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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 
 

31.08.2017.              Nr. PSS4-17-1-nts  
 

 

Iekšējās kārtības noteikumi Rīgas 4. speciālā internātpamatskolā 
 

Izdoti saskaņā ar  
Izglītības likuma 54.panta otro punktu,  

Vispārējās izglītības likuma 10.panta 
trešās daļas otro punktu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likumu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka: 

1.1.1. skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorija un skolas organizētajos 
pasākumos; 

1.1.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu 

skolā; 

1.1.3. rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu; 

1.1.4. atbildību pat noteikumu neievērošanu; 

1.1.5. citus skolai būtiskus jautājumus. 

1.2. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir radīt bērniem drošu vidi skolā, iepazīstināt bērnus ar 
pienākumiem, kā arī informēt par viņu pienākumiem un tiesībām. 

1.3. Iekšējās kārtības noteikumi ir saistošs dokuments, kurā skola regulē aktuālas un diskusiju 
raisošas situācijas un nosaka personu tiesības un pienākumus šādās situācijās. 

1.4. Iekšējās kārtības noteikumi saistoši skolēniem, darbiniekiem un nosaka skolēnu vecāku 

(aizbildņu), skolas apmeklētāju rīcību, atbildību un uzturēšanās kārtību skolā, teritorijā  un 
tās organizētajos pasākumos. 

1.5. Noteikumi sastāv no šādām sadaļām: 

1.5.1. Vispārīgie jautājumi. 
1.5.2. Obligātā dokumentācija skolēniem. 

1.5.3. Prasības skolēnu apģērbam. 
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1.5.4. Skolēnu vecāku un citu personu rīcība un uzturēšanās kārtība skolā un tās 
organizētajos pasākumos. 

1.5.5. Mācību dienas organizācija. 

1.5.6. Noteikumi mācību stundās un starpbrīžos. 

1.5.7. Noteikumi ēdnīcā. 

1.5.8. Dežūras organizācija. 

1.5.9. Internāta darba organizācija. 

1.5.10. Skolēnu pienākumi un tiesības. 

1.5.11. Pamudinājumi skolēniem. 
1.5.12. Prasības, organizējot klases/grupas pasākumus skolā un ārpusskolas. 

1.5.13. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā. 

1.5.14. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

1.5.15. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība un 
izvietojums. 

1.5.16. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos. 

1.6. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta. Ar noteikumiem skolēni un viņu 
vecāki tiek iepazīstināti katra tekošā mācību gadā līdz 15. septembrim, obligāti pēc 
noteikumu pārkāpumiem un pēc nepieciešamības. 

1.7. Mācību gada laikā uzņemtie skolēni un viņu vecāki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti, 
iestājoties skolā. 

1.8. Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami pie skolas dežuranta. 
 

2. Obligātā dokumentācija skolēniem 
 

2.1. Skolēns un viņa vecāki izmanto e-klasi. 

2.2. Skolēniem ir vienotas skolas Informācijas un saziņas dienasgrāmatas (turpmāk – 

Dienasgrāmata). To aizpildīšanas kārtību nosaka skolā izstrādātā „Skolēna dienasgrāmatas 

aizpildīšanas kārtība”. 

2.3. Katram skolēnam, kurš no skolas patstāvīgi dodas uz mājām, ir iekārtota “Atļauju 
grāmatiņa”, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolu un ģimeni un kurā  skolēniem, kuri 
patstāvīgi pēc stundām dodas mājās, klases/grupas skolotājs izdara ierakstu  par skolēna 
aiziešanu no skolas (datums, laiks, skolotāja paraksts). Skolēns to uzrāda skolas 
dežurantam, izejot no skolas.  

2.4. Izziņas skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi savlaicīgi (vismaz 3 darba dienas iepriekš) 
piesaka un saņem pie klases / grupas skolotāja. 

 

3. Prasības skolēnu apģērbam 
 

3.1. Skolēni ievēro apģērba kultūru: skolā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, 

neatkailinātām ķermeņa daļām; uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un 
zīmējumi.  

3.2. Ikdienā nav pieļaujams uzturēties skolā izaicinoši (atkailinātiem pleciem, caurspīdīgā 
apģērbā, kailu vēderu, utt.), nēsāt uzkrītošas rotaslietas un lietot uzkrītošu kosmētiku. 
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3.3. Uz svinīgiem pasākumiem skolēni ierodas svētku drēbēs. Svētku svinīgais apģērbs – 

atbilstošs skolas tradīcijām: balts krekls/ blūze, tumši zilas vai melnas bikses/svārki, apavi 

– kurpes. 

