāapmeklē e-klases dienasgrāmata, skolēnu 

vecākiem (aizbildņiem) ne retāk kā 1 reizi nedēļā. 

63. Pēc stundas jāsakārto sava darba vieta un jāatstāj klases telpa. 

64. Skolā skolēni ievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas. Saskarsmē ar citiem 

skolēniem un skolas darbiniekiem ievēro kulturālas valodas, uzvedības un savstarpējo 

attiecību normas. 

65. Skolēniem mācību laikā jāuzturas skolā vai tās teritorijā. 

66. Ejot uz ēdamtelpu, esiet mierīgi un organizēti, ievērojiet galda kultūru, tīrību un kārtību. 1.- 6. 

klašu skolēnus uz ēdamzāli pavada skolotājs, vecāko klašu skolēni dodas patstāvīgi. 

67. Ejot pusdienās somas tiek atstātas nākošās stundas klases telpā vai garderobē, tās nedrīkst 

atrasties skolas vestibilos vai kāpnēs. 

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

69. Skolēnam jārūpējas par papīra, papīra dvieļu, elektrības, siltuma un ūdens taupību skolā. 
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70. Skolēnam jāsaudzē apkārtējā vide, vajadzības gadījumā jāpiedalās skolas apkārtnes un 

pilsētas uzkopšanā. 

71. Jāievēro drošība un piesardzība, iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļiem pie skolas. 

72. Pēc nodarbībām skolēnam nekavējoties jādodas mājup. Autobusa gaidīšana paredzēta lasītavā, 

foajē vai rotaļu istabā, siltā laikā – skolas pagalmā. 
 

VI. Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība 

 

73. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas 

iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. Izglītojamo 

iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē e-klases žurnāla pielikumā. Izglītojamais to 

apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu izvieto 

izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā. Izglītojamos ar šiem noteikumiem iepazīstina 

klases audzinātājs. 

74. 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. 

75. Par iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

76. Skolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem skolas 1., 2., 3. un 4.stāva vestibilos un 

koridoros. 

77. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu ir  izvietota uz stendiem stāvu vestibilos, kā arī 

telpās, kur atrodas telefons: 2. stāvā – skolotāju istabā un skolas lietvedībā, pie skolas 

dežuranta. 

78. Izglītojamiem skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos kategoriski aizliegts: 

78.1.smēķēt, ienest, glabāt, iegādāties vai realizēt un lietot alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas. 

78.2. 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 sprādzienbīstamas un viegli 

uzliesmojošas vielas un priekšmetus, pirotehniku). 
78.3. spēlēt azartspēles. 

78.4. Fiziski un emocionāli aizskart citus cilvēkus, tos pazemot. 
78.5. Nest uz skolu ar mācību procesu nesaistītas lietas. Par līdzi paņemto personīgo 

mantu atbild pats izglītojamais. Skola neuzņemas atbildību par mācību procesam 

nepiederošu materiālo vērtību saglabāšanu (telefons, fotoaparāts u.c). 
79. Mācību stundu, citu nodarbību un pasākumu laikā nav atļauts lietot mobilos tālruņus,  

mūzikas atskaņotājus un līdzīgas ierīces bez pedagoga atļaujas. 

80. Mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs un pasākumos izglītojamajiem nav atļauts filmēt 

un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla 

pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības iestādes direktora 

saskaņojums. 

81. 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 dežurējošo administratoru, pedagogu vai jebkuru izglītības 

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

psihologam, sociālajam vai citiem pedagogiem. 

82. 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, 
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toksisku vai psihotropu vielu reibumā, ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam 

nekavējoties jāziņo dežūrējošajam skolotājam un skolas vadībai. 

83. 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 dežūrējošajam skolotājam un skolas vadībai. 

84. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to atrodot skolas 

telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai skolēnam nekavējoties jāziņo 

dežūrējošajam skolotājam un skolas vadībai. 

85. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams vērsties pie 

klases audzinātāja, priekšmeta skolotāja vai skolas vadības. 

86. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem 

nepieciešams vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai skolas vadības. 

87. Skola ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja 

tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, skolas vadības un 

apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību skolā,  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). 

88. Skolas pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, 

izglītojamajam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības 

pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem situācijas 

noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi 

novērstas no izglītojamā puses. 
 

