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Iekšējais normatīvais akts Nr.12 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLAS (turpmāk-Skolas) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti, 

ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009.noteikumus Nr.1338,izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

14.panta 21.punktu „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru 

kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.277 ”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 

pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu. Ar direktora Rīkojumu Nr. LIPS/1-9/18/70 no 2018.g. 

03.septembra katras atbildīgās  struktūrvienības vadītājs, pedagogs, internāta skolotājs, kam pakļauti bērni iepazīstina 

izglītojamos ar augstāk minētiem noteikumiem, izglītojamais parakstās dienasgrāmatā zem skolas un internāta iekšējo kārtību 

noteikumu izraksta, e-klases izdrukātās veidlapās, ka ir iepazinies ar 10 punktu  MK 1338 instrukcijām Nr.2,3.4.11.  

Vecāku, audžuģimenes, aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja (turpmāk arī likumiskie pārstāvji) 

pienākums ir iepazīties ar skolas un internāta iekšējo kārtību noteikumiem un parakstīties izglītojamā dienasgrāmatā.  

2.Noteikumi nosaka: 

2.1. Mācību un audzināšanas procesa organizāciju skolā; 

2.2 .Izglītojamo pienākumus un tiesības; 

2.3 .Skolas iekšējās kārtības ievērošanu, uzvedību un rīcību skolā un tās teritorijā ikdienā un organizētajos pasākumos; 

2.4 .Atbildība par iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu skolā; 

2.5 .Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē; 

2.6 .Kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības un drošības noteikumiem; 

2.7 .Obligātā dokumentācija izglītojamajiem; 

2.8 .Pielikumi; 

2.1.MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS PROCESA ORGANIZĀCIJA 

 

2.1.1. Izglītojamie skolā ierodas svētdien pēc pulksten 14.00 vai pirmdienas rītā, lai līdz mācību stundu sākumam būtu gatavi darbam klasē 

vai nodarbību vietā. Ierasties citā laikā drīkst tikai ar administrācijas atļauju. 

2.1.2. Likumisko pārstāvju pienākums ir nodrošināt, lai izglītojamie skolā ierastos tīri, bērnu matiem jābūt sakārtotiem tā, lai 

nekristu acīs, nagiem tīriem, īsi apgrieztiem. Vēlams, lai būtu līdzi kabatas lakatiņš un ķemme. Par izglītojamo ierašanos skolā 

un ceļu uz mājām atbild viņa vecāki, vai likumiskie pārstāvji. 



3 

 

2.1.3. Vecāku vai likumisko pārstāvju pienākums ir informēt skolu par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ 

izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi. Infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī, ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, 

ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem skolas informēšanai par izglītojamā veselības stāvokli un, ja nepieciešams, 

rekomendācijām turpmākai izglītojamā aprūpei mācību nedēļas laikā. 

2.1.4. Ja izglītojamais ir ieradies skolā ar tādām slimības pazīmēm, kā caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, 

paaugstinātu (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa 

temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), vecākiem vai 

likumiskajam pārstāvim ir pienākums izglītojamo ar augstāk minētām slimības pazīmēm izņemt no skolas. Skolas mediķi 

laikus informē vecākus, vai likumiskos pārstāvjus par infekcijas slimību pazīmēm, ar kādām bērns netiks uzņemts skolā. Ja 

slimības pazīmes parādās mācību nedēļas laikā, skolas mediķi informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par infekcijas 

slimību pazīmēm un nepieciešamību bērnu no skolas izņemt.  

2.1.5. Ja izglītojamais ir saslimis, internāta dienesta viesnīcas vai mācību priekšmetu skolotājs par to ziņo skolas mediķim, kurš 

nekavējoties informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus un atbrīvo audzēkni no mācību stundām vai sporta nodarbībām. 

Nepieciešamības gadījumā vecākam vai likumiskajam pārstāvim ir pienākums izglītojamo izņemt no skolas un vērsties pie 

ģimenes ārsta uzraudzībai mājās. 

2.1.6. Vecāku vai likumisko pārstāvju pienākums ir informēt skolas mediķi vai klases internāta skolotāju par bērna veselības 

stāvokli, par ārsta ieteikumiem, medikamentiem un to lietošanu, kā arī nodrošināt nepieciešamos medikamentus. Klases 

internāta skolotājs vai skolas mediķis informē sporta skolotāju par izmaiņām bērna veselības stāvoklī. 

2.1.7. Izglītojamo atbrīvot no sporta stundām drīkst ārsts vai skolas mediķis, uzrakstot izziņu klases internāta skolotājam vai sporta 

skolotājam. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta stundām, atrodas kopā ar klasi.  

2.1.8. Ja izglītojamais ir kavējis mācības ne vairāk kā 3 dienas, tad attaisnojošs dokuments ir gan ārsta izziņa, gan vecāku 

paskaidrojums par kavējuma iemesliem (rakstisks). 

2.1.9. Ilgāka mācību kavējuma (vairāk par 3 dienām) attaisnojošs apliecinājums ir ārsta izsniegtā izziņa. 

2.1.10.  Vecāku, vai likumisko pārstāvju pienākums ir ievērot ētikas normas saskarsmē ar pedagogiem un pārējiem skolas 

darbiniekiem un apmeklēt vecāku sapulces. 
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2.1.11. Neskaidrību gadījumā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas pie skolas direktora vai direktora vietniekiem mācību 

un audzināšanas darbā. 

2.1.12. No plkst. 7.00 līdz 7.45 izglītojamie atbildīgā internāta skolotāja vadībā veic rīta rosmi un pašapkalpi. Dežuranti pēc skolēnu un 

internāta skolotāja kopīgi sastādītā grafika uzkopj istabas, izejot no internāta istabiņām pārbauda, vai ir izslēgts apgaismojums, 

aizvērti logi, aizslēgtas durvis, aizgriezts ūdens krāns, u.c. 

2.1.13. Plkst. 7.45 izglītojamie organizēti sava internāta skolotāja pavadībā dodas brokastīs. 

2.1.14. Izglītojamo ēdināšana visām klasēm tiek organizēta vienlaikus, ievērojot skolas dienas kārtību. Izglītojamie uz ēdnīcu dodas pedagoga 

pavadībā. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru. Traukus 

ēdnīcā skolēni pēc ēšanas atstāj uz galda pie trauku mazgātavas, saliekot tos kaudzītēs. 

2.1.15. 5.–9.klases, 1.-3.kursu izglītojamie, ievērojot virtuves darbinieku ieteikumus, apgūst patstāvīgā darba iemaņas skolas ēdnīcā (pēc 

sastādīta saraksta). Pēc brokastīm izglītojamais dodas uz mācību stundām atbilstoši stundu sarakstam (pielikums Nr.1. ).  

2.1.16. Mācību stundu ilgums ir 40 minūtes, programmas 21015911 klasēs - 30 minūtes. Starpbrīžu ilgums 10 min. 

2.1.17. Starpbrīžos klašu dežuranti izvēdina un sakārto klasi nākošai stundai. Par kārtību klasē starpbrīža laikā atbild klases dežurants un 

aizvadītās stundas skolotājs. Starpbrīžos izglītojamie atstāj klases telpu, uzturas skolas telpās vai skolas teritorijā. Skolēniem jāizpilda 

skolas pedagogu, skolotāja dežuranta, darbinieku un skolas dežuranta prasības attiecībā par drošību un uzvedību skolas telpās, skolas 

teritorijā.  

