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Iekšējās kārtības 

NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

 

Iekšējais normatīvais akts Nr. 5, nom. Nr. 3 - 7 

 

                                                      Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. un 55. pantu 

                                   Vispārējās izglītības likuma 10.p.3.d.2., 

                           Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 

                                  MK noteikumiem nr.1338(24.11.2009), 

MK noteikumiem nr. 89(01.02.2011), 

                                                       Skolas nolikumu,                                

              Saulkrastu novada domes saistošajiem noteikumiem,   

              u. c. normatīvajiem aktiem 

 
Vispārīgie noteikumi 

 

Lietoto terminu skaidrojums. 

Zvejniekciema skolas teritorija – teritorija starp Tallinas, Atpūtas ielu un Bērzu aleju, un Aģes upi. 

Nepiederošas personas – ikviena persona, kura nav Zvejniekciema skolas izglītojamais vai skolas 

darbinieks. 

 

1. Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā  - Noteikumi ) ir 

izstrādāti, lai nodrošinātu kārtību un izglītojamo drošību skolā un tās teritorijā. 

2. Noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņa tiesību ievērošanu. 

3. Noteikumi nosaka izglītojamo pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu. 

4. Zvejniekciema vidusskolas Noteikumu ievērošana ir obligāta katram izglītojamajam, skolas darbiniekam, 

citām fiziskajām un juridiskajā personām, kuras atrodas Zvejniekciema vidusskolas telpās vai tās teritorijā. 

5. Skolas iekšējās kārtības noteikumi nosaka: 

5.1.izglītības procesa un mācību priekšmetu stundu starplaiku organizāciju; 

5.2.izglītojamo uzvedības noteikumus skolā, teritorijā, skolas organizētajos pasākumos; 

5.3.izglītojamo tiesības un pienākumus; 

5.4.evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā; 

5.5.ikviena skolas darbinieka rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo; 

5.6.izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu personu 

drošībai; 

5.7.alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes pistoļu, gāzes baloniņu, 

pirotehnikas, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu un realizēšanas aizliegumu 

skolā un tās teritorijā; 

5.8.kārtību, kādā skolā un tās teritorijā uzturas nepiederošas personas; 

5.9.atbildību par noteikumu neievērošanu; 

5.10.pamudinājumu un apbalvojumu kārtību; 

mailto:zvskola@dot.lv
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5.11.atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības   noteikumiem 

un drošības instrukcijām 

6. Skolas iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod skolas direktors, pamatojoties uz 

likumdošanu un konsultējoties ar izglītojamo līdzpārvaldi, skolas pedagoģisko padomi un saskaņojot ar 

Skolas padomi. 

7. Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji katra mācību gada pirmā 

semestra otrajā un otrā semestra pirmajā mācību dienā, parakstoties speciālā instruktāžas veidlapā. 

8. Klašu audzinātāji vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina pirmajā klases vecāku sapulcē. Tie 

ir ievietoti Zvejniekciema skolas mājas lapā : www.zvs.lv 

9. Skolas ārdurvis tiek atslēgtas pl. 7.00 no rīta. 

 

I. Izglītības procesa un mācību priekšmetu stundu starplaiku organizācija 

 

10. Skolā ir noteikta 5 dienu darba nedēļa. Mācību priekšmetu stundas, pulciņu un individuālo nodarbību 

ilgums ir 40 minūtes. Izņēmums – skolas administrācijas apstiprinātas izmaiņas (saskaņojot ar Saulkrastu 

novada domi ) pirmssvētku dienās vai citos ārkārtas gadījumos. 

11. Starpbrīžu garums – 10 un  30 minūtes. 

12. Izglītības process skolā tiek organizēts pēc noteikta mācību priekšmetu stundu saraksta un nodarbību 

saraksta, kurā ietvertas fakultatīvās, individuālās un interešu izglītības nodarbības. 

13. Mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek ietvertas visas licencētajās un akreditētajās izglītības programmās 

noteiktās mācību priekšmetu stundas un viena klases audzinātāja stunda. 

14. Mācību priekšmetu stundu saraksts nosaka mācību stundas sākuma un beigu laiku, starpbrīžu garumu un 

mācību telpu, kurā notiek stunda. 

