
 
 

SMILTENES NOVADA DOME 

BILSKAS PAMATSKOLA 
Reģ.Nr. 40900006034, IZM reģ. Nr. 4412901216 

Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706,tālr. 64773110 

e-pasts bilskaspsk@smiltene.lv 

Apstiprināti ar direktores  

2016. gada 12.septembra rīk. Nr.1-9/5  

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Bilskā 

01.09.2016         Nr. 3-7 

Bilskas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 

Izdoti saskaņā ar LR Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, 

Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu, 

Smiltenes domes Bilskas pamatskolas nolikums 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Bilskas pamatskolas (turpmāk - skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - 

noteikumi) izstrādāti, ievērojot Izglītības likuma 54.pantu, Vispārējās izglītības 

likuma 10.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 

24.novembra noteikumus Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 2011. gada 1. februāra 

noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo 

vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi un Bilskas pamatskolas nolikumu. 

2. Skolas iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un 

noteikt izglītojamo, viņu vecāku, pedagogu un citu personu rīcību skolā, tās 

teritorijā un skolas organizētajos pasākumos. 

3. Skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamajiem, 

pedagogiem un atbalsta personālam. 

4. . Noteikumi nosaka:  

4.1. izglītības procesa un ārpusstundu darba organizāciju; 

4.2. izglītojamo dokumentācija; 

4.3. kārtība, kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un viesi;  

4.4. izglītojamo kavējumu uzskaites kārtība; 

4.5. izglītojamo tiesības; 

4.6. izglītojamo pienākumi; 

4.7. kārtība, kas nosaka skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo; 

4.8. kārtība, kādā skolā nodrošināma izglītojamo veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

sniegšana; 
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4.9. rīcības plāns, ja skola konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais glabā, lieto vai 

izplata alkoholu vai atkarību izraisošas vielas; 

4.10. aizliegumi izglītojamajiem; 

4.11. apbalvojumi; 

4.12. atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

4.13. atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām; 

4.14. noslēguma jautājumi 

5. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada mājas 

lapā /izglītība www.smiltene.lv, e-klasē, Skolas informatīvajos stendos, kuri 

pieejami izglītojamajiem un viņu vecākiem, skolas darbiniekiem. 

II Izglītības procesa un ārpusstundu darba organizācija 

6. Skolā mācību stundas sākas plkst. 9.00. Skolas durvis tiek atvērtas plkst. 7.20. 

7. Izglītojamais skolā ierodas savlaicīgi, ne vēlāk kā 10 minūtes pirms mācību 

stundas sākuma. 

8. Izglītojamie virsdrēbes novieto ģērbtuvē, 5.-9.klases skolēni personīgās mantas 

savā garderobes skapītī, aizslēdzot to. 

9. Izglītojamais klasē, kurā notiek mācību stunda, ierodas 5 minūtes pirms zvana, 

sakārto savu darbavietu, lai pēc zvana sāktu mācību darbu. 

10. Stundu laikā obligāti jāatslēdz mobilais tālrunis, nedrīkst lietot mūzikas 

atskaņošanas un citas ierīces, pleijeri, planšetdatoru, kārtis vai citas mācību 

procesu traucējošas lietas, nekošļāt košļājamo gumiju un neēst, īpaši saulespuķu 

sēklas. 

11. Ja izglītojamais nav sagatavojis mājasdarbus attaisnojošu iemeslu dēļ, tad par to 

paziņo priekšmeta skolotājam pirms stundas. 

12. Skolēni, kuri ierodas skolā, kavējot pirmās mācību stundas sākuma laiku 

(nosebotāji), netraucējot mācību procesu, dodas uz mācību telpu. 

13. Starpbrīžos ar savu uzvedību neapdraud savu un citu veselību un drošību. 

14. Mācību un ārpusstundu darbs skolā norisinās saskaņā ar skolas direktora 

apstiprinātu mācību priekšmetu stundu un interešu izglītības nodarbību sarakstu. 

