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I  VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1.  Augstkalnes pamatskolas (turpmāk tekstā -skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā 

-noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu, spēkā esošajiem MK noteikumiem un Skolas nolikumu. 

1.2. Noteikumi nosaka: 

1.2.1. izglītojamo, viņu vecāku un citu personu rīcību skolā un tās organizētajos pasākumos;  

1.2.2. izglītības procesa organizāciju; 

1.2.3. izglītojamo tiesības un pienākumus; 

1.2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu. 

1.3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta. Izglītojamie katra mācību gada 

sākumā tiek iepazīstināti ar noteikumiem. Izglītojamo vecāki ar parakstu iesniegumā par uz-

ņemšanu skolā apliecina, ka ir iepazīstināti ar noteikumiem. Noteikumu kopija izlikta pie 

ziņojuma dēļa. 

 

 

2. II   IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA 

 

2.1. Mācību stundu sākums plkst.8.30. 

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

2.3. Izglītojamie skolā ierodas laikā, lai līdz mācību stundu sākumam būtu klasē vai nodar-

bības vietā. 

2.4. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību stundu sarakstu un inte-

rešu izglītības, pulciņu, fakultatīvo un konsultāciju nodarbību sarakstu. 

2.5. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.  

2.6. Mācību stundas 1.-4. klasēs notiek pēc klašu sistēmas ar izņēmumiem īpašos gadījumos 

(vizuālā māksla, mūzika, sports u.c.)  

2.7. Mācību stundas 5. -9. klasei notiek klasēs, kabinetos, sporta zālē, skolas zālēs, ja nepieciešams, u.c. 

2.8. Kabinetu izkārtojumu nodrošina direktora vietniece izglītības jomā. 

2.9. Izglītojamie pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar mācību stundu izmaiņām nā-

kamajai dienai. Informācija atrodama uz informācijas ziņu stendiem. 

2.10. Interešu izglītības, pulciņu, fakultatīvu, konsultāciju un pagarinātās grupas nodarbības 

notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību saraksta. 

2.11. Mācību stundu sākums 8.30.  

Stunda Ikdienā 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

8.30 –  9.10 
9.20 – 10.00 

10.10 – 10.50 
11.20 – 12.00 
12.20 – 13.00 
13.10 – 13.50 
14.00 – 14.40 
14.55 – 15.35 

 

2.12. Pasākumi izglītojamajiem skolā beidzas: 

1. – 4. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 20.00; 

5. – 6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 21.00; 

7.-9. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 23.00. 

2.13. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild klases audzinātājs. Pēc pasākuma atstāj 

sakārtotu klases telpu. 

2.14. Starpbrīžos izglītojamie var neatstāt klašu telpas, bet klase šajā laikā jāizvēdina  un 

jāsakārto klase nākamajai stundai.  

2.15. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos: 

3. Pirmsskolas grupām un 1.-4.klasei plkst. 10.50 un 14.40 

4. 5. - 9. kl. –  plkst. 12.00. un 14.40.  

2.16.  Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret 

ēdnīcas inventāru. 

2.17. Izglītojamie var izmantot bibliotēku, lasītavas telpas ar interneta pieslēgumu sava brīvā 

laika pavadīšanai līdz 16.00. 

2.18. Uz skolu ieteicams ņemt līdzi tikai mācību procesam nepieciešamās lietas. 

2.19. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot vielas, kas kaitīgas veselībai, apdraud 

apkārtējo veselību vai dzīvību (ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas 

izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus), spēlēt azarta spēles.  

2.20. Skolā jāierodas piedienīgā, tīrā apģērbā un apavos, ārpus sporta nodarbībām nav pie-

ļaujams skolā atrasties sporta tērpā. Āra apģērbā un cepurēs klasē atrasties aizliegts. 

2.21. Izglītojamiem aizliegts skolā un skolas teritorijā smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas vai ci-

tas apreibinošās vielas. 

2.22.  Izglītojamajiem aizliegts skolā un tās teritorijā bez skolotāja uzraudzības lietot atklātu 

uguni. 