2.1.18. No plkst. 8.00 līdz 8.15 izglītojamie sagatavojas mācību stundu darbam, pārrunā dienā paveicamo, aktualitātes, telefonus, 

planšetdatorus un citas digitālās ierīces internāta skolotāja uzraudzībā noliek klasēs īpaši šim nolūkam paredzētajā vietā 

(pielikums Nr.3.) un kopā ar internāta skolotāju dodas uz mācību stundu, līdzi ņemot skolotāja noteiktos mācību līdzekļus. Starpbrīdī 

kopā ar iepriekšējās stundas skolotāju izglītojamie dodas uz telpu, kurā notiks nākamā mācību stunda. Nākamās stundas skolotājs vai 

skolotājs dežurants atbild par attiecīgā stāva un koridora bērnu uzvedību starpbrīdī, notikušo fiksējot skolēnu uzraudzības žurnālā. Par 

bērnu evakuāciju un drošību ārkārtas gadījumā atbild skolotājs, kurš tajā brīdī ir atbildīgs par konkrēto klasi. 

2.1.19. Plkst. 13.05 izglītojamie sava internāta skolotāja pavadībā pusdieno. 

2.1.20. Pēc pusdienām līdz plkst.13.35 izglītojamie sagatavojas mācību stundu darbam, pārrunā dienā paveicamo, aktualitātes, un, kopā ar 

internāta skolotāju, dodas uz mācību stundu, līdzi ņemot skolotāja noteiktos mācību līdzekļus. 
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2.1.21. Sporta stundai sagatavojas starpbrīdī pirms stundas (programmas 21015911 klases un 1.-4.klase pārģērbjas klasē, 5.-9.klase/1-3.kurss 

– savā internāta istabā). Izglītojamie (programmas 21015911 klases un 1.-4.klase) sporta skolotāju sagaida klasē, (5.-9.klase/1-3.kurss) 

dodas uz sporta stundas norises vietu. 

2.1.22. Pēc mācību stundām izglītojamie internāta skolotāja vadībā (internāta skolotāju darba grafiks pielikums Nr.2.),organizēti un lietderīgi 

izmanto brīvo laiku, piedalās brīvprātīgā, īslaicīgā skolas vides sakārtošanā, skolas un klases organizētajos pasākumos, ekskursijās, 

pārgājienos. Izglītojamie kopā ar internāta skolotāju veido klases gadagrāmatu. 

2.1.23. No plkst. 17.00 līdz 19.00 izglītojamie piedalās nodarbībās, veic vakar mācības internāta skolotāja vadībā, darbojas interešu izglītības 

pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās (pielikums Nr.1. ). 

2.1.24. Plkst.19.00 atbildīgie par kārtību klasē (klases dežurants) veic uzkopšanas darbus. Klases dežurants dežūrē pēc skolēnu un internāta 

skolotāja kopīgi sastādītā grafika. Pirmdienās skolēni praktiskā darbībā apgūst nepieciešamās prasmes un iemaņas sevis kopšanā, 

mājokļa kopšanā, apģērba kopšanā.  

2.1.25. Skolas āra objektus uzkopj divreiz mācību gadā (rudenī un pavasarī), un par objektu tīrību atbild visu mācību gadu. Mācību gada 

sākumā objektus sadala skolotāju M.K. sēdē ņemot vērā klases skolēnu vecumu, daudzumu, darba spējas un objekta lielumu. Internāta 

skolotājam palīdzot, skolēni piedalās brīvprātīgā, īslaicīgā skolas vides sakārtošanā. Skolēni apgūst patstāvīgās darba iemaņas klases, 

savas istabiņas vai skolas objekta uzkopšanā. Skolēnam ir tiesības uzturēties tīrā un sakoptā vidē.  

2.1.26. Ja skolēns tīšu prātu vai ļaunprātīgi skolas apkārtnē vai telpās rada nekārtību, netīrību, skolas inventāra bojājumus, tad viņa pienākums 

ir to sakopt, sakārtot vai salabot. Citādi skolēns un viņa vecāki nes materiālo atbildību (skatīt punktu 2.4.6). 

2.1.27. Plkst.19.30 kopā ar internāta skolotāju izglītojamie dodas vakariņās. 

2.1.28. Pēc vakariņām plkst.19.45 internāta skolotāja pavadībā izglītojamie dodas uz internātu un veic savu istabiņu uzkopšanu, pašapkalpi.  

2.1.29. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību stundu sarakstu un interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību sarakstu 

(pielikums Nr.1. ). Mācību stundu un nodarbību izmaiņas izliek uz informācijas stenda. 

2.1.30. Mācību telpu sadali un izkārtojumu nosaka direktora vietnieks izglītības darbā. 

2.1.31. Tehniskais personāls (bez saviem tiešajiem pienākumiem, kuri minēti amatu aprakstā ). 

1. Nodrošina pilnvērtīgu skolas ikdienas darbu, uzturot kārtībā dažādu tehnisko iekārtu un ierīču darbību, kuras nepieciešamas  

mācību procesa veiksmīgai norisei. 

2. Nodrošina izglītojamo un pārējo skolas darbinieku veselībai nekaitīgus un drošus apstākļus darbam un mācībām. 

3.Pastāvīgi nodrošina operatīvu bojātā inventāra  un mācību tehnisko ierīču remontu. 

4.Nodrošina un organizē skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi (apskaņošanu, pasākumu iekārtošanu, telpu uzkopšanu, invalīdu 

un pārējo izglītojamo drošu transportēšanu). 
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5. Raugās ,lai izglītojamie nebojā  uzticētās  materiālās  vērtības, tās saglabā un mērķtiecīgi izmanto (san. tehnisko mezglu  un skolas 

inventāra pareiza lietošana). 

6.Saskaņā ar direktora rīkojumu (savas dežūras paredzētajā laikā, vietā, iespēju robežās )nodrošina izglītojamo skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu (ziņo par konfliktsituācijām ,klaiņošanu, izvairīšanos no stundām, smēķēšanu).  Par novērotajiem pārkāpumiem 

informē skolas administrāciju, vai dežūradministratoru (pielikums Nr.4.). 

7. Saskaņā ar direktora rīkojumu ,veic dežūras  pedagoģiskās padomes sēžu , informatīvo sanāksmju un skolas pasākumu laikā. 

8. Medicīniskais personāls ne tikai rūpējas par izglītojamo veselību, bet kopā ar pedagogiem organizē sanitāri – higiēniskos 

pasākumus izglītības iestādē, piedalās nodarbībās un apmāca pedagogus un skolēnus, kā rīkoties nelaimes gadījumos. 

Tehniskie darbinieki darbojas un rīkojas saskaņā ar humānisma principiem ,cilvēktiesību un bērnu tiesību normām. 

 

 

 

 

2.2. SKOLĒNU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

Izglītojamo pienākumi: 

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

2.2.2. Ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās, ar savu rīcību neapkaunot skolu.  

2.2.3. Ievērot klasesbiedru, skolasbiedru, pedagogu un apkalpojošā personāla tiesības un intereses. 

2.2.4. Mācīties atbilstoši savām spējām un apgūt pamatizglītības programmu. 

2.2.5. Obligāti apmeklēt mācību stundas, audzināšanas nodarbības, klases un skolas pasākumus. 

2.2.6. Stundās uzmanīgi sekot līdzi mācībām, izpildīt skolotāja dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem skolēniem. Aizliegts ēst, 

košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības pārvietoties (izņemot, ja tas saistīts ar skolēna veselības stāvokli). 

2.2.7. Mācību  procesa laikā - stundās, audzināšanas un mācību sagatavošanas nodarbībās, starpbrīžos, pasākumos un naktsmiera 

laikā telefonus, planšetdatorus un citas digitālās mobilās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs  to paredzējis izmantot, 

īstenojot mācību programmu (pielikums Nr.3,Nr.10). 