3.4. Skolēni valkā laika apstākļiem piemērotu apģērbu (virsdrēbes) un apavus. 

3.5. Ieejot skolā, skolēns noņem cepuri, pasveicina pieaugušos. Virsdrēbes tiek nodotas 

garderobē, neatstājot kabatās naudu, skolēna dokumentus un citas vērtīgas lietas. 

3.6. Visiem 1. – 9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu (turpmāk – Arodkursu) 

skolēniem obligāti maiņas apavi. 

3.7. Sporta stundās ir maiņas sporta apģērbs un apavi. Maisiņš ar sporta apģērbu un apaviem 
glabājas klasē vai garderobē. 
 

4. Skolēnu vecāku un citu personu rīcība, atbildība un uzturēšanas kartība 
skolā un tās organizētajos pasākumos 

 

4.1. Nepiederošām personām uzturēties skolā bez ēkas dežuranta vai administratora piekrišanas 
nav atļauts. 

4.2. Kārtību, kādā vecāki (aizbildņi) vai citas skolai nepiederošas personas uzturas skolā, 

nosaka skolas izstrādāta kārtība. 

 

5. Mācību dienas organizācija 
 

5.1. Skolēni uzturas skolas teritorijā, skolēnu uzvedību ārpus skolas reglamentē Sabiedriskās 
kārtības noteikumi un citi normatīvie akti. 

5.2. Skolas durvis atvērtas no plkst. 8.00. 

5.3. No plkst.8.00-9.00  skolēniem (izglītības programmas kods: 21015921, 21015911), kuriem 

nepieciešama aprūpe, atrodas pedagoga vai sociālā aprūpētāja uzraudzībā. 

5.4. Mācību stundu sākums plkst. 9.00. Mācību stundas ilgums 2. – 9.klasei un Arodkursam – 

40 minūtes; 1. un klašu grupām ar izglītības programmas kodu 21015921, 21015911 – 30 

minūtes. Katra mācību stunda tiek sākta un pabeigta ar zvanu. 

5.5. Mācību stundu laiki: 

IP: 21015821, 21015811, 21015921, 21015911, arodkursi 

1.stunda 9.00 – 9.40 

2.stunda 9.50 – 10.30 

3.stunda 10.40 – 11.20 

4.stunda 11.30 – 12.10 

Pusdienas I maiņai 12.10 – 12.40 

5.stunda 12.40 – 13.20 

Pusdienas II maiņai 13.20– 13.50 

6.stunda 13.50 – 14.30 

7.stunda 14.40 – 15.20 
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5.6. Pirmā mācību stunda sākas ar diviem zvaniem - pirmais zvans atskan 5 minūtes pirms 
stundas sākuma. Skolotāji un skolēni dodas uz nodarbību telpām; pēc otrā zvana tiek 
uzsākta mācību stunda.  

5.7. Skolēni savlaicīgi ierodas uz pirmo mācību stundu, nekavējot stundas sākumu.  

5.8. Par neierašanos skolā un neierašanās iemeslu skolēna vecāki informē skolu atbilstoši skolā 
noteiktajai kartībai. 

5.9. Klašu / grupu skolotāji katra mēneša beigās veic sekmju un kavējumu kopsavilkumu e-

klases žurnālā un informē vecākus. 

5.10. Mācību procesa laikā(stundā) aizliegts lietot mobilos telefonus, CD/DVD atskaņotājus vai 

citas mācību procesu traucējošās lietas bez skolotāja atļaujas. Ieejot klasē, skolēns savu 
Mobilo telefonu ( izslēgtu), noliek kastītē uz skolotāja galda un pēc stundas paņem. 

5.11. Starpbrīžos skolēns mobilo telefonu lieto tikai nepieciešamības gadījumā. 

5.12. Par skolā pazudušām mantām, neaizejot no skolas, nekavējoties ziņot klases/grupas 
skolotājai vai administrācijas pārstāvim.  

5.13. Kabinetu atslēgas glabājas pie skolas dežuranta, tās izsniedz tikai skolotājiem.  

5.14. Otrdienās, ja nepieciešams, plkst. 9
50

 notiek iepriekšējās nedēļas īsa skolas dzīves analīze – 

līnija. Tā obligāta 1.-9.klašu un Arodkursu skolēniem un skolotājiem. 

5.15. Mācību stundu (nodarbību) laikā skolēns atstāt skolu drīkst tikai ar rakstisku skolas 
medicīnas darbinieka, skolotāja atļauju (saskaņotu ar direktora vietnieku izglītības jomā), 
kuru iesniedz ēkas dežurantam vai skolas garderobistei, lai saņemtu virsdrēbes.  