2.23. Par skolas kavējumu iemeslu telefoniski,  rakstiski vai e-klasē jāinformē klases audzinātājs 

(līdz 3 dienām- vecāku paskaidrojums, vairāk par 3 dienām- ārsta izziņa). Aiziet no mācību 

stundām izglītojamais drīkst tikai ar klases audzinātāja, priekšmeta skolotāja vai skolas 

administrācijas atļauju. 

2.24. Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem 

un caurulēm, u.c. vietām, kas nav tam paredzētas. 

 

III  UZVEDĪBAS NOTEIKUMI KLASĒS 

 

3.1.  Saskarsmē ar izglītojamajiem un skolotājiem jāievēro pieklājīgas uzvedības noteikumi. 

3.2.  Pēc zvana uz mācību stundu katram izglītojamajam jāatrodas klasē, kabineta vadītāja 

noteiktajā sēdvietā, to patvaļīgi mainīt nedrīkst. Līdz skolotāja ienākšanai klasē jāsagatavojas 

mācību stundai. Kad klasē ienāk skolotājs, izglītojamajiem jāpieceļas. 

3.3.  Mācību stundās jābūt uzmanīgam, aktīvam, disciplinētam, jāievēro kārtība.  

3.4.  Mācību stundu un nodarbību laikā aizliegts lietot mobilo telefonu vai citus tehnoloģiju un 

sakaru līdzekļus, kas traucē mācību procesu. Tiem jābūt izslēgtā stāvoklī un jāatrodas vietā, 

kur norādījis skolotājs. 

3.5.  1.-4. klases izglītojamajiem mācību sasniegumu vērtējumi un mājas uzdevumi regulāri 

jāieraksta dienasgrāmatā. Dienasgrāmatai  jābūt sakārtotai un kārtīgai, tā savlaicīgi jāparaksta 

vecākiem. 

3.6.  Uz mācību stundām un nodarbībām ierasties, līdzi ņemot skolotāja noteiktos mācību 

līdzekļus, piederumus. 

3.7. Mācību stundai beidzoties, izglītojamajam  jāsakārto sava darba vieta. 



3.8. Sporta un deju nodarbībās obligāti jāierodas atbilstošā tērpā un apavos. Pēc sporta nodar-

bībām obligāti jāpārģērbjas, ja iespējams, jānomazgājas dušā. 

3.9. Izglītojamie, kuriem beigušās mācību stundas vai nodarbības, dodas mājās. Gaidot skolēnu 

autobusu, izglītojamie uzturas vestibilā, bibliotēkā-lasītavā vai skolas teritorijā. 

 

 

IV  UZVEDĪBAS NOTEIKUMI STARPBRĪŽOS 
 

4.1. Mācību stundai beidzoties, izglītojamajiem ar somām jādodas uz nākamo klasi, somas 

nedrīkst atrasties ārpus klases. 

4.2. Labvēlīgos laika apstākļos atļauts uzturēties skolas pagalmā, sporta laukumā. 

4.3. Visās skolas telpās un skolas apkārtnē jāievēro tīrība un kārtība.  

4.4. Pārvietojoties pa skolu, skolēniem aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie 

logiem un kāpnēm, klaigāt un traucēt citus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualetēs.  

4.5. Izglītojamajiem  jāpilda skolas skolotāju un darbinieku norādījumi. 

 

 

 

V  INVENTĀRA SAUDZĒŠANA 
 

5.1. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, skolas inventāra 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 skolotāju, vai citu pedagogu. Ja 

skolas inventārs ir sabojāts vai pazudis izglītojamā rīcības rezultātā, izglītojamais personīgi vai ar 

vecāku palīdzību novērš radītās kaitējuma sekas vai atlīdzina zaudējuma vērtību. 

 

VI  UZVEDĪBA ĀRPUS SKOLAS 
 

6.1. Uz ceļiem un autobusa pieturās stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

6.2. Autobusos jābūt disciplinētam, pirmie soli skolēnu autobusā paredzēti pirmsskolas un jaunā-

ko klašu bērniem. 