15. Mācību priekšmetu stundu saraksts, pulciņu nodarbību saraksts izlikts 

informatīvajā stendā 1.stāvā. Skolēni, atnākot uz skolu vai dodoties mājās, 

iepazīstas ar plānotajām izmaiņām stundu vai nodarbību sarakstā (ja tādas ir). 

16. Mācību stunda sākas un beidzas līdz ar zvanu. 

17. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. 

18. Skolas ārpusstundu pasākumi notiek pēc iepriekš sastādīta plāna. 

19. Skolēns iesaistās skolas un klases ārpusstundu pasākumos. 

20. Organizējot klases un skolas pasākumus, tie jāsaskaņo ar direktoru, norādot 

attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un atbildīgo 

pedagogu. Atbildīgais pedagogs par plānoto pasākumu informē vecākus un atbild 

par skolēnu drošību un noteikumu ievērošanu pasākuma laikā. 

21. Skolas pasākumos piedalās tikai skolas izglītojamie un viņu vecāki, skolas 

absolventi, bijušie izglītojamie. 

22. Klases ārpusstundu pasākums norit norādītajā telpā. 
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23. Pasākumam beidzoties, atbildīgajiem par pasākumu jāsakārto telpa (jāpārbauda, 

vai aizvērti logi, jāizslēdz gaisma). 

24. Skolas un klases ārpusstundu pasākumi beidzas -1.-6.klasei līdz plkst.20.00, 7.-

9.klasei līdz plkst.21.00 

25. Par drošību klases ārpusstundu pasākumu laikā atbild klases audzinātāja, skolas 

pasākumos –pasākuma organizators. 

26. Skolas pasākumos tiek organizētas skolotāju dežūras. 

27. Uz ēdnīcu 1.-4. klašu skolēni dodas tā skolotāja pavadībā, pie kura notikusi 

iepriekšējā stunda. Pirms ēšanas obligāti jānomazgā rokas. Traukus ēdnīcā novāc 

paši skolēni.  

28. Skolēni ēd tikai ēdnīcas telpās, izņemot īpašos gadījumus, kas saistīti ar klases 

kolektīva pasākumiem. 

29. Pagarinātās dienas grupā tiek uzņemti izglītojamie no 1. – 4. klasei, vecākiem 

(aizbildņiem) uzrakstot iesniegumu skolas direktorei. 

30. Pagarinātās dienas grupā skolēni ievēro grupas darba režīmu. Skolu drīkst atstāt, 

brīdinot par iešanu mājās pagarinātās dienas grupas skolotāju. 

31. Evakuācijas gadījumā izglītojamie ievēro pedagoga norādījumus. Evakuācijas 

plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti visos gaiteņos. 

III Izglītojamo dokumentācija  

32. Izglītojamo dokumentācija ir skolēna apliecība, e-dienasgrāmata, liecība. 

33. Izglītojamajiem un viņu vecākiem, izsniedzot personīgu paroli, tiek nodrošināta 

personīga piekļuve „e-klasei”. 

34. 5.-9.klasei vismaz vienu reizi mēnesī skolēnam tiek izsniegts sekmju izraksts, ar 

kuru viņš iepazīstina vecākus. Atsevišķos gadījumos sekmju izraksts tiek nosūtīts 

uz e-klases e-pastu. 

35. Klases audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji e-dienasgrāmatā raksta 

izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumus, kā arī izglītojamajam un viņa 

vecākiem aktuālu un nozīmīgu informāciju. 

36. Klases audzinātājs un mācību priekšmetu skolotāji „e-klase” reģistrē izglītojamā 

mācību stundas apmeklējumu, attaisnotos un neattaisnotos kavējumus, 

mājasdarbus un vērtējumus, kā arī sarunas ar izglītojamā vecākiem. 

IV Kārtība, kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un viesi 

37. Ikvienam apmeklētājam, ierodoties skolā, ierašanās mērķi jāpaskaidro skolas 

garderobistei, kura rīkojas atbilstoši izteiktajam lūgumam. 

