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LAUNKALNES SĀKUMSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI    

1. Vispārīgie noteikumi:  
1.1. Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, 

Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 2009. gada 24. 

novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338  "Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", 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”, Ministru 

kabineta 2010. gada 23. marta noteikumiem Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība 

izglītības iestādēs”  un Smiltenes novada Launkalnes sākumskolas (tālāk tekstā - 

skola) nolikumu;  

1.2. iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktore;  

1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba dienas organizāciju;  

1.4. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu pienākumus un atbildību;  

1.5. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu tiesības;  

1.6. iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek 

iepazīstināti ar šiem noteikumiem;  

1.7. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem;  

1.8. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu 

tiesību ievērošanu.  

2. Mācību dienas organizācija:  
2.1. skolas ieejas durvis atslēdz plkst. 8.00;  

2.2. mācību stundas sākas plkst. 910, mācību stundas ilgums – 40 minūtes;  

2.3. pirms mācību stundas sākuma skan viens zvans;  

2.4. skolēns skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma, virsdrēbes 

un ielas apavus atstāj garderobē;  

2.5. stundu saraksts, interešu izglītības nodarbību un citi saraksti ir izlikti 

informācijas stendos; izmaiņas stundu sarakstā nākošajai dienai izliek uz 

ziņojumu dēļa līdz plkst. 1500. Skolēni, pirms aiziešanas mājās un atnākot uz 

skolu, iepazīstas ar izmaiņām stundu sarakstā, ja tādas ir;  

2.6. mācību stundas notiek pēc direktores sastādīta un apstiprināta stundu 

saraksta;  

2.7. ar mācību un daiļliteratūras grāmatām, uzziņu literatūru, skolēnus un 

skolotājus nodrošina skolas bibliotēka;  

2.8. skolēns apmeklē visas mācību stundas, saskaņā ar stundu sarakstu;  

2.9. klases žurnāli glabājas elektroniskā veidā skolvadības sistēmā “E-klase”;  

2.10. kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām un  ārsta atbrīvojuma zīmes 

no sporta stundām skolēns iesniedz klases audzinātājai, (MK noteikumi Nr. 89 no 
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01.02.2011. „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi”);  

2.11. klašu audzinātājas katra nākošā mēneša sākumā veic kavējumu 

kopsavilkumu skolvadības sistēmas “E-klase” žurnālā un nepieciešamības 

gadījumā informē vecākus;  

2.12.  ja par kavējumu nav vecāku vai ārsta zīmes, neapmeklētās stundas 

skolvadības sistēmas “E-klase” žurnālā tiek noformētas par neattaisnoti kavētām 

mācību stundām;  

2.13. attaisnoti kavējumi ir:  

2.13.1. ārsta izziņa par skolēna slimību;  

2.13.2. ārsta izziņa par ārsta apmeklējumu;  

2.13.3. vecāku rakstisks lūgums par bērna atbrīvošanu no mācību stundām, bet ne 

ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai skolēns apmeklētu primārās veselības aprūpes 

ārstu;  

2.13.4. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos ar 

direktora atļauju;  

2.13.5. citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja 

saskaņots ar direktoru;  

2.13.6. zobārsta apmeklējums akūtu sāpju gadījumā;  

2.13.7. zobu higiēnista apmeklējums, ko organizē skola;  

2.13.8. vecāku rakstīta zīme par dažu stundu kavējumu līdz trīs  mācību dienām 

3. Obligātā dokumentācija skolēniem:  
3.1. skolēniem ir skolvadības sistēmas “E-klase” dienasgrāmatas, dienasgrāmata 

ir saziņas līdzeklis ar skolēna vecākiem;  

3.2 skolvadības sistēmas “E-klase” dienasgrāmatas aizpildīšanas kārtību nosaka 

klases audzinātājs;  

3.3. skolēna apliecība tiek noformēta vai pagarināta mācību gada sākumā, pēc 

personas datu pārbaudes to apzīmogo un paraksta skolas direktors;  

3.4. izziņas vecāki vai aizbildņi saņem pie direktores, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu.  