2.2.8. Mācību priekšmeta skolotājam vai klases internāta skolotājam ir tiesības pārbaudīt skolēnu personīgo digitālo ierīču saturu, ja ir 

aizdomas par pornogrāfiska rakstura materiāla glabāšanu un izplatīšanu, draudēšanu, emocionālo pazemošanu, vardarbību, 

sekstingu, naida kurināšanu, diskrimināciju interneta vidē vai savstarpējā sarakstē ar e-pasta vai sms vēstuļu palīdzību. 
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2.2.9. Uzsākot mācību gadu (septembrī) klases skolēnu, vecāku un pedagogu sapulcē, savstarpēji vienojoties tiek pieņemti “Mobilo 

telefonu un citu digitālo ierīču lietošanas noteikumi klasē”. 

2.2.10. Ja skolēni neievēro  “Mobilo telefonu un citu digitālo ierīču lietošanas noteikumus klasē”:  

2.10.1.Skolas administrācija  un skolotāji  skolēna telefonu  nodod glabāšanā skolas seifā. 

2.10.2.Skolēna telefonu, kurš pārkāpis noteikumus un izmantojis to mācību procesa laikā, varēs saņemt vecāki pie skolas 

administrācijas. 

2.2.11. Personīgās mantas, tai skaitā par personīgās elektroniskās ierīces (mobilos telefonus, portatīvos vai planšetdatorus, MP3 

atskaņotājus, fotoaparātus u.c.) glabāt atbilstoši noteikumiem (pielikums Nr.9.). Pretējā gadījumā skola par izglītojamo 

personīgajām mantām atbildību neuzņemas. 

2.2.12. Skolā uzturēties piemērotā, tīrā un kārtīgā apģērbā, atbilstoši laika apstākļiem un vispārpieņemtajām ģērbšanās stila normām.( Meitenes 

skolā nedrīkst atrasties ar atkailinātu ķermeni (vēders, mugura, u.c.), zēniem, ieejot skolā un internātā, jānoņem cepures, kapuces.) 

2.2.13. Skolā klaji neizrādīt intīma rakstura attiecības (mīlināties, skūpstīties, u.c.). 

2.2.14. Ievērot personīgās higiēnas prasības, ārsta norādījumus, sargāt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. Ja, skolēns, saistībā ar 

savu veselības stāvokli nespēj ievērot personīgās higiēnas normas, tad mācību priekšmeta skolotājs, klases internāta skolotājs, vai skolas 

sociālais aprūpētājs, rūpējās, lai skolēns ievērotu personīgās higiēnas prasības, skolā uzturēties piemērotā, tīrā un kārtīgā apģērbā, 

atbilstoši laika apstākļiem un vispārpieņemtajām ģērbšanās stila normām. Vajadzības gadījumā izmantot skolas veļas mājā esošo 

apģērbu, apavus.  

2.2.15. Saudzēt skolas un internāta telpas, inventāru. Uzturēt kārtību un tīrību istabās. Tīši nepiegružot koplietošanas telpas skolā, internātā, ap 

skolu (sporta, futbola apavus, gumijas zābakus pārvilkt pirms ieiešanas telpās, lietot maiņas apavus). Piedalīties  brīvprātīgā, īslaicīgā 

skolas vides, uzkopšanā un sakārtošanā.  

 

Izglītojamo tiesības. 

2.2.16. Iegūt valsts vai pašvaldības apmaksātu pamatizglītību, kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās 

nodarbībās un pulciņos, saņemt pedagogu konsultāciju. 

2.2.17. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos. 

2.2.18. Uz netraucētu mācību darbu stundās un ārpusstundu nodarbībās. 
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2.2.19. Mācību un audzināšanas procesā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai. 

2.2.20. Mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību 

grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros 

un informācijas pakalpojumus bez maksas. 

2.2.21. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par visiem ar skolu saistītiem jautājumiem. 

2.2.22. Savlaicīgi zināt plānoto mācību priekšmetu pārbaudes darbu laikus (punkts 6.1.3.). 

2.2.23. Saņemt objektīvu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. (Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi pielikumā Nr.6). 

(uzvedības vērtēšanas kritēriji pielikumā Nr.7). 

2.2.24. Saņemt profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi. 

2.2.25. Izmantot internātu, atbilstoši internāta kārtības noteikumiem (pielikums Nr. 10). 

2.2.26. Saņemt braukšanas maksas atvieglojumus atbilstoši „Kārtībai braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (pielikums 

Nr. 14). 

2.2.27. Uz skolēna personiskās mantas aizsardzību skolā, ievērojot skolā noteikto kārtību tās glabāšanā (pielikums Nr. 9). 

2.2.28. Piedalīties Skolēnu līdzpārvaldes darbā. 

2.2.29. Piedalīties dažāda mēroga pasākumos, sacensībās, olimpiādēs, izstādēs, nometnēs Latvijā un ārzemēs. 

 

2.3. SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS IEVĒROŠANA,UZVEDĪBU UN RĪCĪBU SKOLĀ UN TĀS TERITORIJĀ IKDIENĀ UN 

ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS  
2.3.1. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

2.3.2. Skolā nepieļaut fizisko vardarbību pret izglītojamo (apzināta ievainošana sitot, purinot, dedzinot, kniebjot, griežot, metot priekšmetus 

u.c.). Nepieļaut emocionālo vardarbību (psiholoģiska, garīgā vardarbība) pret izglītojamo (pašcieņas aizskaršana draudot, apsaukājot, 

ņirgājoties, atraidīšana, izolēšana, ignorēšana, atņemt citiem piederošas lietas, pazemot un apsmiet (fiziski (ar darbiem)) un morāli (ar 

vārdiem lietot cilvēkus aizskarošus, necenzētus vārdus un žestus)). Nepieļaut seksuālo vardarbību pret izglītojamo (Tas nav tikai 

dzimumakts. Seksuāla vardarbība ir uzskatāma jebkāda seksuālā darbība starp bērnu un pieaugušo, starp bērnu un pusaudzi, pusaudžu 

starpā. Tā var izpausties gan tiešos gan netiešos seksuālos kontaktos. Var būt ar fizisku kontaktu (pieskaršanās, skūpstīšana, glāstīšana 

u.c.), gan bez fiziska kontakta (fotografēšana, kailfoto pieprasīšana un pārsūtīšana (sekstings), novērošana, izģērbšana, seksuāla rakstura 

sarunas, pornofilmu demonstrēšana, masturbēšana skolēnu, skolas darbinieku priekšā u.c.); 

2.3.3. Aizliegts vardarbīgi ietekmēt klasesbiedrus, skolasbiedrus un skolas darbiniekus (pielikums Nr.11.); 

2.3.4. Nezagt citu personīgās lietas; 
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2.3.5. Neatstāt skolas teritoriju bez pedagoga atļaujas, ja skolēns ir atstājis skolas teritoriju bez pedagoga atļaujas, tad pedagogs, internāta 

skolotājs rīkojas pēc izstrādāta skolas rīcības plāna šādam gadījumam (pielikums Nr.12.); 

2.3.6. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties ziņot jebkuram skolas darbiniekam 

(pielikums Nr.11.); 

2.3.7. Aizliegts: 

2.3.7.1.skolā un tās teritorijā atrasties alkoholisko, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iespaidā;  

2.3.7.2.ienest, iegādāties, glabāt, realizēt un lietot alkoholiskās, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, tonizējošus (enerģijas) 

dzērienus, uguns nedrošus priekšmetus (sērkociņus, šķiltavas, jebkādas degšanu, uguņošanu un troksni izraisošas vielas un lietas 

(petardes u.c.)), tabakas izstrādājumus (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdens pīpes, augu smēķēšanas produktus), sprāgstvielas, 