15. Mācību stundas sākumu norāda 2 zvani – pirmais zvans skan 2 minūtes pirms noteiktā mācību stundas 

sākuma laika, aicinot izglītojamos un skolotājus ierasties paredzētajā mācību telpā un sagatavoties darbam. 

Otrais zvans skan noteiktajā laikā, norādot mācību stundas darba sākumu: 

1. 8
30 

-   9
10 

2.   9
20

 - 10
00

 

3.  10
10 

- 10
50 

4.  11
20

 - 12
00

 

5. 12
20 

– 13
00

 

6. 13
10

 - 13
50

 

7. 14
00 

– 14
40

 

8. 14
50 

– 15
30

 

9. 15
35 

– 16
15 

16. Izglītojamie ierodas skolā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms mācību stundas sākuma. 

17. Mācību priekšmeta stundas laikā katrs izglītojamais atrodas mācību priekšmeta stundu sarakstā noteiktajā 

mācību telpā un neatstāj to bez pedagoga atļaujas. 

18. Mācību priekšmeta stundas laikā izglītojamajiem jāievēro un jāpilda pedagoga izvirzītās prasības un 

norādījumi. 

19. Ar savu uzvedību izglītojamais nedrīkst traucēt pārējo klasesbiedru un pedagoga darbu, kā arī nedrīkst 

lietot mācību priekšmeta apgūšanai neparedzētas un traucējošas lietas. 

20. Izglītojamie katru dienu iepazīstas ar mācību priekšmetu  stundu izmaiņām un ievēro tās. 

21. Mācību priekšmetu stundu izmaiņas tiek veiktas līdz 1. stundas sākumam. 

22. Atsevišķos gadījumos sakarā ar neplānotiem apstākļiem mācību priekšmetu stundu izmaiņas var tikt 

papildinātas. 

23. Katram izglītojamajam, beidzoties mācību priekšmetu stundām, nepieciešams vēlreiz pārskatīt mācību 

priekšmetu stundu izmaiņas. 

24. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ nokavē mācību priekšmeta stundas sākumu, viņš, ieejot mācību 

telpā atvainojas un netraucējot mācību procesu, ieņem savu vietu. Kavēšanas iemeslu dara zināmu 

priekšmeta skolotājam un klases audzinātājam. 

25. Ja pedagogs 10 minūtes kavē mācību stundas sākumu, izglītojamo  pārstāvis dodas noskaidrot kavēšanas 

iemeslu pie skolas administrācijas. 

26.  Ja izglītojamajiem nenotiek kāda mācību priekšmeta stunda, izglītojamie uzturas direktora vietnieka 

mācību darbā norādītajā telpā vai skolas koplietošanas telpās – gaiteņos, kā arī skolas bibliotēkā, ievērojot 

klusumu un kārtību. 

27. Par kārtību mācību telpā, kurā notiek mācību priekšmeta stunda, ir atbildīgi gan izglītojamie , gan 

skolotājs. Katra klase pēc mācību stundas atstāj sakārtotu telpu. 

28. Par kārtību ārpusstundu nodarbību telpā atbildīgi ir ārpusstundu nodarbību dalībnieki un nodarbību vadītāji. 

29. Ja izglītojamais traucē mācību stundu, skolotājs kā saziņas līdzekli ar vecākiem var izmantot sistēmu e-

klase, nepieciešamības gadījumā par mācību stundas traucējumu skolotājs ziņo skolas administrācijai, 

klases audzinātājam. 

http://www.zvs.lv/
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30. Ja izglītojamais ir saslimis vai radušies citi neparedzēti ģimenes apstākļi, tad izglītojamais vai 

viņa vecāks par šiem gadījumiem nekavējoties paziņo klases audzinātājam vai skolas lietvedei (slimību līdz 

5 dienām apliecina vecāku rakstīta izziņa, vairāk nekā 5 dienu slimību apliecina ārsta izziņa ). 