5.16. Vecāki mācību gada sākumā rakstiski informē skolas mediķus, kam jāpievērš uzmanība 
darbā ar bērnu (ēdiens, medikamenti u.c.) 

5.17. Skolēnam ir tiesības, pēc skolas atbalsta komandas ieteikuma, saņemt individuālu pieeju 

(izmaiņām skolas dienas režīmā), nepieciešamos mācību, sociālās rehabilitācijas un 
korekcijas pasākumus. 

5.18. Lai nodrošinātu skolēnu drošību mācību stundu laikā, no plkst. 9.00 – 16.00 skolas durvis 

tiek slēgtas. Skolēni tiek izlaisti no skolas tikai ar skolotāja vai mediķu atļauju. 

5.19. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu mācību 
stundu, interešu izglītības, fakultatīvo, speciālās korekcijas un rehabilitācijas programmu 
nodarbību sarakstu.  

5.20. Klases audzināšanas stunda notiek pēc direktora apstiprināta grafika. 

5.21. Stundu un ārpusstundu nodarbību saraksti ir izlikti informācijas stendos; par izmaiņām 

stundu sarakstā informē direktora vietnieks izglītības jomā. 

5.22. Skolēni un skolotāji piedalās „Projektu nedēļā” atbilstoši skolā noteiktajai kartībai. 

5.23. Skolēni un skolotāji piedalās „Mācību priekšmetu nedēļās” atbilstoši skolā noteiktajai 
kartībai. 

 

6. Noteikumi mācību stundās un starpbrīžos 
 

6.1. Mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto Dienasgrāmatu un tikai konkrētajai 
mācību stundai nepieciešamos mācību līdzekļus. 

6.2. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to skolēns informē 
skolotāju pirms stundas. 

6.3. Ja skolēns nokavējis stundu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu 
vietu un iekļaujas klases darbā, netraucējot citus skolēnus.  
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6.4. Mācību stundas laikā skolēns:  

6.4.1. 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 – darba drošības noteikumus;  

6.4.2. ievēro skolas noteikto kārtību „Vienotās prasības skolēnu rakstu darbu kultūrai”;  

6.4.3. ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu;  

6.4.4. neatstāj darbavietu vai mācību telpu bez skolotāja atļaujas;  

6.4.5. nelieto mācību procesu traucējošas lietas, neēd, nekošļā košļājamo gumiju, utt. 

6.4.6. skolēni, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām, stundas laikā atrodas sporta zālē un 
izpilda skolotāja norādījumus; 

6.4.7. mācību stundu un starpbrīžu laikā skolēni nedrīkst atrasties guļamtelpās. 

6.5. Skolēni atbild par savas mācību darbavietas saglabāšanu, sakārto to pirms stundas un atstāj 
sakārtotu arī pēc mācību stundas. 

6.6. Skolēnu darbs mācību stundā tiek vērtēts atbilstoši skolā noteiktajai „Mācību sasniegumu 
vērtēšanas kartībai”. 

6.7. Ar skolotāja atļauju starpbrīžos skolēni var neatstāt klašu telpas. Starpbrīžos skolotājam 

jānodrošina klašu vēdināšanu. 

6.8. Starpbrīžos un brīvajā laikā skolēni: 

6.8.1. ar savu uzvedību neapdraud savu un citu veselību un drošību;  

6.8.2. ievēro dežūrskolotāju un dežurējušo klases / grupas skolēnu norādījumus;  

6.8.3. nepiegružo un uztur kārtībā skolas telpas un teritoriju;  

6.8.4. nesēž uz palodzēm un neatver vaļā logus lielajā atvērumā; 

6.8.5. bez pamatotas vajadzības neuzturas pirmā stāva vestibilā. 
 

7. Noteikumi ēdnīcā 
 

7.1. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta skolas ēdnīcā atbilstoši skolas un internāta dienas 

kārtībai. 

7.2. Skolas medicīnas māsa pirmās stundas laikā noskaidro skolniekus – kavētājus, pusdienu 

dalībniekus, sarakstu iesniedz skolas virtuves darbiniekam. Sarakstu precizē līdz 
plkst.10.00. 