4.  Noteikumi mācību stundās:  
4.1. mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto tikai mācību stundai 

nepieciešamos piederumus, grāmatas;  

4.2. ja skolēns kādu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē 

skolotāju pirms stundas;  

4.3. ja skolēns nokavējis stundu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, 

ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā;  

4.4. mācību stundas laikā skolēns:  

4.4.1. ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem - seko līdzi stundas darbam, savu 

iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un ievēro 

priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas;  

4.4.2. ievēro skolotāju norādījumus rakstu darbu noformēšanai (VISC 2014. gada 

metodiskie ieteikumi "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1. – 4. 

klasē");  

4.4.3. ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu, ar cieņu izturas 

pret klasesbiedriem un skolotājām;  

4.4.4. neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas;  
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4.4.5. nelieto mobilo telefonu vai citas mācību procesu traucējošas lietas;  

4.4.6. skolēni, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām, stundas laikā atrodas zālē vai 

sporta laukumā kopā ar klasi un pilda skolotājas norādījumus. Uz sporta stundām 

skolēni ierodas sporta tērpā. 

5. Noteikumi skolēniem starpbrīžos:  
5.1. uzturēties skolas gaitenī vai skolas teritorijā;  

5.2. ar savu uzvedību neapdraudēt savu un citu veselību un drošību;  

5.3. ievērot skolotāju norādījumus;  

5.4. nepiegružot un uzturēt kārtībā skolas telpas un teritoriju;  

5.5. klases dežuranti pilda uzticētos pienākumus klasē, vēdina mācību telpu, bet 

never vaļā logus lielajā atvērumā.  

6. Noteikumi ēdamtelpā:  
6.1. pusdienas skolēni ēd pēc ceturtās mācību stundas; 

6.2. skolēnus uz ēdamtelpu pavada iepriekšējās stundas skolotājs;  

6.3. traukus ēdamtelpā, pēc pusdienām, no galdiem novāc skolēni;  

6.4. skolēni uzvedas pieklājīgi un netrokšņo, ievēro galda kultūru.  

7. Noteikumi ārpusstundu pasākumos:  
7.1. ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. Īpašos gadījumos 

to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar skolas direktori;  

7.2. atļauju klases vakara organizēšanai paraksta direktore, klases audzinātāja par 

to informē skolas apkopēju; 

7.3. skolas pasākumi darbdienās var notikt līdz plkst. 19.00; 

7.4. klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un 

instrukcija "Par drošību masu pasākumu laikā";  

7.5. skolas pasākumos notiek klašu audzinātāju dežūras.  

8. Dežūras organizācija:  

8.1. atbildīgie par kārtību skolas  un pirmsskolu grupu blokos:  

8.1.1.  ir skolas direktore, klašu audzinātājas un pirmsskolas izglītības skolotājas; 

8.1.2. skolotāji seko, lai skolā neatrastos nepiederošas personas;  

8.1.3. nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, neatliekamo medicīnisko 

palīdzību vai ugunsdzēsējus;  

8.1.4. informē pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāju par avārijas situāciju 

iestādē;  

8.1.5. uzklausa skolēnu vecākus, kuri ieradušies skolā;  

8.1.6. risina konfliktsituācijas;  

8.1.7. piedalās akta sastādīšanā par nodarītajiem materiālajiem bojājumiem;  

8.1.8. mācību stundu laikā nodrošina skolēnu atrašanos mācību stundās. 

9. Prasības skolēnu apģērbam:  
9.1. skolēni ievēro apģērba kultūru: skolā ierodas tīrās, kārtīgās drēbēs;  

9.2. uz svinīgiem pasākumiem ierodas svētku drēbēs;  

9.3. skolēni valkā laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus;  

9.4. virsdrēbes atstāj garderobē;  

9.5. skolēniem obligāti ir maiņas apavi;  

9.6. sporta stundās ir maiņas sporta apģērbs un apavi;  

9.7. pie virsdrēbēm vai somām, drošības nolūkā, piestiprina atstarotājus.  
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10. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā:  
10.1. par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem atbild klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji, skolotāji 

veic ierakstu skolvadības sistēmas “E-klase” žurnāla izdruku veidlapās, 

iepazīšanos ar instrukcijām un skolas iekšējās kārtības noteikumiem skolēni 

veidlapās apstiprina ar savu parakstu;  

10.2. ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez 

ierunām pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības 

instrukcijās un klases stundās sniegto informāciju. Evakuācijas plāni un 

informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas skolas gaiteņos;  

10.3. ja skolēns cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā, viņš 

nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas darbinieku, vajadzības gadījumā 

lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus;  

10.4. skolēni rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu 

drošību;   

10.5. nenes uz skolu dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus, dzīvniekus;  

10.6. par negadījumiem informē skolotājus.  