38. Pēc skolas darbinieku pieprasījuma uzrāda personas apliecinošu dokumentu. 

39. Ja apmeklētājam nepieciešams satikt kādu skolas darbinieku, apmeklētāju pavada 

skolas garderobiste. Nav pieļaujama skolas viesu pārvietošanās skolā bez skolas 

pārstāvja klātbūtnes. 

40. Īpašos gadījumos skolēni var tikties ar skolai nepiederošām personām 1.stāva 

vestibilā. 

41. Skolas apmeklētāji nav tiesīgi traucēt mācību procesa norisi skolā vai jebkādā 

veidā apdraudēt izglītojamo un darbinieku drošību. 

42. Skolas viesi, kuri neievēro šo noteikumu prasības, var tikt izraidīti no skolas. 

43. Iepriekš minētie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem 

ārkārtas situācijās. 

V Izglītojamo kavējumu uzskaites kārtība 

44. Pamatojoties uz MK noteikumiem, skolā ir izstrādāts „Bilskas pamatskolas 

rīcības plāns neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai” (1.pielikums) – Skolas 

iekšējās kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Rīcības plānā ir noteikta 
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kārtība, kā rīkoties izglītojamo vecākiem, izglītojamajiem, sociālajiem 

dienestiem, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un Skolas 

direktorei izglītojamo mācību stundu kavējumu gadījumā. 

45. Klases audzinātāji veic izglītojamo kavējumu uzskaiti „e-klase”, ievērojot mācību 

priekšmetu skolotāju veikto mācību stundu apmeklējumu reģistrāciju. 

46. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas skolā, vecāku 

pienākums ir ziņot par kavējuma iemeslu pirmās kavētās dienas laikā klases 

audzinātājam (sazinoties telefoniski, nosūtot SMS, ziņojot par kavējumu „e-

klasē”), vēlāk iesniedzot kavējumu apstiprinošu apliecinājumu (vecāku zīmi, ārsta 

izziņu u.c.). 

47. Ja izglītojamais nav ieradies skolā un klases audzinātājam nav informācijas par 

neierašanās iemeslu, klases audzinātājs ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar 

izglītojamā vecākiem, lai skaidrotu neierašanās iemeslus. 

48. Ja izglītojamais mācību laikā plāno piedalīties kādā braucienā vai ar Skolu 

nesaistītā pasākumā ilgāk par trim dienām, vecāki iesniedz Skolas direktorei 

adresētu iesniegumu, kurā ar mācību priekšmetu skolotājiem saskaņota patstāvīgi 

apgūstamā mācību viela.(2.pielikums) 

49. Par skolas kavējumu attaisnojošiem dokumentiem tiek uzskatīti: 

49.1. par kavējumu līdz 3 mācību dienām slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ 

vecāku vai citas pilnvarotas personas rakstīta zīme; 

49.2. ārsta izziņa; 

49.3.klases audzinātāja, mācību priekšmeta skolotāja vai ārpusklases nodarbību 

vadītāja iesniegums par izglītojamā dalību ārpusstundu aktivitātēs (olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās u.tml.). 

50. Izglītojamais kavējumu attaisnojošu dokumentu iesniedz klases audzinātājam, 

tiklīdz ierodas skolā. 

51. Situācijās, kad izglītojamā kavējuma iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu vai 

arī nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs par situāciju ziņo 

sociālajam darbiniekam. 

52. Ja izglītojamais neattaisnoti ir kavējis 10 mācību stundas, klases audzinātājs ziņo 

skolas direktorei. 

53. Ja izglītojamais neattaisnoti ir kavējis 20 mācību stundas semestrī un nav 

informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

direktore par to nekavējoties rakstiski informē Bilskas pagasta bāriņtiesu. Ja 

izglītojamais bieži kavē skolu mājas apstākļu dēļ (vairāk kā 4 mācību dienas 

semestrī), direktore rakstiski informē Bilskas pagasta bāriņtiesu 

54. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē skolu, klases audzinātājs par to informē pašvaldības 

kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību 

pārkāpumu nav izdevies novērst, bāriņtiesa par minēto tiesību pārkāpumu 

informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

VI Izglītojamo tiesības 

55. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību. 

56. Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, 

neaizskarot citu cilvēku cieņu un godu. 

57. Saņemt adekvātu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu. 

58. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanu saistītiem jautājumiem. 

59. Piedalīties interešu izglītības un ārpusstundu nodarbībās. 

60. Mācību procesā izmantot skolas telpas un tehniskos mācību līdzekļus. 
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61. Lūgt padomu, aizstāvību un atbalstu skolas darbiniekiem un citiem skolēniem. 

62. Informēt skolas skolotājus par nepieņemamu rīcību, domstarpību gadījumā lūgt 

palīdzību skolas darbiniekiem. 

63. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību skolā un tās 

organizētajos pasākumos. 

64. Tiesības uz personiskās mantas aizsardzību skolā, ja starp tām nav priekšmeti, kas 

apdraud apkārtējo veselību un drošību. 

65. Tiesības piedalīties skolas pašpārvaldes darbā. 

66. Tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un ārpusstundu nodarbībās. 

VII Izglītojamo pienākumi 

67. Apgūt pamatizglītības programmu. 

68. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskriminēt skolu. 

69. Mācīties atbilstoši savām spējām un patstāvīgi organizēt sevi mācību darbam. 

70. Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību skolā, nedarīt neko tādu, kas 

varētu traucēt citiem, neaizskart fiziski un emocionāli citas personas. 

71. Būt savstarpēji laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem, nelietot necenzētus vārdus. 

72. Atrasties skolā pieklājīgā apģērbā, kurš piemērots ikdienas mācību darbam un nav 

izaicinošs, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi. 

Atbilstoši savam vecumam ievērot personīgās higiēnas prasības. 

73. Sporta stundās ierasties sporta apģērbā un sporta apavos. 

74. Valsts un skolas svētkos ierasties svētku apģērbā lietišķajā stilā. 

75. Uz mācību stundām ierasties līdzi ņemot nepieciešamos mācību materiālus 

(mācību grāmatas, darba burtnīcas un citus mācību darbam nepieciešamos 

piederumus). 

76. Ar cieņu un izpratni izturēties pret skolasbiedriem, pedagogiem, darbiniekiem, kā 

arī būt atbildīgam par savām mantām, mācību piederumiem, sekmēm un uzvedību 

skolā. 

77. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem. 

78. Veidot un atbalstīt skolas tradīcijas, aktīvi piedalīties mākslinieciskās pašdarbības 

pulciņos un skolas pasākumos. 

79. Netraucēt skolotājiem un skolasbiedriem darbu mācību stundās un ārpusstundu 

nodarbībās. 

80. Sistemātiski gatavoties mācību stundām un bez attaisnojoša iemesla nekavēt 

skolu. 

81. Atbildēt par savu rīcību, mācību darba rezultātiem, uzvedību un pilnveidot 

pašdisciplīnu. 

82. Pārstāvēt skolas godu sporta sacensībās, mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos, 

u.c. pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm. 

83. Saudzēt apkārtējo vidi un skolas inventāru un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ja 

tādi radušies skolēna vainas dēļ (ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas 

gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā). 