31. Izglītojamo mācību priekšmetu stundu kavējumus uzskaita klases audzinātājs. 

32. Izglītojamais pēc kavējuma dienām pirmajā skolas dienā iesniedz klases audzinātājam vecāku izziņu par 

kavējumu ne ilgāku par 5 dienām, medicīnas iestādes vai ģimenes ārsta izziņu, ja kavējums ilgāks par 5 

dienām. 

33. Klases audzinātājs pēc kavējuma reģistrācijas „e-klases” žurnālā, medicīnas iestādes vai ģimenes ārsta 

izziņu nekavējoties nodod skolas medmāsai.  

34. Izglītojamo no sporta stundas var atbrīvot skolas medmāsa, uzrakstot sporta skolotājam iesniedzamu izziņu 

(ja veselība pasliktinās konkrētajā mācību dienā).  

35. 10. – 12. klašu skolēni īpašos gadījumos var tikt atbrīvoti no mācību  stundām, iesniedzot skolas 

direktoram vai direktora vietniekam (direktora prombūtnes laikā ) motivētu iesniegumu. 

36. Katra mēneša beigās klases audzinātājs izglītojamajam izsniedz izdruku  no „e-klases” žurnāla ar mācību 

sasniegumu vērtējumiem un kavējumu kopsavilkumu, ko izglītojamais nodod vecākiem, kuri iepazīstas ar 

informāciju un apliecina to ar savu parakstu. 

37. Pirms mācību priekšmetu stundu sākuma virsdrēbes jānovieto skolas garderobē. Ilgstoša uzturēšanās 

garderobē bez vajadzības nav pieļaujama. Garderobē neatstāt naudu, vērtslietas vai citus vērtīgus 

priekšmetus. 

38. Uz sporta stundām izglītojamie ierodas sporta apģērbā un sporta apavos. 

39. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta stundām, uzturas sporta zālē pedagoga norādītajā vietā. 

40. Uz mācību priekšmetu stundām izglītojamie ierodas tīrā, kārtīgā, gadalaikam piemērotā apģērbā.  Skolas 

telpās nav atļauts nēsāt jebkāda veida galvassegas (cepures, kapuces, lakatus u.c. ). 

41. Mācību kabinetos, skolas darbnīcās, skolas gaiteņos, sporta kompleksā ir jāievēro skolas iekšējā kārtības 

noteikumi, attiecīgā mācību kabineta lietošanas noteikumi un citi šajos noteikumos ietvertie drošības 

noteikumi. 

42. Skolas telpās nav pieļaujama skraidīšana, grūstīšanās kā arī citas darbības, kas var radīt traumas, 

klaigāšana, kā arī citas aktivitātes, kas traucē kārtību un  mācību procesa norisi. 

43. Par starpbrīža sākumu paziņo skolas dežurants, ieslēdzot zvanu. Starpbrīžos ieteicams atstāt klases telpu, 

lai to varētu izvēdināt. Starpbrīžos izglītojamie var apmeklēt skolas bibliotēku, kafejnīcu. 

 

 

III .  Izglītojamo un citu personu rīcība skolā un tās organizētajos pasākumos 

 

44. Ikvienam izglītojamajam ir iespēja apmeklēt klases un ārpusstundu pasākumus. 

45. Pasākumu norises laiki skolā tiek noteikti:  

45.1.  1.-4.   klasei līdz plkst. 19.00 

45.2.  5.-8.   klasei līdz plkst. 21.00 

45.3.  9.-12. klasei līdz plkst. 22.00  

 

46. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Saulkrastu novada domi, vecākiem un direktora rīkojumu, sarīkojumi 

var beigties citā laikā. 

47. Pirms katra klases, skolas, sporta pasākuma, ekskursijas vai pārgājiena tās organizētājs ne vēlāk kā 5 darba 

dienas iepriekš iesniedz skolas direktoram iesniegumu (uz speciāli sagatavotas veidlapas). Pasākums tiek 

atļauts ar direktora rīkojumu. 

48. Pirms katra šo noteikumu 47. punktā  nosauktā pasākuma tās organizētājs instruē izglītojamos par drošības 

pasākumu ievērošanu un veic ierakstu „e-klases” žurnālā;  izglītojamais parakstās speciāli sagatavotā 

veidlapā par to, ka ir instruēts (‘’iepazinos”, datums, paraksts). 