šaujamieročus un aukstos ieročus (nažus, asus priekšmetus u.c.), personīgās aizsardzības līdzekļus (šokējošas trokšņu, gaismas un 

elektrošoka ierīces, aizsardzībai domātos gāzes baloniņus, gāzes un pneimatiskos ieročus. Par minēto priekšmetu un vielu esamību 

skolas teritorijā nekavējoties ziņot ikvienam skolas darbiniekam. Skolas darbinieks ziņo atbildīgajam internāta skolotājam vai 

skolas administrācijai, kuri drīkst pieprasīt izglītojamam adot, vai pārmeklēt izglītojamo, ja ir aizdomas par iepriekš minēto 

lietu, vielu vai izglītojamam nepiederošu mantu esamību; 

2. 3.7.3.skolas, internāta telpās un to teritorijā pirkt, pārdot vai mainīt jebkādas savas personīgās mantas;  

2.3.7.4.skolas gaiteņos skriet klaigāt, lietot necenzētus vārdus, būt nesavaldīgam, pārkāpt sabiedrībā pieņemtās ētikas normas;  

2.3.7.5.slidināties pa kāpņu margām;  

2.3.7.6.ievest dzīvniekus; 

2.3.7.7.spēlēt azartspēles (uz naudu); 

2.3.7.8.nomest papīrus, košļājamo gumiju un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās;  

2.3.7.9.sēdēt uz palodzes, pie atvērta loga, liekties ārā pa atvērto logu; 

2.3.8. Ja ir konstatēti draudi kādas personas, vai personu grupas drošībai:  

2.3.8.1.pedagogam vai katram skolas darbiniekam nekavējoties jācenšas evakuēt no bīstamās vietas skolēnus, novērst apdraudējumu 

(ārkārtas situācijā rīkojas nepastarpināti) un ziņot skolas administrācijai;  

2.3.8.2.spēcīgu emociju brīžos, skolēnam tiek nodrošināta atrašanās - drošā istabā ar sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita 

pedagoga uzraudzība tajā. 
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2.3.9. Skolas administrācija vai izglītības iestādes darbinieks: 

2.3.9.1. ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir konstatēti draudi kādas personas, vai personu grupas drošībai vai saņemta informācija 

par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, nažu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, pirotehnikas un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, 

lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā;  

2.3.9.2.par tabakas izstrādājumu (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdens pīpes, augu smēķēšanas produktu) lietošanu, ienešanu, 

glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā tiek ziņots vecākiem, veiktas pārrunas ar 

izglītojamo un izteikts brīdinājums. Atkārtotos gadījumos tiek ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai; 

2.3.9.3.izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, 

toksiskajām vai psihotropajām vielām, traumām, kas apdraud izglītojamā veselību un dzīvību, ziņo par to vecākiem. 

2.3.10. Nepiederošas personas skolā un tās teritorijā aicināt un ievest drīkst, ievērojot kārtību, kādā Lielplatones internātpamatskolā uzturas 

nepiederošas personas (pielikums nr.8.) Ziņot par nepiederošu personu atrašanos skolā vai tās teritorijā (pielikums nr.4.) ikvienam skolas 

darbiniekam. 

2.3.11. Skolas darbiniekiem rīkoties atbilstoši izstrādātam rīcības plānam, situācijās, kad izglītojamā vecāks, kurš ieradies izglītības 

iestādē ,internātā pēc/pie izglītojamā, rada aizdomas, ka atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā un/vai ietekmē 

(pielikums Nr.19.). 

2.3.12. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild skolēni un klases internāta skolotāji. Pēc pasākuma klases telpu atstāj sakārtotu. 

2.3.13. Skolas pasākumi var notikt līdz plkst.19.30. Ar direktora rīkojumu pasākumu laiks var tikt pagarināts. 

2.3.14. Skolas pasākumu laikā par kārtību, skolēnu uzvedību un izskatu (svētku apģērbs) (vajadzības gadījumā izmantot skolas veļas mājā esošo 

apģērbu, apavus) atbild klašu internāta skolotāji.  

2.3.15. Atbildīgais pedagogs pasākuma telpu atstāj sakārtotu.  

2.3.16. Ievērot Lielplatones internātpamatskolas fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību (pielikums Nr.15.). 

2.3.17. Ievērot Lielplatones internātpamatskola pozitīvās uzvedības noteikumus (pielikums Nr.13.). 
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2.4 .ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU SKOLĀ 

 

2.4.1 Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skolēnam jāraksta paskaidrojums skolas direktoram, jāatvainojas cietušajam par savu 

rīcību un jāsatīra pašu piegružotā skolas telpa vai teritorija.  

2.4.2 Paskaidrojuma rakstīšanas atteikuma gadījumā ziņojumu skolas direktoram raksta skolotājs, kura vadītajā mācību stundā (nodarbībā) vai 

kura klātbūtnē noticis pārkāpums.  

2.4.3 Ziņojumus izskata skolas direktors sadarbībā ar klases internāta skolotāju, direktora vietniekiem vai skolas atbalsta komandu (sociālo 

pedagogu, psihologu, mediķiem) un vienojas par tālāko rīcību. 

2.4.4 Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus disciplinārsodus: 

2.4.4.1.mutisks aizrādījums; rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 

2.4.4.2.rakstisks ziņojums vecākiem; piezīme direktora rīkojumā; 

2.4.4.3.rājiens, kas apstiprināts ar direktora rīkojumu; 

2.4.4.4.izslēgšana no skolas (1.-3.kursu skolēniem). 

2.4.5. Skola informāciju par izglītojamo, kurš neattaisnoti kavējis vairāk par 20 mācību stundām, ievada Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS) un ziņo pašvaldību atbildīgajām iestādēm. 

2.4.6. Skolas īpašuma bojāšanas gadījumos skolēns un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi un labprātīgi sedz 

 izdevumus par zaudējumu, kas skolēna vainas dēļ nodarīts skolai.  

2.4.7. Skolēnu pārkāpumu fiksēšana, vecāku informēšana, sodu izskatīšana, piemērošana un kontrole ir pedagogu kompetencē. 

Līmenis Amatpersona 

Kārtība, kādā izskata 

skolēnu 

pienākumu 

nepildīšanu 

 

Iespējamā rīcība 

1. Priekšmeta skolotājs Mutisks aizrādījums 

Individuālas pārrunas 

Priekšmeta skolotājs raksta piezīmi dienasgrāmatā, 

vai e-klasē 

2. Klases internāta skolotājs Individuālas pārrunas Klases internāta skolotāja saruna ar skolēnu, lietas 
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Pārrunas klases 

kolektīvā 

 

apstākļu noskaidrošana, skolēna rakstisks 

paskaidrojums, vecāku informēšana. Ja problēma 

turpinās, rakstisks  problēmas pieteikums skolas 

atbalsta komandai 

3. Skolas atbalsta komanda Pārrunas ar skolēnu, ja 

nepieciešams ar 

vecākiem 

 

Sarunas apraksts, rīcības plāns, vienošanās ar 

skolēnu, ja nepieciešams, skolēna vecākiem. 

4. Administrācija Jautājumu izskata 

administrācijas sēdē 

kopā ar klases 

internāta skolotāju vai 

priekšmeta skolotāju 

un skolēna vecākiem 

un nopietno 

pārkāpumu gadījumā 

ziņo pašvaldības, vai 

Valsts policijai 

Sarunas apraksts, rīcības plāns, vienošanās (glabājas 

skolēna personas lietā). 

5. Pedagoģiskās padomes 

sēde 

Izskata jautājumu vai 

ierosina izskatīšanai 

pašvaldībā. Sēdē 

piedalās skolēns, 

klases internāta 

skolotājs,   priekšmeta 

skolotājs, vecāks. 