6.3. Pirmie skolēnu autobusā iekāpj jaunāko klašu skolēni. 

6.4. Sabiedriskās vietās un pasākumos jāievēro tīrība, kārtība un pieklājīgas uzvedības normas. 

6.5. Uz sarīkojumiem, koncertiem un citiem pasākumiem jāierodas pieklājīgi un atbilstoši 

ģērbtiem. 

 

VII   IZGLĪTOJAMO  PIENĀKUMI 
 

7.1. Izglītojamo pienākumi ir: 

7.1.1. sistemātiski mācīties, lai apgūtu pamatizglītības standartā noteiktās zināšanas, mācīšanās 

prasmes un iemaņas, regulāri izpildīt mājas darbus; 

7.1.2. regulāri apmeklēt skolu un visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas, 

ievērot mācību un darba disciplīnu; 

7.1.3. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā, stundās būt uz-

manīgiem, aktīviem, radoši darbīgiem; 

7.1.4. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

7.1.5. cienīt skolas tradīcijas; 

7.1.6. pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos; 

7.1.7. 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; 

7.1.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām, 

nepieļaut ne fizisku, ne morālu vardarbību, neaizskart un nepazemot citus izglītojamos un 

pieaugušos;  

7.1.9. nekavējoties informēt skolas darbinieku, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata 

draudus savai vai citu personu drošībai; 

7.1.10. saudzēt dabu un apkārtējo vidi; 

7.1.11. ievērot personīgās higiēnas prasības; 



7.1.12. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, 

tualetēs, dušās); 

7.1.13. precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās;  

7.1.14. ievērot satiksmes noteikumus, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus, drošību uz 

ūdens, ledus u.c. 

 

 

VIII  IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS 

 

8.1. Izglītojamo tiesības ir: 

8.1.1. uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi; 

8.1.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

8.1.3. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, informācijas krātuves, mācību lī-

dzekļus; 

8.1.4. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības pārbaudi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā; 

8.1.5. izveidot skolēnu padomi skolā, darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā dar-

boties reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā un citās organizācijās. 

Izglītojamajiem ir tiesības uz līdzdarbību skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā; 

8.1.6. piedalīties sabiedriskajā darbībā; 

8.1.7. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

8.1.8. uz izglītojamo personiskās mācību procesā nepieciešamās mantas aizsardzību skolā; 

8.1.9. saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu; 

8.1.10. saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē; 

8.1.11. piedalīties pulciņu, interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās; 

8.1.12. lūgt palīdzību izšķirt konfliktus; 

8.1.13. brīvi izteikties un aizstāvēt savus uzskatus skolēnu padomē, skolas padomē, vecāku 

sapulcēs, dažādās sanāksmēs un sēdēs. 

 

IX      APBALVOJUMI 

 

9.1.  Par labiem un izciliem panākumiem mācību un sabiedriskajā darbā, mācību priekšmetu 

olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta sacensībās izglītojamie tiek apbalvoti ar novada un skolas 

diplomiem, atzinības rakstiem un balvām. Izglītojamajiem tiek piešķirtas skolas vai novada domes 

apmaksātas ekskursijas, koncertu, teātra izrāžu un  sporta sacensību apmeklējumi. 

 

 

 

X   SODU UN BRĪDINĀJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

10.1.  Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamajiem var noteikt šādus discipli-

nārsodus: 

10.1.1.    izteikts mutisks aizrādījums; 

10.1.2.   rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 

10.1.3.   ziņojums vecākiem; 

10.1.4.  Pārrunas ar skolas administrāciju un sociālo pedagogu; 

10.1.5. ierosināta lietas izskatīšana atbildīgās institūcijās.  

10.2. Par citu personu īpašuma bojāšanu izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā apmērā 

materiāli atbildīgi par zaudējuma atlīdzināšanu, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts sko-

lai vai citām personām. Par nodarījumu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu. 