49. Izglītojamo līdzpārvaldes rīkotie skolas ārpusstundu pasākumi jāsaskaņo ar  direktora vietnieku  10 darba 

dienas pirms pasākuma norises, iesniedzot pasākuma scenāriju, afišu, kuru pēc saskaņošanas ievieto 

informācijas stendā. 

50. Skolas ārpusstundu pasākumu laikā izglītojamajiem jāievēro kārtība, tīrība, pedagogu, skolas padomes, 

tehniskā personāla norādījumi un prasības; skolas svinīgo pasākumu laikā ( Lāčplēša diena, Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

gadadiena, pirmā un pēdējā mācību gada diena) izglītojamajiem jāierodas skolā svētku tērpos . 

51. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgos pedagogus klases vai skolas pasākumu organizēšanai, 

pedagogu dežūrām un citu pienākumu veikšanai. 

52. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai 

psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā 

veselību un dzīvību, atbildīgā persona vai skolas administrācija izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

policiju, kā arī par šo faktu informē izglītojamā vecākus. 
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IV. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas rīcībā saskata      draudus   savai vai cita 

drošībai, ia tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība. 

 

53. Izglītojamais nekavējoties informē jebkuru pedagogu, skolas administrāciju, sociālo pedagogu vai citu 

pieaugušu personu par pret sevi vai citiem izglītojamajiem vērstiem fiziskiem vai psiholoģiskiem 

pāridarījumiem gan skolas telpās, gan ārpus tām. 

54. Atrodoties ārpus skolas telpām, lūgt palīdzību policijai, operatīvajiem dienestiem vai citām institūcijām. 

 

V . Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu    izvietojumu skolā. 

 

55. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 82 (17.02.2004) skolā ir izstrādāti iekšējie ugunsdrošības noteikumi, kuri 

obligāti jāievēro visiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem. 

56. Ugunsnelaimes gadījumā skolēni nekavējoties informē kādu no skolas darbiniekiem vai izsauc 

ugunsdzēsējus, zvanot 112 un precīzi atbildot uz visiem dispečera jautājumiem. 

57. Nelaimes gadījumā skolēni nekavējoties informē kādu no skolas darbiniekiem vai izsauc ātro medicīnisko 

palīdzību, zvanot 112  un atbildot precīzi uz visiem dispečera jautājumiem 

58. Nepieciešamības gadījumā izsauc policiju, zvanot 112 un precīzi atbildot uz visiem dispečera jautājumiem 

59. Evakuācijas plāns, ugunsdzēšamie aparāti tiek  izvietoti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 82 (17.02.2004). 

60. Telpās, kurās atrodas ugunsdzēšamie aparāti, uz to durvīm ir informatīvās zīmes. 

61. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas katrā stāvā pie evakuācijas plāniem, ugunsdzēšamo 

aparātu atrašanās vietās, katrā klasē, skolotāju istabā, 1. stāvā, pie ziņojuma dēļa un dežūrtelpā. 

62. Ar ugunsdrošības noteikumiem, evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību, rīcību citās 

ekstremālās situācijās klašu audzinātāji izglītojamos iepazīstina katra mācību gada septembrī. 

 

 

 

VI . Izglītojamo pienākumi. 

 

63. Mācīties, lai iegūtu pamatizglītību un atbilstoši savām interesēm izvēlētos, kur turpināt  izglītības ieguvi, 

izmantojot valstī piedāvātās izglītības turpināšanas iespējas. 

64. Ievērot Zvejniekciema vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

65. Skolā un skolas teritorijā, ārpus skolas izglītojamiem jāuzvedas atbilstoši sabiedrībā vispārpieņemtajām 

uzvedības normām, taktiski un iejūtīgi jāizturas pret skolasbiedriem un pieaugušajiem, īpaši jāievēro 

pieklājība un smalkjūtība pret jaunāko klašu izglītojamiem. 

66. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, mācībām paredzēto laiku pilnībā izmantot 

zināšanu apguvei, sistemātiski gatavoties mācību priekšmetu stundām, izpildot mājas darbus un aktīvi 

piedaloties mācību priekšmetu stundās. 

67. Apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā noteiktās stundas atbilstoši to sākuma un beigu laikiem 

saskaņā ar zvanu. Uz mācību priekšmetu stundām ņemt līdzi pedagoga noteiktos mācību līdzekļus, 

piederumus un dienasgrāmatu. 

68. Uzturēt kārtībā savu darba vietu, personīgi atbildēt par mācību priekšmetu stundu laikā izsniegto mācību 

līdzekļu  saglabāšanu lietošanas kārtībā. 

69. Mācību darba dienas beigās atkārtoti iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā. 

70. Izmantot pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē gan mācību stundā, gan konsultāciju laikā. 

71. Regulāri pieslēgties e-klasei, kā arī uzrādīt vecākiem mācību sasniegumu, kavējumu izrakstus un citu 

skolas informāciju. 

72. Ievērot skolas un klasesbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi. 

73. Rūpēties par savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību, ievērojot ugunsdrošības, elektrodrošības 

noteikumus. Pārvietoties pa skolas gaiteņiem neskrienot, kā arī ievērot citus drošības noteikumus mācību 

priekšmetu stundu laikā, ārpusstundu nodarbībās, skolas pasākumos, brīvajā laikā. 

74. Ziņot klases audzinātājam, skolas administrācijai, jebkuram pieaugušajam skolā par aizliegtu vielu vai 

priekšmetu ienešanu skolā, to lietošanu, pirkšanu vai pārdošanu citai personai, kā arī par nepiederošu 

personu atrašanos skolā vai tās teritorijā. 

75. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un valsts valodu, 

Zvejniekciema skolu un skolas simboliem, pedagogiem, skolas darbiniekiem, skolasbiedriem un viņu 

vecākiem. 

76. Saudzīgi izturēties pret savu, citu izglītojamo un skolas īpašumu. 

77. Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā, personisko mantu saglabāšanu, par 

savu drošību un veselību, par skolas inventāra un mācību līdzekļu saglabāšanu. 

78. Atbalstīt un pilnveidot Zvejniekciema skolas tradīcijas, pārstāvēt skolu skatēs, konkursos, sportā, mācību 

priekšmetu olimpiādēs u. c. pasākumos, ar savu rīcību nediskreditēt savu skolu. 

79. Rūpēties par skolas estētiskās vides saglabāšanu, kārtību, tīrību, labām savstarpējām attiecībām, saudzēt 

dabu, apkārtējo vidi. 
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80. Piedalīties skolas un tās teritorijas, tuvākās apkārtnes sakārtošanā un sakopšanā gan mācību, gan 

vasaras periodā. 

81. Mācību gada beigās, izstājoties no skolas vai beidzot skolu, nodot daiļliteratūru, metodisko literatūru un 

mācību grāmatas skolas bibliotēkā, kā arī nokārtot citas saistības ar mācību priekšmetu un interešu 

izglītības pedagogiem (kora un deju kolektīva tērpi un tml.). 

82. Nepieļaut fizisku un emocionālu vardarbību. 

83. Dodoties uz skolu vai no skolas mājās, ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. 

 

VII .   Izglītojamo tiesības. 

 

84. Iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, izvēlēties turpmāko izglītības ieguvi, 

izmantojot valstī piedāvātās izglītības turpināšanas iespējas. 

85. Izglītošanās procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka cieņu un godu. 

86. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos un skolas finansēm saistītiem jautājumiem. 

87. Saņemt argumentētu un objektīvu savu zināšanu novērtējumu. 

88. Saņemt cieņas pilnu attieksmi no Zvejniekciema vidusskolas darbiniekiem. 

89. Saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē mācību priekšmeta stundas laikā, kā arī mācību 

priekšmetu konsultāciju laikā neskaidro jautājumu noskaidrošanai. 

90. Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko 

palīdzību. 

91. Līdzdarboties Zvejniekciema vidusskolas Skolēnu līdzpārvaldē atbilstoši tās reglamentam. 

 

VIII .   Izglītojamo ierobežojumi. 