7.3. Klases / grupas skolotājs iesniedz informāciju par skolēniem, kuri ēdīs brokastis, launagu, 
vakariņas. 

7.4. Skolnieki, kuri nenakšņo internātā, bet vēlas ēst brokastis, ierodas savlaicīgi – plkst. 8.30.  

7.5. Skolēnus uz ēdamzāli pavada skolotājs. 

7.6. Skolēni ievēro: 

7.6.1. ēdamzālē neiet virsdrēbēs un ar cepuri galvā; 

7.6.2. pirms ēšanas nomazgā rokas, uzvedas pieklājīgi un netrokšņo, ievēro galda kultūru; 

7.6.3. traukus ēdnīcā pēc maltītes novāc paši skolēni; skolēniem, kuriem nepieciešama 
aprūpe, palīdz skolotājs un / vai sociālais aprūpētājs; 

7.6.4. aizliegts iznest traukus no ēdnīcas. 
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8. Dežūras organizācija 
 

8.1. Skolotājs – dežurants atbild par attiecīgā stāva un koridora bērnu uzvedību un drošību 

starpbrīdī.  

8.2. Skolā noteiktā secībā dežurē 5. – 9. klašu un Arodkursu skolēni. 

8.3. Stāva dežuranti kopā ar dežūrskolotāju atbild par kārtību un tīrību skolas vestibilos 

starpbrīžos no plkst. 9
00

 – 16
00

. Plkst. 16
00

 dežūru nodod dežurējošai internāta grupai un 

skolotājam. 

 

9. Internāta darba organizācija 
 

9.1. Internāta darba organizācija notiek atbilstoši skolā izstrādātajai „Skolas un internāta dienas 
kartībai”.  

9.1.1. Pēc pēdējās mācību stundas skolēnus sagaida klases/grupas skolotājs pie klases 

telpas, kurā notiek pēdējā mācību stunda vai ēdamzālē. 

9.1.2. Pēc mācību stundām skolēni internāta skolotāja vadībā organizēti un lietderīgi 
izmanto brīvo laiku, atbilstoši laika apstākļiem pastaigas svaigā gaisā, piedalās 
skolas vides sakārtošanā, skolas un klases organizētajos pasākumos, ekskursijās, 
pārgājienos. Mācību gada laikā skolēni kopā ar klases / grupas skolotāju veido 
klases / grupas gadagrāmatu. 

 

10. Skolēnu pienākumi un tiesības 
 

10.1.  Skolēnu tiesības (nosaka Izglītības likuma 54. un 55. pants): 

10.1.1. iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību (1. – 9.klases) un profesionālo pamatizglītību 

(1.-3. kurss); 

10.1.2. apgūt kultūras mantojumu, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas; 

10.1.3. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 
kas neaizskar cilvēka godu un cieņu; 

10.1.4. saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam;  

10.1.5. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību 
procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus; 

10.1.6. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējamu; 

10.1.7. saņemt pedagogu papildus palīdzību mācību vielas apguvē; 

10.1.8. atrasties drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dotu iespēju pilnvērtīgai fiziskai un 
intelektuālai attīstībai; 

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

10.1.10. tikt ievēlētam un darboties skolēnu pašpārvaldē, atbilstoši skolas pašpārvaldes 
darba kartībai; 

10.1.11. piedalīties skolas interešu izglītības, fakultatīvo, speciālās korekcijas un 
rehabilitācijas programmu nodarbībās; 

10.1.12. pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, 
iemaņām un interesēm; 

10.1.13. būt aizsargātam no fiziskas, psiholoģiskas, seksuālas vardarbības, kas jebkādā 
veidā var kaitēt skolēnam. Skolēnu rīcību nosaka skolā izstrādāta kārtība. 
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10.2. Skolēnu pienākumi: 

10.2.1. pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam; 

10.2.2. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

10.2.3. izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un 
likumīgās intereses; 

10.2.4. skolā klaji neizrādīt intīma rakstura attiecības (mīlināties, skūpstīties, u.c.). 

10.2.5. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

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

10.2.7. savlaicīgi, atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai, ziņot par skolas kavējumiem, 
iesniegt attaisnojošu dokumentu par stundu kavējumiem; 

10.2.8. starpbrīžos pirms mācību stundām uzturēties skolas gaiteņos pie klašu telpas. 
Aizliegts uzturēties kāpņu telpās, 1.stāva vestibilā; 

10.2.9. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 
normām; 

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

etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt skolas tradīcijas; 

10.2.11. izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, 
sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt vispārējo pamatizglītību, 
profesionālo pamatizglītību; 

10.2.12. informēt klases/grupas skolotāju par mācību procesam neatbilstošu lietu 
ienešanu skolas teritorijā un/vai to lietošanu, kā arī par nepiederošu personu 
atrašanos skolā vai tās teritorijā; 