84. Rūpēties par skolas prestižu, cienīt skolas tradīcijas. 

85. Piedalīties skolas vides un tās teritorijas uzkopšanā un sakārtošanā. 

86. Ievērot darba drošības, darba higiēnas un ugunsdrošības noteikumus. 
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VIII  Kārtība, kas nosaka skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek 

konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

87. Situācijā, kad skolā tiek konstatēta fiziska/emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo: 

87.1. pedagogs pārtrauc vardarbību, uzklausa izglītojamā viedokli par notikušo un 

par situāciju informē klases audzinātāju; 

87.2. klases audzinātājs informē vecākus, atbalsta personālu un sadarbībā ar 

atbalsta personāla speciālistiem izvērtē notikušo, izstrādā darbības plānu, lai 

risinātu radušos situāciju un sniegtu nepieciešamo atbalstu; 

87.3. klases audzinātājs par situāciju informē skolas direktoru; 

87.4. skolas direktors plāno kopīgu tikšanos ar iesaistītajām pusēm un atbalsta 

personālu, izvērtējot situāciju, nepieciešamības gadījumā informē valsts un/vai 

nevalstiskās organizācijas; 

88. Situācijā, kad izglītības iestādē tiek konstatēta fiziska/emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo ģimenē: 

88.1. klases audzinātājs, skolas pedagogs par konstatēto informē bāriņtiesu; 

88.2. bāriņtiesa veic pārrunas ar izglītojamo, sniedz atbalstu; 

88.3. bāriņtiesa par situāciju ģimenē informē skolas direktoru un konkrētās 

pašvaldības Sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā valsts vai pašvaldības 

policiju 

89. Izglītojamajam, kurš ir cietis no fiziskas vai emocionālas vardarbības, saskaņojot 

ar vecākiem/aizbildņiem, tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas psihologa 

konsultācijas. 

90. Izglītojamajam, kurš ir varmāka, sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību, lai 

viņš saprastu savas rīcības sekas. Sarunas veic sociālais pedagogs vai psihologs. 

IX Kārtība, kādā skolā nodrošināma izglītojamo veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības sniegšana 

91. Pirmo palīdzību skolēnam traumas vai saslimšanas gadījumā sniedz pedagogs, 

kas konstatējis faktu, informējot par faktu skolēna vecākus. 

92. Saslimšanas vai traumas gadījumā vecāki ierodas skolā pēc sava bērna, 

nesagaidot mācību stundu noslēgumu. 

93. Ja nevar sazināties ar skolēna vecākiem vai vecāki nevar ierasties skolā, kā arī, ja 

konstatē, ka ir nepieciešama mediķu palīdzība, skolotājs vai skolas darbinieks 

izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, par faktu informējot skolēna vecākus.  

X Rīcības plāns, ja skola konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais glabā, 

lieto vai izplata alkoholu vai atkarību izraisošas vielas 
94. Rīcības plāns, ja skola konstatē vai ir aizdomas, ka skolēns glabā, lieto vai izplata 

alkoholu vai atkarību izraisošas vielas, nosaka: 

94.1.skolotājs vai skolas darbinieks novērtē skolēna veselības stāvokli un, ja 

nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

94.2.skolotājs, skolas darbinieks vai skolēns, kas konstatējis alkohola vai atkarību 

izraisošo vielu lietošanu, glabāšanu vai izplatīšanu skolā, skolas teritorijā, 

nekavējoties informē skolas direktoru, klases audzinātāju vai skolotāju par 

notikušo; 

94.3.skolas direktors vai skolotājs nekavējoties informē skolēna vecākus un 

Smiltenes novada pašvaldības policiju un/vai Valsts policiju. 

XI Aizliegumi izglītojamajiem 

95. Aizskart fiziski, morāli vai psiholoģiski citus skolēnus, skolotājus vai skolas 

darbiniekus. 
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96. Ienest priekšmetus, materiālus un vielas, kuras var apdraudēt paša vai citu 

klātesošo dzīvību, veselību un kuras nav nepieciešamas mācību procesā. 

97. Skolā un skolas teritorijā spēlēt azartspēles. 

98. Stundu laikā, pulciņu nodarbībās un pasākumos lietot mobilo tālruni, mūzikas 

atskaņošanas un citus priekšmetus, kas nav paredzēti mācību procesā. Nav 

pieļaujama dažādu atskaņojošo vai ierakstošo tehnisko līdzekļu lietošana, kuros 

iemontētas foto/video iekārtas, ja tas nav nepieciešams mācību procesam. 