Sarunas apraksts, vienošanās noslēgšana starp skolu, 

skolēnu un viņa vecākiem par konkrēti veicamo 

darbību un lēmuma izpildi. Ja nepieciešams – 

ziņojums pašvaldībai (glabājas skolēna personas 

lietā). 

6. Pašvaldība Kārtība, kādā izskata 

skolēnu 

pienākumu 

nepildīšanu. 

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums 

(glabājas skolēna personas lietā). 
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(Konkrēto gadījumu, rīcības plānu skatīt pielikumā Nr.11) 

 

 

 

2.5. EVAKUĀCIJAS PLĀNA UN INFORMĀCIJAS PAR OPERATĪVO DIENESTU IZSAUKŠANU 

IZVIETOJUMU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

2.5.1. Evakuācijas plāni uz kura ir  informācija par rīcību ekstremālās situācijās un operatīvo dienestu izsaukšanas kārtībā izvietoti skolas 

pirmajā, otrajā un trešajā stāvā pie lifta.  

2.5.2. Skolas internātā izvietoti pie galvenās ieejas pirmajā stāvā un otrā stāva koridorā. 

2.5.3.  Piezvanīt operatīvajiem dienestiem var no skolas kancelejas nakts aukļu istabas no privātajiem mobilajiem telefoniem uz numuriem: 

 Ugunsdzēsība un glābšana   112 

 Medicīniskā palīdzība  112,113 

 Policija    110,112 

2.5.4.  Par evakuāciju izglītības iestādē brīdinājuma signāls ir nepārtraukts zvans, pēc kura izglītojamie un skolotāji nekavējoties  organizēti 

atstāj klasi un pulcējas izglītības iestādes sporta laukumā (skatīt Lielplatones internātpamatskolas kārtību, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos). 

 

 

 

2.6.  KĀRTĪBA,KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE TIEK IEPAZĪSTINĀTI AR EVAKUĀCIJAS 

PLĀNU,IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

2.6.1.  Ar evakuācijas plānu un iekšējās kārtības noteikumiem visus izglītojamos internāta skolotāji iepazīstina katru gadu septembrī un janvārī, 

savu informētību izglītojamie apliecina ar parakstu . 

2.6.2 Vecākus vai personas, kas realizē aizgādību, ar skolas iekšējiem kārtības noteikumiem iepazīstina katru gadu septembrī un janvārī savu 

informētību apliecina ar parakstu, skolēna dienasgrāmatā, vai sazināšanās burtnīcās.  

2.6.3. Ja izglītojamais skolā tiek uzņemts pēc pirmā septembra, iepazīstināšana ar noteikumiem notiek individuāli. (skatīt Lielplatones 

internātpamatskolas kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos). 
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     2.7. OBLIGĀTĀ DOKUMENTĀCIJA IZGLĪTOJAMIEM 

 

2.7.1. Skolā ir izveidota sava dienasgrāmata; dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis ar skolēna vecākiem, programmas 21015911 klašu skolēniem 

saziņas līdzeklis ir sazināšanās burtnīca. 

2.7.2.  Klašu internāta skolotāji klases stundās iepazīstina skolēnus ar mācību stundu sarakstu, līdz 15.septembrim ar fakultatīvo un pulciņu 

nodarbību grafikiem. Skolēni ieraksta fakultatīvo un pulciņu nodarbību laikus dienasgrāmatā, vai sazināšanās burtnīcā tam paredzētajā 

vietā. 

2.7.3. Skolēni ierakstus dienasgrāmatā vai sazināšanās burtnīcā veic ar zilas krāsas tinti. 

2.7.4. Dienasgrāmatu vai sazināšanas burtnīcu, paraksta klases internāta skolotājs katras nedēļas pēdējā mācību dienā. 

2.7.5.   Izglītojamā apliecība tiek noformēta vai pagarināta mācību gada sākumā. Pēc personas datu pārbaudes to apzīmogo un paraksta skolas 

direktors. 

2.7.6.Izziņas izglītojamie un viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi saņem pie skolas lietvedes, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

 

 
PAMUDINĀJUMI UN APBALVOJUMI 

 

Līmenis Amatpersona Kārtība, kādā izskata skolēnu 

apbalvošanu 

Iespējamā rīcība 

1 Priekšmeta skolotājs Uzslava. 

Mutiska pateicība. 

Pateicība vecākiem. 

Pateicības, atzinības māc. priekšmetā. 

Atzinības raksti, diplomi u.c. apbalvojumi. 

Rosina augstākiem apbalvojumiem. 
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2 Klases internāta skolotājs Uzslava. 

Mutiska pateicība. 

Pateicība vecākiem. 

Atzinības vēstule. 

Atzinības raksti, diplomi u.c. apbalvojumi. 

Rosina augstākiem apbalvojumiem 

3 Direktora vietnieki Atzinības raksti, diplomi u.c. apbalvojumi par 

sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, 

ārpusklases darbā. 

Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana. 

Rosina augstākiem apbalvojumiem 

4 Direktors Labāko skolēnu – viņu vecāku , audzinātāju un 

skolotāju pieņemšana pie direktora. 

Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu 

piešķiršanai. 

Ierosinājumu izskatīšana augstākiem 

apbalvojumiem. 

Rosina augstākiem pašvaldību 

apbalvojumiem 

5 Pedagoģiskās padomes sēde Ieraksti Skolas Goda grāmatā. 

Goda rakstu piešķiršana. 

Rosina pašvaldību apbalvot: 

1. Par sasniegumiem skolas, novada un 

valsts mērogā-18.novembrī Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienā un 
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Mātes dienā. 

2. Izlaidumā – labākos absolventus. 

3. Īpašos gadījumos. 

4. Rosina apbalvot ar pašvaldību  

atzinības rakstiem labākos skolēnus  

un viņu vecākus. 

6 Pašvaldība Izskata jautājumu pašvaldībās. (Pašvaldības kompetencē) 
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Apstiprinu:  

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

1.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM    

Lielplatones internātpamatskolas stundu saraksts 2018./2019.m.g. 

 

 
 

Nedēļas 

diena N.p.k. 1.-2.c.klase 3.-4.c.klase 6.-7.c.klase 8.-9.c.9.2c.klase 9.1.c.klase 9.3.c.klase 1.-2.klase 3.-4.klase 5.klase (57) 5.klase 6.klase 6.klase (57) 7.klase 8.klase 9.klase 

8:15 8:55 1. Sociālās zinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Sports

9:05 9:45 2. Matemātika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Sports Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Vizuālās māksla Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Literatūra Mūzika

9:55 10:35 3. Sports Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības Latviešu valoda Matemātika Latvijas vēsture

10:45 11:25 4. Latviešu valoda Dabaszinības Dabaszinības Matemātika Latviešu valoda Matemātika */Mūzika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Sports Latviešu valoda

11:35 12:15 5. Sports Latviešu valoda Sociālas zinības Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Krievu valoda Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Pasaules vēsture

12:25 13:05 6. 3*/Literatūra Sports Sociālas zinības Mājturība un tehnoloģijas Literatūra */Literatūra Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Literatūra Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda

13:35 14:15 7. Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Sports Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Matemātika

14:25 15:05 8. Mājturība un tehnoloģijas Sports Mājturība un tehnoloģijas

8:15 8:55 1. Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālās māksla Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Sports Sports Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Ģeogrāfija

9:05 9:45 2. Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Sports Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Matemātika

9:55 10:35 3. Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Literatūra Literatūra Vizuālā māksla Matemātika Sports Vizuālā māksla Vizuālā māksla Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Literatūra

10:45 11:25 4. Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Mūzika Sports Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Matemātika Matemātika Literatūra Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Matemātika

11:35 12:15 5. Mūzika Matemātika Informātika Matemātika Vizuālās māksla Matemātika Sports Angļu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Vizuālā māksla