10.2.13. sargāt savu veselību (Bērnu tiesību aizsardzības likums 23.pants trešā daļa): 
ievērot aizliegumu smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus; ievērot aizliegumu 

lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās un citas apreibinošas vielas; rūpēties 
par personīgo higiēnu; rūpēties par savu apģērbu, cienīt vietu, kurā dzīvo, kā arī 
ēdiens, kurš tiek pasniegts;  

10.2.14. veselības problēmu gadījumā, nekavējoties ziņot vai lūgt palīdzību klases/grupas 

skolotajai vai skolas medicīnas personālam; 

10.2.15. netraucēt mācību un ārpusstundu nodarbību darbu;  

10.2.16. skolēniem jābūt disciplinētiem, neklaigāt, neskriet pa gaiteņiem, kāpņu telpām, 
klasēm. Neradīt veselībai un drošībai bīstamas situācijas; 

10.2.17. Skolā nepieļaut fizisko un emocionālo vardarbību (sist, apsaukāties, atņemt 
citiem piederošas lietas, pazemot un apsmiet), aizliegts vardarbīgi ietekmēt 
klasesbiedrus, skolasbiedrus un skolas darbiniekus, 

10.2.18. neatstāt skolas teritoriju bez pedagoga atļaujas; pretējā gadījumā pedagogs 

rīkosies pēc izstrādāta skolas rīcības plāna, 

10.2.19. saudzēt skolas inventāru un materiālās vērtības (mēbeles, sadzīves tehniku u.c.); 
ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā tiek sastādīts akts vai 
ziņojums par šo notikumu un ar to iepazīstināti skolēna vecāki; materiālos 
zaudējumus pilnā apmērā atlīdzina vainīgā skolēna vecāki;  

10.2.20. inventāra vai materiālās vērtības tīšas bojāšanas fakts tiek fiksēts, pamatojoties 

uz liecinieka, klases / grupas skolotāja un dežurējošā administratora 

ziņojumu/aktu un skolēna paskaidrojumu. Atteikums rakstīt paskaidrojumu 
nevar tikt uzskatīts par pamatu tam, ka zaudējumi nav jāatlīdzina; 
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10.2.21. apzinīgi veikt dežūras pienākumus un piedalīties skolas labiekārtošanas darbā, 
teritorijas sakopšanā;  

10.2.22. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties laikā, ņemot līdzi visus 
nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus, arī Dienasgrāmatu;  

10.2.23. mācību laikā nēsāt līdzi skolēna E-karti, atļaujas grāmatiņu (skolēniem, kuri 
patstāvīgi dodas uz mājām); 

10.2.24. mācību gada beigās skolēns nodod daiļliteratūras, metodiskās literatūras un 
mācību grāmatas skolas bibliotēkā; grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas 
gadījumā jākompensē grāmatas vērtība vai jāatnes tāda pati grāmata. 

 

11. Pamudinājumi skolēniem 
 

11.1. Par sasniegumiem mācībās, ārpus stundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību var: 

11.1.1. izteikt pateicību; 

11.1.2. piešķirt diplomu, piešķirt atzinības rakstu; 

11.1.3. piešķirt balvu. 

11.2. Uzvedība: 

PRIEKŠZĪMĪGA 
 

 Vienmēr ir laipns, pieklājīgs, izpalīdzīgs 
pret skolēniem, pedagogiem, apkalpojošo 
personālu. 

 Pozitīva, ieinteresēta attieksme pret mācību 
darbu un pasākumiem skolā. 

 Pašapkalpes darbu klasē, skolā un 

ēdamzālē vienmēr veic bez atgādināšanas, 
kārtīgi. 

 Savlaicīgi ierodas skolā, nav neattaisnotu 
kavējumu. 

 Saudzē un saglabā skolas inventāru, un ir 
viss nepieciešamais mācību procesam. 

 Lietderīgi izmanto brīvo laiku, aktīvi 
piedalās fakultatīvos, interešu izglītības 

pulciņos, skolas  
  Ir priekšzīmīga uzvedība  arī ārpusskolas  

LABA 
 

 Atsevišķos gadījumos neievēro pieklājības 
normas, neizrāda iniciatīvu konfliktu 
risināšanā (vienaldzīga attieksme pret apkārt 
notiekošo). 

 Pārsvarā pozitīva, ieinteresēta attieksme pret 
mācību darbu un pasākumiem skolā. 

 Pašapkalpes darbu klasē, skolā un ēdamzālē 
pārsvarā veic bez atgādināšanas, kārtīgi. 