10.3. Par skolēnu autobusa kārtības noteikumu pārkāpumu autobusa vadītājs ir tiesīgs apturēt 

autobusu un informēt skolas direktoru vai administrācijas pārstāvi, kas sazinās ar 

izglītojamo un noskaidro radušos situāciju, kā arī informē izglītojamo vecākus. 

Pārkāpumiem regulāri atkārtojoties, izglītojamajam uz laiku tiek liegts izmantot 

skolēnu autobusu, par to informējot izglītojamo vecākus un pašvaldību. 

10.4. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet nekavējoties 

ziņo par tiem tiesībsargājošām iestādēm. 



10.5. Izglītojamajiem kategoriski aizliegts skolā, skolas teritorijā, kā arī skolas organizētajos 

pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai 

citas apreibinošās vielas. 

10.6. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lie-

tošanu, skola ziņo vecākiem, pašvaldības policijai un nepieciešamības gadījumā- ātrajai 

medicīniskajai palīdzībai. 

 

 

XI KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE TIEK IEPAZĪSTINĀTI AR  IEKŠĒJĀS 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

11.1. Izglītojamie un viņu vecāki ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti 

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

skolā mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. 

11.2. Sporta, fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs iepazīstina ar kārtības noteikumiem 

kabinetā I un II semestru pirmajās mācību stundās. Noteikumu ievērošanu izglītojamie 

apstiprina ar savu parakstu. 

11.3. Vienu reizi gadā izglītojamo iepazīstina ar drošības instrukcijām par darba drošību, vei-

cot praktiskos un laboratorijas darbus. Noteikumu ievērošanu, izglītojamie apstiprina ar 

savu parakstu. 

11.4.  Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar izglītojamajiem pārrunā kārtī-

bas noteikumus šādos pasākumos. Noteikumu ievērošanu izglītojamie apstiprina ar savu 

parakstu. 

11.5. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē 

izglītojamos par kārtības noteikumiem pasākumā. Noteikumu ievērošanu izglītojamie 

apstiprina ar savu parakstu. 

 

11.6.  Ja ekskursijā, izbraukumā vai pārgājienā dodas grupa, kuras sastāvā ir vairāku klašu 

izglītojamo pārstāvji, par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs iesniedz skolas direk-

toram adresētu iesniegumu, kurā izglītojamie parakstās par kārtības noteikumu ievēro-

šanu. 

11.7. Par pirmās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošību un elektrodrošību izglītojamo informē 

klases audzinātājs ne retāk kā vienu reizi gadā. Noteikumu ievērošanu izglītojamie 

apstiprina ar savu parakstu. 

11.8. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj informācija par rīcību 

ekstremālās situācijās, rīcību nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, drošību uz 

ledus, drošību uz ūdens un personas higiēnu. Noteikumu ievērošanu izglītojamie 

apstiprina ar savu parakstu. 

11.9. Skolas evakuācijas plāni un instrukcijas ugunsgrēka gadījumam novietotas katrā skolas 

stāvā. Ikviena darbinieka vai izglītojamā, kurš pamanījis ugunsgrēku, pienākums ir 

nekavējoties paziņot par to operatīvajiem dienestiem un skolas administrācijai. 

11.10. Nepiederošu personu uzturēšanās skolā: 

11.10.1. skolas dežuranta pienākums ir bez vajadzības neielaist skolas telpās nepiederošas 

personas; 

11.10.2. dežurants noskaidro viņu ierašanās iemeslu un pavada pie skolas administrācijas, 

skolotāja, skolas darbinieka vai skolēna. 

11.10.3. nepiederošām personām vienām uzturēties skolas telpās aizliegts.  

 

XII   GROZĪJUMI IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS 

 

12.1.  Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt direktors, skolēnu padome, 

vecāku padome, pedagoģiskā padome, skolas padome un skolas dibinātājs. 

12.2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors. 

 

 

Direktore                               I. Krūmiņa 

 

 