99. Mācību stundu laikā atrasties ārpus skolas, ja tas nav saistīts ar mācību procesu. 

100. Skolā, skolas teritorijā, kā arī skolas pasākumos smēķēt, ienest un lietot 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas. 

101. Piesavināties un bojāt svešu īpašumu. 

102. Nedrīkst atstāt virsdrēbju kabatās naudu un vērtīgas lietas. Skola neatbild par 

skolēna bez uzraudzības atstātajām mantām (arī mobilajiem telefoniem) 

103. Jāsaudzē sava soma, nedrīkst to atstāt nepiemērotās, citiem traucējošās vietās. 

Nedrīkst bojāt un kāpt uz citu somām. 

104. Ja tiek konstatēts, ka skolēns nav ievērojis šo noteikumu 96. punktā minētos 

nosacījumus, viņa pienākums ir priekšmetus nodot glabāšanā skolas 

administrācijai, kura izlemj, vai tos pēc mācību stundu beigām atdot skolēnam vai 

viņa vecākiem. Par konfiscētā priekšmeta faktu tiek sastādīts akts. 

XII Apbalvojumi 

105. Skolas apbalvojumus var saņemt par: 

105.1. labām un teicamām sekmēm; 

105.2. sasniegumiem sportā; 

105.3. radošu un aktīvu ieguldījumu skolas vides veidošanā un mākslinieciskajā 

pašdarbībā; 

105.4. sasniegumiem mācību olimpiādēs, sacensībās, skolas rīkotos konkursos un 

citos pasākumos; 

105.5. aktīvu līdzdalību un sasniegumiem sabiedriskajā darbā. 

106. Skolas apbalvojumu formas : 

106.1. mutiska pateicība klases vai skolas priekšā; 

106.2. rakstiska atzinība, pateicība, ierakstot to izglītojamā dienasgrāmatā „e-

klasē”, citos sabiedriskajos medijos vai uz skolas veidlapas, informējot vecākus; 

106.3. skolas direktora rīkojums, pateicības vai atzinības raksts; 

106.4. dažādas pakāpes diplomi; 

106.5. grāmata vai cita balva; 

106.6. lēmums izvirzīt apbalvošanai rajonā, pilsētā, valstī. 

107. Apbalvojuma piešķiršanu var ierosināt skolas pedagoģiskā padome, mācību 

priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, skolas administrācija, skolas padome, 

skolēnu aktīvs un citi skolas darbinieki. 

XIII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

108. Ja izglītojamais nepilda skolas iekšējās kārtības noteikumus, izvērtējot 

pārkāpuma raksturu un tālāko darbību, lieta tiek risināta šādā kārtībā: 

108.1. mutisks aizrādījums, individuālas pārrunas; 

108.2. rakstiska piezīme „e-klases” dienasgrāmatā, saglabājot ierakstu sekmju 

izrakstā; 

108.3. klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja saruna ar vecākiem un 

izglītojamo; 

108.5. izglītojamā rakstisks paskaidrojums par notikušo skolas direktoram; 
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108.6. jautājuma izskatīšana pedagoģiskās padomes sēdē – izglītojamā 

uzaicinājums uz sēdi; 

108.7. skolas direktora saruna ar vecākiem, kurā piedalās klases audzinātājs, 

skolotājs, nepieciešamības gadījumā psihologs; 

108.8. rakstiska brīdinājuma izteikšana liecībā semestra noslēgumā; 

108.9. sadarbība ar tiesībsargājošām institūcijām 

109. Ja izglītojamais ir sabojājis skolas inventāru vai mācību līdzekļus, izglītojamā 

vecāki vai likumiskais pārstāvis sedz radušos zaudējumus vai arī salabo bojāto 

inventāru vai mācību līdzekļus. 

110. Gadījumos, kad skolā tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo, skola informē vecākus un ziņo tiesībsargājošām institūcijām. 