11. Skolēnu un skolotāju tiesības:  
11.1. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, 

skolas un valsts godu un cieņu;  

11.2. personas pašcieņas aizskaršanas gadījumā aizskartajam ir tiesības rakstiski 

informēt skolas administrāciju, kura savas kompetences robežās iesaistās 

konflikta risināšanā;  

11.3. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;  

11.4. izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai.  

12. Skolēni nedrīkst:  
12.1. fiziski un garīgi iespaidot skolēnus un skolas darbiniekus;  

12.2. smēķēt; lietot alkoholu un citus apreibinošus dzērienus, narkotikas un 

toksiskas iedarbības vielas skolā, tās teritorijā; pirms skolas pasākumiem un 

pasākumu laikā, kur tiek pārstāvēta skola; 

12.3. mācību stundu, sanāksmju, svinīgo līniju, koncertu un citu pasākumu laikā 

košļāt košļājamo gumiju vai ēst;  

12.4.  izglītības iestādē  ienest un demonstrēt ieročus, munīciju vai speciālos 

līdzekļus (gāzes baloniņš, elektrošoka ierīce). 

13. Skolēnu tiesības un pienākumi (nosaka Izglītības likums):  

13.1. skolēnu tiesības:  
13.1.1. iegūt valsts apmaksātu 1. – 4. klases pamatizglītību;  

13.1.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;  

13.1.3. saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam;  

13.1.4. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību 

līdzekļus, mācību procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzkļus;  

13.1.5. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu;  

13.1.6. saņemt pedagogu papildus palīdzību mācību vielas apguvē;  

13.1.7. atrasties drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dotu iespēju pilnvērtīgai 

fiziskai un intelektuālai attīstībai;  

13.1.8. būt pasargātam no nodarbināšanas bīstamos vai veselībai kaitīgos 
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apstākļos;  

13.1.9. piedalīties skolas interešu izglītības pulciņu, interešu grupu darbā;  

13.1.10. pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, 

prasmēm, iemaņām un interesēm;  

13.1.11. būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas ekspluatācijas, kas 

jebkādā veidā var kaitēt skolēnam;  

13.1.12. ziņot par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību. 

 

13.2. skolēnu pienākumi:  
13.2.1. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus;  

13.2.2. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un 

ētikas normām;  

13.2.3. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas 

simboliem, veidot un attīstīt skolas tradīcijas;  

13.2.4. izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, 

sistemātiski gatavoties mācību stundām;  

13.2.5. uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību;  

13.2.6. netraucēt mācību stundu un interešu izglītības pulciņu vai interešu grupu 

darbu;  

13.2.7. rūpēties par skolas inventāra un citu materiālo vērtību saglabāšanu telpās 

un rotaļu laukumā; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā 

materiālos zaudējumus pilnā apmērā atlīdzina audzēkņa vecāki;  

13.2.8.  uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus 

nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus; 

13.2.9.  apvākot bibliotēkā saņemtās mācību grāmatas. Mācību gada beigās nodot 

skolas bibliotēkā mācību un daiļliteratūras grāmatas, grāmatas bojājuma vai 

nozaudēšanas gadījumā vecākiem jākompensē grāmatas vērtība vai vietā jāatnes 

tāda pati grāmata. 

       14. Atbildīgie un kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumiem un drošības instrukcijām:  

14.1. klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem 

mācību gada pirmajā nedēļā un atkārtoti pārrunā 2. semestra pirmajā nedēļā. 

Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases 

audzinātājs vai citi pedagogi pēc vajadzības. Par noteikumu pārrunāšanas faktu 

skolotājs veic ierakstu no skolvadības sistēmas “E-klase” izdrukātās veidlapās, 

skolēni parakstās.  

14.2. priekšmetu skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem, piemēram, sporta, 

mājturības/tehnoloģiju stundās 1. un 2. semestra pirmajā mācību stundā. Par 

iepazīstināšanu ar noteikumiem skolotājs veic ierakstu no skolvadības sistēmas 

“E-klase” izdrukātās veidlapās, skolēni parakstās par to ievērošanu.  