 

Nav pieļaujams:  

92. fiziski un emocionāli iespaidot skolas, klasesbiedrus un skolas darbiniekus, izmantojot savas tiesības, 

neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumiskās intereses; 

93. lietot rupjus, nepieklājīgus vārdus un izteicienus; 

94. skolā un tās teritorijā smēķēt, lietot, iegādāties, ienest skolā vai nodot citai personai veselību un dzīvību 

apdraudošas vielas un priekšmetus – alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes 

baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, pirotehniku un ierīces, kuras aprīkotas ar 

lāzerstaru; 

95. mācību priekšmeta stundas laikā, kā arī brīvajā laikā aizliegts filmēt, fotografēt, ierakstīt diktofonā bez tās 

personas atļaujas, kuru izglītojamais vēlas fiksēt; 

96. skolas kopējamās iekārtas un datorus izmantot personiskajām vajadzībām; 

97. ņemt līdzi uz skolu dzīvniekus; 

98. piegružot skolu un tās teritoriju; 

99. iziet no mācību telpas bez pedagoga atļaujas; 

100. spēlēt azartspēles uz naudu, veikt tirdznieciska rakstura darbības; 

101. veikt politiska rakstura darbības, valkāt politiska rakstura atribūtiku; 

102. aicināt uz skolu nepiederošas personas, to nesaskaņojot ar skolas vadību; 

103. aiztikt, lietot (bez atļaujas) un piesavināties (zagt) citu skolasbiedru personīgās lietas, kā arī  noslēpt   cita 

izglītojamā personīgās mantas, apģērbu, somu vai citas lietas; 

104. izmantot uz ceļa gadījuma transportu, to balsojot; 

105. izmīdīt zālāju, apstādījumus, puķu dobes, lauzt kokus, zarus skolas teritorijā. 

106. Ja saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo 

vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, auksto ieroču, pirotehnikas neatļautu iegādāšanos, 

lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tās lietot skolā vai tās teritorijā, tiek ziņots 

pašvaldības vai valsts policijai un izglītojamo vecākiem. 

107.  Mācību priekšmeta stundas laikā aizliegts lietot mobilos telefonus, personīgos radio un mūzikas 

atskaņotājus  u. c. ierīces, kas traucē mācību stundas norisi. Ja izglītojamais mācību priekšmetu stundu 

laikā tos lieto vai citādi apdraud citu izglītojamo intereses vai drošību, pedagogam ir tiesības atsavināt un 

nodot šīs ierīces skolas vadībai līdz beidzas mācību process, par šo gadījumu nekavējoties informējot 

izglītojamā vecākus. Tās tiek atdotas izglītojamajam, dodoties mājup, ja nav bīstamas veselībai un drošībai. 

       Mobilo telefonu drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu drošības un veselības aizsardzību. 

 

IX.   Skolas autobusa izmantošana. 

 

108. Pie autobusa pieiet tikai pēc tā pilnīgas apstāšanās un durvju atvēršanas. 

109. Iekāpjot autobusā, ievērot rindas kārtību, negrūstīties, uzmanīgi izturēties pret mazākajiem skolēniem. 

110. Autobusā nedrīkst kliegt, grūstīties, bojāt autobusa inventāru, jāievēro kārtība un tīrība. 

111. Obligāti jāievēro autobusa vadītāja prasības, norādījumi vai aizrādījumi. 

112. Izkāpjot no autobusa un turpinot ceļu, jāpārliecinās par savu drošību. 
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113. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā skolas vadībai ir tiesības liegt uz laiku izmantot skolas 

autobusu, par to informējot izglītojamo un viņa vecākus. 

 

X.   Skolas pusdienas. 

 

114. Skolēniem noteiktā laikā( 10.50-11.20, un 12.00-12.20) iespējams paēst pusdienas skolas ēdnīcā. 

115. Skolēni, kuri pusdieno ārpus skolas (vecāku iesniegums), nedrīkst kavēt nākamās mācību stundas sākumu. 

116. Ja skolēns nākamajā dienā neēdīs pusdienas, par šo faktu viņš paziņo klases audzinātājam vai ēdnīcas 

vadītājam. Nepaziņošanas gadījumā pretenzijas netiek pieņemtas. 