111. Gadījumos, kad ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par 

alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, 

auksto ieroču un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, 

realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot skolā vai tās teritorijā, skola informē 

vecākus un ziņo Valsts vai pašvaldības policijai. 

XIV Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām 

112. Klases audzinātājs septembra pirmajā nedēļā un atkārtoti janvāra mēnesī 

iepazīstina skolēnus ar Iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas kārtību,  rīcību 

ekstremālās situācijās, noteikto operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un reģistrē 

Drošības noteikumu lapās. Skolēns iepazīšanos apliecina ar ierakstu „iepazinos”, 

norādot datumu, kā arī parakstās.  

113. Skolēnu vecāki ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

(septembrī). 

114. Pārrunas par Iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases 

audzinātājs vai citi pedagogi pēc vajadzības. 

115. Fizikas, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un sporta skolotāji 

katra semestra sākumā iepazīstina skolēnus ar drošības noteikumu ievērošanu 

mācību kabinetos un citās telpās, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, 

kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību. Skolēnu iepazīstināšanu ar 

drošības noteikumiem reģistrē drošības noteikumu lapās.  

116. Izglītojamais iepazīšanos ar drošības noteikumiem apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, kā arī parakstās. 

117. Sporta skolotāji pirms sacensībās iepazīstina ar noteikumiem par drošības 

ievērošanu sporta sacensībās. Skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem 

reģistrē drošības noteikumu lapās. Skolēns iepazīšanos ar drošības noteikumiem 

apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu, kā arī parakstās. 

118. Pirms skolas organizētā pasākuma klases audzinātājs vai atbildīgais skolotājs 

iepazīstina skolēnus ar Noteikumiem par drošības ievērošanu skolas organizētajos 

pasākumos. Skolēns iepazīšanos ar drošības noteikumiem apliecina ar ierakstu 

„iepazinos”, norādot datumu, kā arī parakstās. 

119. Pirms došanās pārgājienos, mācību ekskursijās atbildīgais skolotājs iesniedz 

skolas direktoram rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasākuma mērķis, 

uzdevumi, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, pārvietošanās veids, saziņas 

iespējas, pirmās palīdzības sniegšanas iespējas, kā arī drošības noteikumu lapu, 

kurā skolēni ar saviem parakstiem apliecinājuši iepazīšanos ar atbilstošajām 

instrukcijām pārgājiena vai mācību ekskursijas laikā. 
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XV Noslēguma jautājumi 

120. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolas padome, 

pedagoģiskā padome un administrācija. Izmaiņas tiek saskaņotas ar skolas 

vadību. 

121. Skolas iekšējās kārtības noteikumus vai to grozījumus apstiprina skolas 

direktors. 

122. Atzīt par spēku zaudējušiem Bilskas pamatskolas 2014. gada iekšējās kārtības 

noteikumus. 

123. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembri 

124. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. 

Direktore        Mārīte Jansone 

Saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 16.05..2016 

Saskaņoti Skolas padomes sēdē 16.05.2016 
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1.pielikums IKN 44.punktam 

 

 
SMILTENES NOVADA DOME 

BILSKAS PAMATSKOLA 
Reģ.Nr.40900006034, IZM reģ. Nr. 4412901216 

Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706,tālr. 64773110 

e-pasts bilskaspsk@smiltene.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

“Kārtība, kādā tiek reģistrēti skolēnu kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības 

vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem” 

Izdota saskaņā ar: 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr. 89 

 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

 izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, 

 ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

 neapmeklē izglītības iestādi”. 

 

  Papildinājumi Bilskas pamatskolas Iekšējās kārtības noteikumu  

V sadaļai “Izglītojamo kavējumu uzskaites kārtība” 

 

I.Vispārīgie noteikumi 

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā skola veic skolēnu kavējumu reģistrāciju un 

uzskaiti un informē skolēnu vecākus vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk -  vecāki), 

Smiltenes novada domi vai valsts iestādes, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

skolu. 