VII. Apbalvojumi 

 

89. Skolas apbalvojumus skolēni var saņemt par: 

         89.1. augstiem sasniegumiem mācībās; 

         89.2. radošu un aktīvu ieguldījumu skolas vides veidošanā; 

89.3. sasniegumiem mācību olimpiādēs, ZPD konferencēs, skolas rīkotos konkursos, 

sacensībās un     citos pasākumos. 

90. Apbalvojumu formas: 

90.1. Zelta Atzinība 4.-8. un 10.- 11. klašu izglītojamiem, kuriem vidējā atzīme gadā un 

valsts pārbaudes darbos kopsummā ir 8,5 un augstāk, visos mācību priekšmetos 

vērtējumiem jābūt no 7 līdz 10 ballēm. Izglītojamais saņem balvu “Zelta ozola zīli”; 

90.2. Sudraba Atzinība 4.-8. un 10.- 11. klašu izglītojamiem, kuriem vidējā atzīme gadā un 

valsts pārbaudes darbos kopsummā ir 8,0 līdz 8,49, visos mācību priekšmetos vērtējumiem 

jābūt no 7 līdz 10 ballēm. Izglītojamais saņem balvu “Sudraba ozola zīli”; 

90.3. Zelta Atzinības tiek piešķirtas 9. un 12. klašu izglītojamiem, kuriem vidējā atzīme 

gadā un valsts pārbaudes darbos kopsummā ir 8,5 un augstāk, parakstoties īpašā atzinību 

reģistrēšanas grāmatā un izglītojamais saņem balvu “Zelta ozols”; 

90.4. Sudraba Atzinības tiek piešķirtas 9. un 12. klašu skolēniem, kuriem vidējā atzīme 

gadā un valsts pārbaudes darbos kopsummā ir 8,0 līdz 8,49, parakstoties īpašā atzinību 

reģistrēšanas grāmatā un izglītojamais saņem balvu “Sudraba ozols” 

90.5. atzinības raksts; 

90.6. skolēns apbalvojumus (89.1 – 89.3) saņem, ja vērtējums uzvedībā ir priekšzīmīgs vai 

labs; 
90.7. pateicība skolēna vecākiem, kuru bērni saņem balvas šo noteikumu 90.3. un 90.4. 

punktu kārtībā. 
90.8. 1.-.3.klašu skolēni par labiem mācību sasniegumiem mācību gad beigās saņem 

nozīmīti “Labākais mācībās”. 
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VIII. Skolēnu atbildība par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem 

 

91. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamajiem ir piemērojami disciplinārsodi. 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. 

92. Par noteikumu neievērošanu iestājas atbildība, kur izglītojamais var saņemt: 

92.1. mutisku piezīmi; 

92.2. piezīmi dienasgrāmatā; 

92.3. rakstisku piezīmi liecībā; 

92.4. rakstisku ziņojumu vecākiem; 

92.5. neapmierinošas uzvedības izteikšanu ar ierakstu izglītojamā liecībā. 

93. Atkārtota vai smagāka pārkāpuma gadījumā izglītojamais raksta paskaidrojumu sociālajam 

pedagogam vai skolas direktorei par izdarīto pārkāpumu, saņemot norādījumus par turpmāko 

rīcību: 

93.1. par pārkāpumu tiek rakstiski informēti vecāki, nepieciešamības gadījumā- policija; 

izglītojamajam var tikt izteikta rakstiska piezīme vai rājiens; 

93.2. izglītojamais kopā ar vecākiem var tikt uzaicināts uz sarunu ar atbalsta komandu vai 

kādu no iesaistītajiem pedagogiem; 

93.3. noteikts aizliegums apmeklēt skolas ārpusstundu pasākumus; 

93.4. izglītojamajam var tikt noteikts 2 stundu darbs skolas labiekārtošanā; 

93.5. izglītojamā nodarītos materiālos zaudējumus atlīdzina izglītojamā vecāki vai aizbildņi; 

     93.6. Pedagoģiskās padomes sēde var lemt par uzvedības vērtējuma samazināšanu vai 

izglītojamā izslēgšanu no skolas. 
 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 
 

94. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. septembri (aktualizēti 2022.gada 1.decembrī). 

95. Atzīt par spēku zaudējušiem 2020.gada 2.septembrī apstiprinātos noteikumus. 

 

 

Direktores vietniece audzināšanas darbā:                    Ginta Immermane 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

 

2022.gada 29.augusta skolas padomes sēdē 

2022.gada 30.augusta Pedagoģiskās padomes sēdē 

 
 
 

 

 