12:25 13:05 6. Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Sociālās zinības Vizuālās māksla Angļu valoda Ģeogrāfija Ģeogrāfija Krievu valoda Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības

13:35 14:15 7. Matemātika Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Sports

14:25 15:05 8. Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas

8:15 8:55 1. Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
Mājturība un tehnoloģijas

Ētika Sociālās zinības Sociālās zinības Sociālas zinības Informātika Informātika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības

9:05 9:45 2. Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda Matemātika
Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda Sociālās zinības Literatūra Literatūra Matemātika Matemātika Informātika Latvijas vēsture Mājturība un tehnoloģijas

9:55 10:35 3. Vizuālā māksla Latviešu valoda Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Dabaszinības Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latvijas vēsture Dabaszinības Mājturība un tehnoloģijas

10:45 11:25 4. Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas
Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda
Mājturība un 

tehnoloģijas
Matemātika Matemātika Dabaszinības Angļu valoda Pasaules vēsture Literatūra Mājturība un tehnoloģijas

11:35 12:15 5. Matemātika Vizuālā māksla Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas
Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda
Mājturība un 

tehnoloģijas
Informātika Informātika Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības Pasaules vēsture Mājturība un tehnoloģijas

12:25 13:05 6. Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Vizuālās māksla Mājturība un tehnoloģijas Pasaules vēsture Pasaules vēsture Latviešu valoda Matemātika Mājturība un tehnoloģijas

13:35 14:15 7. Literatūra Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Latvijas vēsture Latvijas vēsture Matemātika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas

14:25 15:05 8. Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas

8:15 8:55 1. Latviešu valoda Mūzika Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Literatūra Angļu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Literatūra

9:05 9:45 2. Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Mūzika Matemātika Literatūra Vizuālās māksla Vizuālās māksla Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda

9:55 10:35 3. Sports Sociāls zinības Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Latviešu valoda Sociālās zinības Sociālās zinības Latviešu valoda Literatūra Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Matemātika

10:45 11:25 4. Matemātika Sociāls zinības Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Mūzika Matemātika Literatūra Sports Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda

11:35 12:15 5. Mājturība un tehnoloģijas Sports Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Ētika Matemātika Angļu valoda Mūzika Mūzika Ģeogrāfija Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda

12:25 13:05 6. Sports Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Mājturība un tehnoloģijas Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika Vizuālās māksla Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības

13:35 14:15 7. */Mājturība un tehnoloģijas Sports Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības

14:25 15:05 8. Mājturība un tehnoloģijas Sports

8:15 8:55 1. Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Sports Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Sociālās zinības Sociālās zinības Dabaszinības Ģeogrāfija Mājturība un tehnoloģijas

9:00 9:40 2. Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības Latviešu valoda Dabaszinības Dabaszinības Sociālās zinības Sociālās zinības Sports Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas

9:45 10:25 3. Mājturība un tehnoloģijas Sports Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības Dabaszinības Sociālās zinības Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas

10:30 11:10 4. Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Literatūra Matemātika Sports Sports Sociālās zinības Vizuālās māksla Mājturība un tehnoloģijas

11:15 11:55 5. */Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Sports Sports Vizuālā māksla Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas

12:00 12:40 6. Dabaszinības Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas Mājturība un tehnoloģijas

*1.kl. audzināšana *3.kl. audzināšana * 6.kl. audzināšana */1.kl. audzināšana */3.kl. audzināšana

P

I

R

M

D

I

E

N

A

O

T

R

D

I

E

N

A

T

R

E

Š

D

I

E

N

A

C

E

T

U

R

T

D

I

E

N

A

P

I

E

K

T

D

I

E

N

A

Stundu laiki



18 

 

 

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Nr. Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Brīvs 1. Brīvs 1. Profesionālā svešvaloda 1. Profesionālā svešvaloda

9:05 9:45 2. Brīvs 2. Brīvs 2. Profesionālā svešvaloda 2. Profesionālā svešvaloda

9:55 10:35 3. Lietišķā valoda 3. Profesionālā svešvaloda 3. Brīvs 3. Brīvs

10:45 11:25 4. Profesionālā svešvaloda 4. Lietišķā valoda 4. Brīvs 4. Brīvs

11:35 12:15 5. Lietišķā valoda 5. Profesionālā svešvaloda 5. Brīvs 5. Brīvs

12:25 13:05 6. Profesionālā svešvaloda 6. Lietišķā valoda 6. Brīvs 6. Brīvs

13:35 14:15 7. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums 7. Būvmateriāli 7. Pārtikas produktu zinības 7. Būvmateriāli 

14:25 15:05 8. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums 8. Būvmateriāli 8. Viesu apkalpošanas pamati 8. Vides aizsardzība 

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Ēdienu gatavošana 1. Būvdarbu tehnoloģija 1. Sanitārija un higiēna 1. Būvdarbu tehnoloģija

9:05 9:45 2. Ēdienu gatavošana 2. Būvdarbu tehnoloģija 2. Sanitārija un higiēna 2. Būvdarbu tehnoloģija

9:55 10:35 3. Ēdienu gatavošana 3. Būvdarbu tehnoloģija 3. Sanitārija un higiēna 3. Būvdarbu tehnoloģija

10:45 11:25 4. Ēdienu gatavošana 4. Būvdarbu tehnoloģija 4. Sanitārija un higiēna 4. Būvdarbu tehnoloģija

11:35 12:15 5. Ēdienu gatavošana 5. Būvdarbu tehnoloģija 5. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 5. Būvdarbu tehnoloģija

12:25 13:05 6. Ēdienu gatavošana 6. Būvdarbu tehnoloģija 6. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 6. Būvdarbu tehnoloģija

13:35 14:15 7. Ēdienu gatavošana 7. Būvdarbu tehnoloģija 7. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 7. Būvdarbu tehnoloģija

14:25 15:05 8. Ēdienu gatavošana 8. Darba aizsardzība 8. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 8. Rasējuma lasīšana

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Brīvs 1. Brīvs 1. Lietišķie aprēķini 1. Lietišķie aprēķini

9:05 9:45 2. Brīvs 2. Brīvs 2. Lietišķie aprēķini 2. Lietišķie aprēķini

9:55 10:35 3. Datormācība 3. Profesionālā saskarsme 3. Fiziskās aktivitātes 3. Fiziskās aktivitātes

10:45 11:25 4. Profesionālā svešvaloda 4. Datormācība 4. Fiziskās aktivitātes 4. Fiziskās aktivitātes

11:35 12:15 5. Fiziskās aktivitātes 5. Lietišķie aprēķini 5. Profesionālā saskarsme 5. Profesionālā saskarsme

12:25 13:05 6. Fiziskās aktivitātes 6. Lietišķie aprēķini 6. Datormācība 6. Datormācība

13:35 14:15 7. Lietišķie aprēķini 7. Fiziskās aktivitātes 7. Lietišķā valoda 7. Lietišķā valoda

14:25 15:05 8. Lietišķie aprēķini 8. Fiziskās aktivitātes 8. Lietišķā valoda 8. Lietišķā valoda

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Sanitārija un higiēna 1. Praktiskās mācības 1. Ēdienu gatavošana 1. Praktiskās mācības

9:05 9:45 2. Sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības 2. Ēdienu gatavošana 2. Praktiskās mācības

9:55 10:35 3. Sanitārija un higiēna 3. Praktiskās mācības 3. Ēdienu gatavošana 3. Praktiskās mācības

10:45 11:25 4. Sanitārija un higiēna 4. Praktiskās mācības 4. Ēdienu gatavošana 4. Praktiskās mācības

11:35 12:15 5. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 5. Praktiskās mācības 5. Ēdienu gatavošana 5. Praktiskās mācības