2. Ar šiem noteikumiem skolēni un viņu vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada 

sākumā, tie ir pieejami e-klasē skolas e-pastā.  

II. Skolēnu kavējumu reģistrācija un uzskaite 

3. Pedagogi elektroniskajā žurnālā  reģistrē skolēnu ierašanos vai neierašanos skolā, 

stundā katru dienu. 

4. Skolēnu vecāki informē par skolēna kavējumu klases audzinātāju pirmās kavētās 

dienas laikā līdz plkst. 9.00 vai iepriekšējā dienā, norādot kavējuma iemeslu: 

4.1. klases audzinātāju (personīgā tālruņa numurs-zvans vai SMS, 

WhatsApp), skolas tālrunis- 64773110, 64773111 

mailto:bilskaspsk@smiltene.lv
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5. Klašu audzinātāji ievada ziņas par skolēna attaisnotajiem kavējumiem, par skolēna 

piedalīšanos skolas atļautajos pasākumos, elektroniskajā žurnālā ne vēlāk kā līdz katras 

dienas plkst. 10.00. 

6 Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, klases audzinātājs mācību dienas 

laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu. 

7. Ja divu mācību dienu laikā klases audzinātājs nav varējis iegūt informāciju par 

skolēna kavējuma iemeslu, viņš par to informē sociālo darbinieku, kurš turpina meklēt 

kontaktus ar skolēna vecākiem. 

8. Mācību stundas, mācību ekskursijas, projektu izstrādes dienas, audzināšanas un sporta 

pasākumus nedrīkst kavēt bez attaisnojoša iemesla. Nedēļas laikā pēc kavējuma 

skolēnam jāiesniedz klases audzinātājam attaisnojošs dokuments:  

 par 1 – 2 dienu kavējumu vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, attaisnojošs 

dokuments,  

 par 3 un vairāk dienām ģimenes vai ārstējošā ārsta medicīniskā izziņa.  

9. Ja vienas nedēļas laikā attaisnojošs dokuments netiek iesniegts, kavējums tiek 

uzskatīts par neattaisnotu. Par skolēna kavējumu attaisnojošiem dokumentiem tiek 

uzskatīti: 

 direktores atļauja piedalīties skolas pasākumos vai pasākumos, kuros 

skolēns pārstāv skolu, 

 ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, 

 vecāku ziņojums par kavējumu līdz divām mācību dienām mēnesī, 

norādot kavējuma iemeslu. 

III. Pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu kavējumiem 

10. Ja skolēns vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis skolu un skolai 

nav informācijas par kavēšanas iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

skola par to nekavējoties rakstiski informē pašvaldības sociālo darbinieku. 

11. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē skolu, skola par to informē pašvaldības kompetentās iestādes, ja tām 

konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, skola par minēto tiesību pārkāpumu 

informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

12. Līdz katra nākamā mēneša 5.datumam skola iesniedz informāciju par neattaisnotiem 

kavējumiem pašvaldībai, kas tālāk rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikto kārtību. 

 

Direktore      Mārīte Jansone 
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2.pielikums  IKN 48.punktam 

Bilskas pamatskolas 

direktorei Mārītei Jansonei 

______ klases skolnieka/ces 

__________________________ 

IESNIEGUMS 

Lūdzu atļaut man doties (ceļojums/uzstāšanās/sports) uz 

__________________________________      no ____________________ , attaisnojot 

kavētās mācību stundas. 

Mācību vielu apgūšu individuāli un pārbaudes darbus nokārtošu nedēļas laikā pēc 

atgriešanās. 

Mācību priekšmetu skolotāji: 

Mācību priekšmets Skolotāja paraksts Termiņš iekavētā nokārtošanai 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

Klases audzinātāja/-s: _____________________________________________ 
 

_________             _____________________                 __________________  (vecāki) 

 

 (datums)                      (paraksts)                                        (atšifrējums) 
 

_________             _____________________                __________________  (skolēns) 

 (datums)                      (paraksts)                                        (atšifrējums) 

 