14.3. pirms pasākuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā drošības 

noteikumus pasākuma laikā, veic ierakstu no skolvadības sistēmas “E-klase” 

izdrukātās veidlapās par instruktāžu un skolēni parakstās.  

14.4. pirms došanās mācību ekskursijā klases audzinātāja iepazīstina skolēnus ar 

drošības noteikumiem, veic ierakstu  no skolvadības sistēmas “E-klase” 

izdrukātās veidlapās, skolēni parakstās.  

14.5. par pirmās palīdzības saņemšanas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanu 

klases audzinātājs informē mācību gada sākumā un veic ierakstu  skolvadības 
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sistēmas “E-klase” izdrukātās veidlapās, skolēni parakstās.  

14.6. par ugunsdrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai pieaicināta 

amatpersona pirmā semestra laikā. Audzinātājs veic ierakstu no skolvadības 

sistēmas “E-klase” izdrukātās veidlapās, skolēni parakstās.  

14.7. par elektrodrošību skolēnus informē klases audzinātājs vai pieaicināta 

amatpersona pirmā semestra laikā. Audzinātājs veic ierakstu no skolvadības 

sistēmas “E-klase” izdrukātās veidlapās, skolēni parakstās.  

Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:  

Kas Sekas par noteikumu pārkāpumu Kur atspoguļo 

Priekšmeta 

skolotājs 

Mutisks aizrādījums  

Individuāla saruna  

Ieraksts skolvadības sistēmas “E-klase”; 

dienasgrāmatā  

Rakstiska informācija vecākiem  

Saruna ar skolēnu un vecākiem  

Skolēna e – klases 

dienasgrāmatā  

 

Klases 

audzinātājs 

Individuālas pārrunas  

Pārrunas klases kolektīvā  

Ieraksts skolvadības sistēmas “E-klase”; 

dienasgrāmatā  

Rakstiska informācija vecākiem 

Saruna ar skolēnu un vecākiem  

Skolēna e – klases 

dienasgrāmatā  

Vienošanās ar skolēnu 

(un vecākiem)  

Sarunas protokolā  

Vēstule vecākiem  

Direktore  Saruna pie direktores ar klases audzinātāju vai 

priekšmetu skolotājiem un vecākiem, policijas 

pārstāvi, bāriņtiesu, sociālo darbinieku 

Piezīmes izteikšana  

Sarunas protokols  

Līgums/ vienošanās ar 

skolēnu un vecākiem  

Informācija policijai   

15. Pamudinājumi skolēniem:  
15.1. par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku 

rīcību var:  

15.1.1. izteikt pateicību,  

15.1.2. piešķirt diplomu,  

15.1.3. piešķirt atzinības rakstu. 

16. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos:  
16.1. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēni, pedagogi, 

vecāki, skolas dibinātājs;  

16.2. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apspriež Skolas padome;  

16.3. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktore.  
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Pielikums Nr. 1 

Uzvedības noteikumi skolas autobusā. 

1. Skolas autobuss kursē saskaņā ar apstiprināto VTU “Valmiera” autobusa maršrutu 

un grafiku. 

2. Stundām beidzoties, skolēni gaida autobusu skolas pagalmā. Par skolēnu drošību un 

kārtību rūpējas klases audzinātāja vai pagarinātās dienas grupas skolotāja. 

Pirmsskolas bērnus brauciena laikā pavada pirmsskolas izglītības skolotājas. 

3. Brauciena laikā jāievēro kārtības un drošības noteikumi: 

 aizliegts staigāt vai skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa šofera 

uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu. Autobusa šofera rīkojumi un 

aizrādījumi saistoši visiem pasažieriem. Aizliegts bojāt solus un piegružot 

autobusa salonu. 

5. Izkāpjot no autobusa un sagaidot autobusu pieturā, jāievēro satiksmes un drošības 

noteikumi:  

 nedrīkst skraidīt par autoceļa braucamo daļu,  

 nedrīkst stāvēt uz ceļa braucamās daļas,  

 izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam pirms autobuss ir aizbraucis no 

pieturas vietas.  

 pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav braucošs autotransports. 

 

  

 