117. Ēdnīcā  tiek ievērotas pieklājības normas, par to atbildīgs skolēns pats un klases audzinātājs. 

118. Ēdnīcā skolēni ierodas bez virsdrēbēm, bez skolas somām, tās atstājot klasē vai kārtīgi noliekot īpaši 

norādītajā vietā. 

119. 1. – 6. klašu skolēni ēdnīcā ierodas skolotāja pavadībā. 7. – 12. klašu skolēni ierodas patstāvīgi. Pirms 

ēšanas  obligāti  jānomazgā rokas. 

 

XI.   Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība skolā. 

 

120. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta ikviena persona, kura nav Zvejniekciema vidusskolas izglītojamais 

vai skolas darbinieks. 

121. Ikvienai nepiederošai personai, ienākot skolā, jāpiesakās pie skolas dežuranta, nosaucot savu vārdu un 

uzvārdu, ierašanās iemeslu, skolas darbinieku, kuru vēlas satikt. 

122. Nepiederošā persona pie skolas dežuranta saņem informāciju vai tiek pavadīta pie attiecīgā skolas 

darbinieka. 

123. Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā atbildību turpmāk uzņemas darbinieks, pie kura šī persona 

ieradusies. 

124. Personas, kuras skolā ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus, tiek pavadītas pie skolas 

vadības vai direktora vietnieka saimnieciskajā darbā. 

125. Policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, inspekciju, valsts un pašvaldības institūciju darbinieki tiek 

pavadīti pie skolas vadības. 

126. Par skolas ārpusstundu pasākumos pieaicinātajām personām pasākuma organizētājs informē skolas 

dežurantu, iepriekš informējot skolas vadību. 

127. Dežuranta pienākums ir iepazīstināt nepiederošās personas ar šiem noteikumiem, bet personas 

nepakļaušanās gadījumā dežurants ziņo skolas vadībai un ir tiesīgs izsaukt policijas darbiniekus. 

128. Pēc skolas darbinieka uzaicinājuma nepiederošai personai skolas telpas un tās teritorija ir jāatstāj. 

129. Skolēniem, kurus dežurants nepazīst, viņš ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt skolēna apliecību, skolēna apliecību 

noformē pie skolas lietvedes (izraksta vai pagarina). 

 

XII.   Pamudinājumi un apbalvojumi. 

 

130. Par centību mācībās, par labiem sasniegumiem mācībās, sportā, mākslinieciskajā pašdarbībā, par 

panākumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u. c. pasākumos ar skolas direktora rīkojumu izsaka 

pateicību skolēnam. 

131. Atsevišķos gadījumos apbalvojumi tiek piešķirti saskaņā ar Saulkrastu novada domes kārtību. 

 

XIII.  Skolas rīcība un izglītojamā atbildība par  

Nolikuma un skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

 

132. Izglītojamais par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu sniedz rakstisku paskaidrojumu, kuru var 

pieprasīt jebkurš skolas pedagogs, kurš ir konstatējis pārkāpumu. 

133. Par pārkāpumu tiek informēta skolas vadība, sociālais pedagogs, klases audzinātājs atkarībā no pārkāpuma 

smaguma pakāpes vai, pārkāpumam atkārtojoties, arī izglītojamā vecāki, policija. 

134. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem izglītojamajam var izteikt mutisku aizrādījumu, rakstisku 

piezīmi e-klasē, telefoniski ziņot vecākiem, izteikt brīdinājumu vai aizrādījumu ar rakstisku direktora 

rīkojumu, pārkāpumu izskatīt skolas pedagoģiskajā padomē, pieaicinot vecākus. 

135. Par sistemātisku noteikumu neievērošanu uz tikšanos skolā tiek aicināti izglītojamā vecāki, lai sadarbībā 

„izglītojamais-vecāki-klases audzinātājs-pedagogi-atbalsta personāls-skolas vadība”, noteiktu vienotus 

skolas un ģimenes pasākumus situācijas uzlabošanai, nepieciešamības gadījumā noslēdzot rakstisku 

savstarpējo un labprātīgu vienošanos. 