 Savlaicīgi ierodas skolā, nav neattaisnotu 
kavējumu, vai tie ir attaisnoti ar vecāku zīmi. 

 Saudzīgi izturas pret skolas inventāru, un ir 
viss nepieciešamais mācību procesam. 

 Lietderīgi izmanto brīvo laiku, piedalās 
fakultatīvos, interešu izglītības pulciņos un 
skolas pasākumos. 

 Ir laba uzvedība ārpus skolas. 
 

APMIERINOŠA 
 

 Bieži nesavaldīgs, bet spēj kontrolēt savu 
rīcību. 

 Mācās vismaz pietiekamā līmenī atbilstoši 
spējām, reti piedalās skolas pasākumos. 

 Nepilnīgi veic pašapkalpes darbu klasē, 
skolā un ēdamzālē. 

 Ir neattaisnoti kavējumi (līdz 34 stundām 
semestrī). 

 Nesaudzē skolas inventāru un nav līdzi visa 
nepieciešamā mācību procesam. 

 Brīvo laiku neizmanto lietderīgi, reti 
piedalās fakultatīvos, interešu izglītības 
pulciņos, neizrāda interesi par skolā 
notiekošo. 

 Ir apmierinoša uzvedība ārpus skolas.  

NEAPMIERINOŠA 
 

 Nesavaldīgs, runā pretī pedagogiem, 
apkalpojošajam personālam. 

 Bezatbildīgs mācībās, nemācās atbilstoši 
spējām; 

 Neveic pašapkalpes darbu klasē, skolā un 
ēdamzālē; 

 Ir neattaisnoti kavējumi (vairāk, kā 34 stundas 
semestrī); 

 Tīšām bojā skolas inventāru, nav sagatavojies 
mācību procesam; 

 Brīvo laiku izmanto neatļautām darbībām, 
neizrāda interesi un nepiedalās fakultatīvos, 
interešu izglītības pulciņos, skolas rīkotajos 
pasākumos; 

 Ir neapmierinoša uzvedība ārpus skolas.  
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11.3. Uzvedību pazemina: 

11.3.1. par smēķēšanu; 

11.3.2. par kaušanos; 

11.3.3. par zagšanu; 

11.3.4. par skolas atstāšanu bez atļaujas; 

11.3.5. par pārējo skolēnu fizisku un emocionālu aizskaršanu. 

 

12. Prasības, organizējot klases/grupas pasākumus skolā un ārpusskolas 
 

12.1. Organizējot pasākumus skolā un ārpusskolas ievērot  Ministru kabineta 24.11.2009. 

noteikumus Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 
to organizētajos pasākumos”, Skolas Iekšējos noteikumus „Rīgas 4.speciālās 
internātpamatskolas skolēnu drošības kārtība, organizējot pasākumus skolā un 
ārpusskolas”. 

 

13. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā 
 

13.1. Par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās kārtības 
noteikumiem, un citiem skolēnu uzvedību un darbību saistošiem iekšējiem dokumentiem 

atbild klases/grupas skolotājs un priekšmetu skolotāji. 

13.2. Skolēnu uzturēšanos skolas rotaļu un trenažieru laukumos nosaka kārtība. 

13.3. Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām 
pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijās un 
klases/grupas stundās sniegto informāciju. 

13.4. Krīzes situācijās rīkoties pēc skolā izstrādātās kārtības. 

13.5. Bez saskaņošanas ar vadību skolēniem, skolēnu vecākiem (aizbildņiem) u.c. 

apmeklētājiem skolā filmēt, fotografēt ierakstīt kategoriski aizliegts. 

13.6. Ja skolēns cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības rezultātā vai saņēmis draudus par 
iespējamo vardarbību, viņš nekavējoties informē skolas direktoru, skolotāju vai citu skolas 

darbinieku. 

13.7. Skolas direktors vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus. 

13.8. Ja skolēnam ir problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un savstarpējās attiecībās 
skolā un mājās, tad skolēns vēršas pie skolotāja, sociālā pedagoga, psihologa vai cita 

skolas darbinieka, kuram uzticas un lūdz palīdzību. 

13.9. Skolēni rūpējas par savu veselību un drošību, neapdraud savu un citu drošību. 

13.10. Skolēni neizturas vardarbīgi pret citiem. 

13.11. Skolēni nenes uz skolu dzīvībai bīstamas vielas, priekšmetus, dzīvniekus. 

13.12. Skolā aizliegts lietot, glabāt, realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un 
psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus. 

13.13. Par bērnu evakuāciju un drošību ārkārtējos gadījumā atbild skolotājs, kas konkrētajā brīdī 
ir atbildīgs par klasi. 