12:25 13:05 6. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 6. Praktiskās mācības 6. Ēdienu gatavošana 6. Praktiskās mācības

13:35 14:15 7. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 7. Rasējumu lasīšana 7. Ēdienu gatavošana 7. Praktiskās mācības

14:25 15:05 8. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 8. Ēku un celtņu daļas 8. Ēdienu gatavošana 8. Praktiskās mācības

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Pārtikas produktu zinības 1. Praktiskās mācības 1. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 1. Praktiskās mācības

9:00 9:40 2. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības 2. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības

9:45 10:25 3. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 3. Praktiskās mācības 3. Kalkulācijas pamati 3. Praktiskās mācības

10:30 11:10 4. Kalkulācijas pamati 4. Praktiskās mācības 4. Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 4. Praktiskās mācības

11:15 11:55 5. Viesu apkalpošanas pamati 5. Praktiskās mācības 5. Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 5. Vides aizsardzība

12:00 12:40 6. Darba aizsardzība 6. Praktiskās mācības 6. Darba aizsardzība 6. Darba aizsardzība
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13:35 14:15 7. Lietišķie aprēķini 7. Fiziskās aktivitātes 7. Lietišķā valoda 7. Lietišķā valoda

14:25 15:05 8. Lietišķie aprēķini 8. Fiziskās aktivitātes 8. Lietišķā valoda 8. Lietišķā valoda

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Sanitārija un higiēna 1. Praktiskās mācības 1. Ēdienu gatavošana 1. Praktiskās mācības

9:05 9:45 2. Sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības 2. Ēdienu gatavošana 2. Praktiskās mācības

9:55 10:35 3. Sanitārija un higiēna 3. Praktiskās mācības 3. Ēdienu gatavošana 3. Praktiskās mācības

10:45 11:25 4. Sanitārija un higiēna 4. Praktiskās mācības 4. Ēdienu gatavošana 4. Praktiskās mācības

11:35 12:15 5. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 5. Praktiskās mācības 5. Ēdienu gatavošana 5. Praktiskās mācības

12:25 13:05 6. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 6. Praktiskās mācības 6. Ēdienu gatavošana 6. Praktiskās mācības

13:35 14:15 7. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 7. Rasējumu lasīšana 7. Ēdienu gatavošana 7. Praktiskās mācības

14:25 15:05 8. Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati 8. Ēku un celtņu daļas 8. Ēdienu gatavošana 8. Praktiskās mācības

Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 2.kurss Priekšmets/ remontstrādnieki 2.kurss Nr. Priekšmets/ pavāra palīgs 1./3.kurss Nr.
Priekšmets/ remontstrādnieki 

1./3.kurss

8:15 8:55 1. Pārtikas produktu zinības 1. Praktiskās mācības 1. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 1. Praktiskās mācības

9:00 9:40 2. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības 2. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 2. Praktiskās mācības

9:45 10:25 3. Uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna 3. Praktiskās mācības 3. Kalkulācijas pamati 3. Praktiskās mācības

10:30 11:10 4. Kalkulācijas pamati 4. Praktiskās mācības 4. Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 4. Praktiskās mācības

11:15 11:55 5. Viesu apkalpošanas pamati 5. Praktiskās mācības 5. Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija 5. Vides aizsardzība

12:00 12:40 6. Darba aizsardzība 6. Praktiskās mācības 6. Darba aizsardzība 6. Darba aizsardzība

 ceturtdiena

 piektdiena

 ceturtdiena

 piektdiena
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Apstiprinu: Andris Urbāns

Lielplatones internātpamatskolas direktors

Piektdiena

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

12 15 13 05 14 15 15 00 15 45 16 30 17 10 17 50 18 3019 10 12 15 13 05 14 15 15 00 15 45 16 30 17 10 17 50 18 30 19 10 12 15 13 05 14 15 15 00 15 45 16 30 17 10 17 50 18 30 19 10 12 15 13 05 14 15 15 00 15 45 16 30 17 10 17 50 18 30 19 10

11 35 12 25 13 35 14 20 15 05 15 50 16 30 17 10 17 5018 30 11 35 12 25 13 35 14 20 15 05 15 50 16 30 17 10 17 50 18 30 11 35 12 25 13 35 14 20 15 05 15 50 16 30 17 10 17 50 18 30 11 35 12 25 13 35 14 20 15 05 15 50 16 30 17 10 17 50 18 30

1 Eliņa V.( Montesori) 1./2.c 1./2.kl 6./7.c 3./4.c 3./4.kl. 8./9.c

2 Adamoviča G.(sports) 6.kl.K 3/4.kl.K 8.kl.K 9.kl.F 1/2K 5.kl.K 9.kl.K 7.kl.K 1./4.kl.P 5./7.kl.P 8./9.kl.P

3 Urbāns A.(sports) 1/3kurssF

4 Lešinska D.(dejas) 1/3.kl.FL 2.kl.FL TD TD

5 Jansone A.(lasīšana 7.kl.) 7.kl.FL

6 Launaga I.(vizuālā) 6.kl.F 1/4.kl.P 8./9.kl.P 5./7.kl.P

8 Loginova I.(lasīšana 8./9.kl.) KM 8./9.kl.FL KM KM

9 Grandovska D.(lasīšana 6/7.kl.) 6./7.kl.FL

10 Timma I. (lasīšana 3/4.kl.) 3/4.kl.FL

11 Bojarčika K.(lasīšana 6.kl.) 6.kl.FL

12 Možeiko D. (vingrošana) 1/2c 8/9c 9.1c 9.3c 6.//7c 8/9c 3/4c 9.3c 6/7c 1/2c 9.1c 3/4c

13 Burtniece J.(lasīšana 9.1.kl.) 9.1.kl.FL P IT

14 Ozola V.(lasīšana 9.3.kl.) 9.3.kl.FL

15 Kurševs M.(kokapstrāde) 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.

16 Kudlāne L.(lasīšana 1/2.kl.) 1./2.kl.FL

17 Puiķe S.(aušana) 4./7.kl 8./9.kl.

18 Cimermane K.(logopēdija) 1./2.kl.L 3./4.kl 5.kl. 8.kl.kl.FL 8.kl. 6.kl. 8./9.c 1./4.ckl.L 6/7.ckl.L 9.3.ckl.L 9.1.ckl.L8/9.ckl.L3./4.kl.L 1./2.kl.L 1./2.kl.L 1./4.ckl.L 1./4.ckl.L 1./4.ckl.L 5.kl. 7.kl. 3./4.kl.L 9.1.kl.L

19 Lazdiņa D. (vizuālā C) C C C

20 Bērziņa S.kulinārija 2.KL 2.Kl

21 Auermane A.kulinārija 1./3.K 1./3.KL

22 Bloškina L. (lasīšana 5.kl.) 5.kl.FL

23 Eltermane K.( mūzika) C A C A C A C A

24 Zute L. (lasīšana 9.kl.) 9.kl.FL

25 Gorbunova D.. (mūzika) 1./5.kl.P 1./5.kl.P 8./3.krP 8./3.krP

IT informātikaKM keramika

C klašu ansamblis CA

Fakultatīvu,individuālo, interešu izglītības pulciņu nodarbību  grafiks 2018./2019.m.g. Lielplatones  internātpamatskolā

1./3.kurss

fakultatīvā lasīšana FL

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena

vizuālā māksla C klasēm

Ceturtdiena

ārstnieciskā vingrošana

KL kulinārija Montesori Aušanakokapstrāde

sporta zāle vizuālā māksla Logopēdija L

Tautiskās dejas TD
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Apstiprinu:  

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

2.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM    

 

 
 
 

 

 

Apstiprinu: Lielplatones internātpamatskolas direktors:                                         /A. Urbāns/

 Rīkojuma Nr.LIPS/1-9/18/70

03.09.2018.