136. Gadījumos par pielietotu vardarbību, svešas mantas piesavināšanos, smēķēšanu skolā vai skolas teritorijā, 

alkohola, apreibinošu vielu lietošanu skola ziņo policijai un izglītojamā vecākiem. 

137. Ja izglītojamais ilgstoši (ilgāk par 3 dienām vai vairāk nekā 20 mācību stundas  semestrī ) neattaisnoti kavē 

skolu, klases audzinātājs veic individuālas pārrunas ar izglītojamā vecākiem, par ko tiek izdarīts ieraksts 

„e-klasē” . Turpinoties neattaisnotiem kavējumiem, klases audzinātājs rakstiski informē sociālo pedagogu 
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un skolas direktoru. Kavējumiem turpinoties, skolas direktors par situāciju rakstiski informē 

Saulkrastu novada domes un Skultes atbildīgo par izglītību, bāriņtiesu vai citu institūciju.  

 

XIV. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un 

drošības instrukcijām. 

 

 

138. Klases audzinātājs iepazīstina  izglītojamos ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem otrajā skolas dienā un 

otrā semestra pirmajā mācību dienā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc 

vajadzības, ja ir radusies situācija, kad ir pārkāpti noteikumi. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs 

veic ierakstu e-klasē sadaļā individuālās sarunas. 

139. Klases audzinātājs ar skolas ugunsdrošības, elektrodrošības, par pirmās palīdzības sniegšanu un 

evakuācijas plānu izglītojamos iepazīstina katru mācību gadu septembrī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu 

skolotājs veic ierakstu izdrukā no e-klases sarunu instruktāža. 

140. Par drošību mācību kabinetos (fizika, ķīmija, sports, mājturība un tehnoloģijas, informātika), kurās ir 

iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, sporta zālē, sporta laukumā, 

izglītojamie tiek informēti ne retāk kā divas reizes mācību gadā (I un II semestrī) un pirms tādu jaunu 

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. 

141. Pirms katras pastaigas, pārgājiena, ekskursijas, klases vakara, skolas pasākuma, sporta sacensībām ar 

drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina persona, kura ar direktora rīkojumu ir nozīmēta kā atbildīgā 

persona par attiecīgu pasākumu. 

142. Bez augstākminētajām tēmām drošības  noteikumos klases audzinātāji un atbildīgās personas, instruējot 

izglītojamos, iekļauj šādu informāciju: 

144.1. par rīcību ekstremālās situācijās (ugunsgrēks, plūdi, gāzes smaka, vardarbības situācijas); 

144.2. par rīcību nestandarta situācijās (saskaroties ar bīstamiem priekšmetiem un vielām); 

144.3. par ceļu satiksmes drošību; 

144.4. par drošību uz ūdens un ledus; 

144.5. par personas higiēnu un darba higiēnu; 

144.6. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus; 

144.7. par drošību mācību laikā un mācību stundu starplaikos. 

 

143. Ja radušies skolas iekšējās kārtības vai drošības noteikumu pārkāpumi, tie tiek pārrunāti atkārtoti. 

144. Visos instruēšanas un iepazīstināšanas ar noteikumiem gadījumos fakts tiek reģistrēts žurnālā, bet 

izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu, un 

parakstās. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors      A.Dulpiņš 

 

 

 

 

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2011. gada 17. februāri 

 

Saskaņots:  Izglītojamo līdzpārvaldes sanāksmē 2011. gada 8. februārī 

   Skolas padomes sēdē 2011. gada 10. februārī 

   Pedagoģiskās padomes sēdē 2011. gada 14. februārī 

Grozījumi: 

1) Stājas spēkā 01.09.2014.; apstiprināti ar 2014.gada 29.augusta rīkojumu Nr. 1-9/17. 

2) Stājas spēkā 31.10.2016.;apstiprināti ar 2016.gada 6.oktobra rīkojumu Nr. 1-9/35. 

Saskaņots: Skolas padomes sēdē 2016.gada 27.septembrī 

             Izglītojamo līdzpārvaldes sanāksmē 2016.gada 6.oktobrī  
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