13.14. Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti skolas 
gaiteņos. 

13.15. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 41.panta otrajā daļā noteikto, skolēnu var 
izolēt no citiem bērniem, ja viņš apdraud savu vai citu cilvēku dzīvību vai veselību vai arī 
šāda izolēšana ir nepieciešama sakarā ar viņa aprūpi. 
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13.16. Ja skolēnu vecāki skolas ziņojumus ignorē, skolas administrācija ir tiesīga ziņot par to 
tiesībsargājošām un bērnu interešu aizstāvošām iestādēm. 
 

14. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

14.1. Noteikumu un skolas prasību ievērošana ir obligāta visiem skolēniem, viņu vecākiem 

(aizbildņiem) un to nezināšana neatbrīvo no atbildības par nosodāmas rīcības sekām. 

14.2. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu skolēns raksta paskaidrojumu. Paskaidrojumā 
tiek minēts, ko tieši skolēns ir veicis un kādu noteikumu ir pārkāpis. Par Iekšējās kārtības 
un citu noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus disciplinārsodus: 
14.2.1. mutisks aizrādījums; 
14.2.2. rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 
14.2.3. rakstisks ziņojums sociālajam pedagogam; 

14.2.4. informācija vecākiem par pārkāpumu 

14.2.5. uzaicinājums uz Atbalsta komandas sanāksmi; 
14.2.6. vienošanās starp skolu un vecākiem 

14.2.7. sabiedrisko iestāžu informēšana par skolēna pārkāpumiem un vecāku pienākumu 
nepildīšanu; 

14.2.8. ja skolēns traucē naktsmieru, neievēro noteikumus, aukles aizrādījumus - 

atskaitīšana no nakšņotāju saraksta; 
14.2.9. izslēgšana no skolas (Arodkursa); 

 
Kas Sekas par noteikumu pārkāpumu Kur atspoguļo 

Priekšmeta 
skolotājs 

Mutisks aizrādījums.  
Individuāla saruna.  
Ieraksts dienasgrāmatā. 
Telefoniska informācija vecākiem 
(iepriekš par to informējot klases 
skalotāju). 
Saruna ar skolēniem un vecākiem, 
klases skolotāja klātbūtne. 

Skolēna dienasgrāmatā. 
Klases/grupas skolotāja kladē. 
 

Telefonsarunu reģistrācijas kladē. 
 

 

Skolotāja sadarbības lapā ar vecākiem. 

Klases/grupas 

skolotājs 

Individuālas pārrunas.  
Pārrunas klases kolektīvā.  
Ieraksts dienasgrāmatā.  
Telefonsaruna ar vecākiem.  
Saruna ar skolēnu un vecākiem un 
sociālo pedagogu (iepriekš 
problēmas pieteikums). 
Saruna ar skolēnu un vecākiem un 
policijas pārstāvi (tikai sociālā 
pedagoga klātbūtnē). 

Skolēna dienasgrāmatā. 
Telefonsarunu reģistrācijas kladē. 
Vienošanās ar skolēnu (un vecākiem). 
Sarunas protokolā. 
Vēstule vecākiem. 

Direktora 

vietnieki 

Saruna ar skolēnu un priekšmeta 
skolotāju.  
Saruna ar skolēnu un klases / grupas 
skolotāju.  
Saruna ar vecākiem un skolēnu. 

Sarunas protokols. 

Vienošanās ar skolēnu. 
Skolēna lietas nodošana sociālajam 
pedagogam, psihologam, psihiatram. 

Vēstule policijai. 
Vēstule administratīvajai komisijai. 

Direktors Saruna pie direktora ar klases/grupas 

skolotāju un/vai priekšmetu 
skolotājiem un vecākiem.  
Piezīmes izteikšana. 

Sarunas protokols. 

Līgums/vienošanās ar skolēnu un 
vecākiem. 
Informācija policijai. 
Informācija administratīvajai 
komisijai. 



 11 

14.3. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 
lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai. 

14.4. Skolēna neadekvātas uzvedības laikā var tikt izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

14.5. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 
sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 

14.6. Ja skolēnu vecāki skolas ziņojumus ignorē, skolas administrācija ir tiesīga ziņot par to 
sociālajam dienestam vai citām sabiedriskām, tiesībsargājošām un bērnu interešu 
aizstāvošām iestādēm. 

14.7. Arodkursu skolēns var tikt izslēgts no skolas par atkārtotiem, dokumentāli pamatotiem 

pārkāpumiem, kas norādīti iekšējās kārtības noteikumos:  

14.7.1. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un 
realizēšanas aizlieguma neievērošana speciālās izglītības iestādē un tās teritorijā;  

14.7.2. vardarbība pret citu personu speciālās izglītības iestādē vai tās teritorijā;  

14.7.3.  tīša skolas mantas bojāšana vai iznīcināšana;  

14.7.4. apzināta rupja, vardarbīga, izaicinoša izturēšanās pret citiem skolēniem,  

pedagogiem un skolas darbiniekiem;  

14.7.5. citi būtiski pārkāpumi; 

14.8. 1. – 9. klašu skolēnus par rupjiem pārkāpumiem (rupjību, nakts miera traucēšanu, 
vardarbību pret citiem) var izslēgt no nakšņošanas internātā uz laiku vai pavisam, par to 

rakstiski informējot skolēna vecākus; 

14.9. Arodkursu skolēnus var izslēgt no skolas internāta uz laiku vai pavisam (skolas 
administrācijas lēmums) vai no skolas (pedagoģiskās padomes ieteikums), par to rakstiski 

informējot skolēna vecākus; 

14.10. Ja tiek pārkāpts Izglītības likums, piemēram, skolēns regulāri traucē mācību procesu un ir 
izteikti rupjš un nepieklājīgs pret skolotājiem, skolas darbiniekiem un citiem skolēniem, 

pedagogiem un skolas darbiniekiem ir tiesības griezties ar iesniegumu policijā. 

14.11. Pedagogam vai skolas darbiniekam civiltiesiskā kārtībā ir tiesības piedzīt zaudējumus par 
morālā kaitējuma nodarīšanu savai personībai. 

14.12. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem var uzlikt dažādus disciplinārus 
ierobežojumus vai pienākumus, piemēram: 

14.12.1. aizliegumu uzstāties izklaides pasākumos – par sistemātiskiem iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumiem (piemēram, necieņas izrādīšana darbiniekiem un 
vienaudžiem); 

14.12.2. pastiprināta kontrole; 

14.12.3. ārpuskārtas dežūras (ņemot vērā, ka jebkuram bērnam ir tiesības uz brīvo laiku, 
jābūt laikam, kad sagatavoties mācībām, utt.).  

14.12.4. aizliegums ārpusstundu laikā izmantot internetu; 

14.12.5. ļaunprātīgas, ilgstošas skolas neapmeklēšanas gadījumos – skolas izziņu 
neizsniegšana (pēc pieprasījuma); 

14.12.6. nepieciešamības gadījumā disciplinējošos pasākumos iesaistāms arī pašvaldības 
sociālā dienesta darbinieks, policijas pārstāvis u.c. speciālisti. 
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15.  Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas 
kārtība un izvietojums 

 

15.1. Evakuācijas plāni, uz kura ir informācija par rīcību ekstremālās situācijās un operatīvo 

dienestu izsaukšanas kārtību, tiek izvietoti skolas pirmajā, otrajā un trešajā stāvā, atbilstoši 
Civilās aizsardzības plānam.  

15.2. Piezvanīt operatīvajiem dienestiem uz numuru 112 var no skolas dežuranta posteņa vai no 
privātajiem mobilajiem telefoniem. 

15.3. Par evakuāciju izglītības iestādē brīdinājuma signāls ir nepārtraukts zvans, pēc kura 
izglītojamie un skolotāji nekavējoties,  organizēti atstāj klasi (durvis tiek atstātas atvērtā 
pozīcijā) un pulcējas atbilstoši Civilās aizsardzības plānam. 

15.4. Ar evakuācijas plānu un iekšējās kārtības noteikumiem visus izglītojamos klašu / grupu 
skolotāji iepazīstina katru mācību gadu septembrī un janvārī; savu informētību izglītojamie 
apliecina ar parakstu. 

 

16. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos 
 

16.1. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 01.septembri. 

16.2. Spēku zaudē 2011.gada 01.septembra Iekšējie noteikumi Nr.3 „Iekšējas kārtības noteikumi 
Rīgas 4.speciālā internātpamatskolā”. 

16.3. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, vecāku padome, 
Pedagoģiskā padome, skolas dibinātājs. 

16.4. Iekšējās kārtības noteikumus, grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina skolas 
direktors. 

 

 

 

Direktore        I.Pastere 

 

 

 

Pastere 

67524019 

 

 

 

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi izskatīti un pieņemti: 

1. Pedagoģiskās padomes sēdē 2017. gada 21. augustā, protokols Nr. 6 

2. Skolas padomes sēdē 2017. gada 30. augustā, protokols Nr. 1 
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