INTERNĀTA  SKOLOTĀJU AUDZINĀŠANAS DARBA  GRAFIKS  2018./2019. M. G.

PIRMDIENA OTRDIENA                TREŠDIENA CETURTDIENA                      PIEKTDIENA
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2018./2019.m. g. internāta skolotāju darba grafiks brīvdienās un svētku dienās : 

 

 

Svētdienā – 1700 – 2030 Alvils Misūns ( zēnu grupa – B korp.) 

Svētdienā - 1400 – 1730 Agnese Rencberga (meiteņu grupa, zēnu grupa ) 

Svētdienā - 1700 – 2030 Agnese Rencberga  (meiteņu grupa – A korp.) 

Svētdienā - 1800 – 2100 Gunta Tabore (A korp., B korp.) 
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Apstiprinu:  

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

3.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM   

              

 

Telefonu, planšetdatoru un citu digitālo ierīču lietošanas kārtība Lielplatones internātpamatskolā 

 

Mācību  procesa laikā (stundās, starpbrīžos, pasākumos) un naktsmiera laikā telefonus, planšetdatorus un citas digitālās ierīces lietot 

nedrīkst, izņemot, ja pedagogs  to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.  

 Kārtība: 

1. 1. – 9.klašu skolēni un 1. – 3. kursu audzēkņi plkst. 810 telefonus, planšetdatorus un citas digitālās ierīces internāta skolotāja 

uzraudzībā noliks klasēs īpaši šim nolūkam paredzētajā vietā. 

2. Plkst. 1645 1. – 9.klašu skolēni un 1. – 3. kursu audzēkņi saņems telefonus, planšetdatorus un citas digitālās ierīces lietošanai un ievēros 

lietošanas noteikumus, ko klasēs skolēni, kopā ar vecākiem ir pieņēmuši. 

Kā rīkoties, ja tomēr izņēmuma kārtā nepieciešams telefons: 

1. Svarīgā un steidzīgā gadījumā telefons būs pieejams sociālā pedagoga kabinetā, direktora vietnieces audzināšanas darbā kabinetā.   

2. Ja  vecākiem ir steidzama un svarīga  informācija, tad to jāpaziņo zvanot internāta skolotājam, sociālajam pedagogam vai uz jebkuru 

skolā esošo telefonu un informācija tiks nodota skolēnam. 

Kas notiek, ja skolēni neievēro  šos noteikumus: 
1. Skolas administrācija  un skolotāji  skolēna telefonu  nodod glabāšanā skolas seifā. 

2. Skolēna telefonu, kurš pārkāpis noteikumus un izmantojis to mācību procesa laikā, varēs saņemt vecāki pie skolas administrācijas. 
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                Apstiprinu: 

 Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

4.pielikums Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

DEŽŪRADMINISTRATORA PIENĀKUMI 

1. Veikt administrācijas dežūras atbilstoši direktora apstiprinātajam grafikam. 

2. Nepieciešamības gadījumā, savas kompetences ietvaros, risināt skolas direktora vai viņa vietnieku jautājumus, ja tie atrodas ārpus skolas. 

3. Kontrolēt skolas un internāta iekšējās kārtības noteikumu un dienas režīma ievērošanu. 

4. Uzņemt skolēnu vecākus, viesus, dažādas pārbaudes komisijas, noskaidrot un risināt nepiederošu personu uzturēšanās vajadzības skolā. 

5. Krīzes un neparedzētos gadījumos nekavējoties pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši apstākļiem, par radušos situāciju ziņot skolas 

direktoram pa mobilo telefonu. 28710735. 

6. Savas dežūras laikā skolu drīkst atstāt, tikai par to paziņojot direktoram vai savstarpēji vienojoties par izmaiņām, dežūru grafikam 

pievienojot rakstisku informāciju skolotāju istabā. 

ADMINISTRĀCIJAS DEŽŪRU GRAFIKS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

A.Urbāns   9.00-17.30   

K.Ābola 8.00-16.30     

S.Atmane  10.00-18.00    

G.Tabore    12.00-20.00  

S.Dundule     8.00-13.30 
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  Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

5.PIELIKUMS 

Lielplatones internātpamatskolas 

 IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

 

Kabinetu noslogojums un speciālistu pieņemšanas laiki 
 

Kabinets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

Direktors 
 

Direktora vietniece 
mācību darbā  

 
Kanceleja 

 
Lietvede 

 

      9.00-17.30 
11.00-12.00 

8.00-16.30 
10.00-12.00 

 
8.00-16.00 

 
8.00-13.00  

 

9.00-17.30 
 

8.00-16.30 
 
 

8.00-16.00 
 
 
 

9.00-17.30 
 

8.00-16.30 
 
 

     8.00-16.00 

9.00-17.30 
 

8.00-16.30 
 
 

8.00-16.00 

9.00-17.30 
 

8.00-16.30 
 

 
8.00-16.00 

Psihologa kabinets 
 

 
Darbs ar 

dokumentiem 
psihodiagnostika, 

atskaites 

 
10.00-11.00 
8:00-17:00 

 
9.00-17.00 

 
9.00-16.00 

 
Darbs ar 

dokumentiem 
psihodiagnostika, 

atskaites 
Medicīnas kabinets 

Ārsts pediatrs 
Ārsts psihiatrs 

    8.00 – 24.00 
 
 

   8.00 – 24.00 
9.00 – 13.00 
 

   8.00 – 24.00 
 

     8.00 – 24.00 
 

09.30-14.00 

   8.00 – 14.00 
Svētdiena 

14.00-22.00 
 

Masāžas kabinets 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 15.00 14.00-15.00  
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Metodiskais 
kabinets 

Direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

 

8.00 – 16.30 
 

  8.00 – 16.30 
14.00 – 15.00 

 

  8.00 – 16.30 
 

    8.00 – 16.30 
 
 

    8.00 – 14.00 
 
 
 

Informātikas 
kabinets 

 

 
 

 
 
 
 

8.15 – 13.05 
13.35 – 14.15 

 
 
 

 
 
 

 
 

Logopēdijas 
kabinets 

 
 

 
11.35 -17.10 

 
12.25- 17.10 

 
14.20 -16.30 

 
 

 
11.35 – 16.30 

 
 

Sociālais pedagogs 
 

8.00 – 13.00 

 
8.00 – 16.00 
9.00 – 10.00 

8.15 – 12.30 
 

8.15 – 16.00 
 

8.15 – 13.00 
 

Saimniecības daļas 
vadītājs 

9.00-13.00 
9.00 – 15.00 

 
      9.00 – 15.00 

 
         9.00 – 15.00 

 
           9.00 – 15.00 

 
8.00 – 14.00 

Datortehniķis 
mehāniķis 

 
 

 
8.00 – 16.00 

 
 
 

 
8.00 – 16.00 

 
 

 
8.00 – 16.00 

Bibliotēka 
 

8.00 – 16.00 
 

10.00-16.00 8.00-18.00 10.00-16.00  
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APSTIPRINĀTS 

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

                 6.pielikums  

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. LV90009118031, Pasta ielā 37, Jelgava, LV3001, Latvija 

LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLA 

                 Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4522900862, „Lielplatones internātpamatskola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, 

Latvija, tālrunis 63061940, fakss 63061925, e-pasts, lielplatonessip@jelgavasnovads.lv  

Mācību sasniegumu vērtēšana 

1. Vispārējie noteikumi. 

Dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai izglītošanas procesa sastāvdaļai. Vērtēšana nav 

tikai pārbaudes process, kura rezultātā nosaka sasniegto līmeni. Tā ir mērķtiecīgs informācijas vākšanas process, lai koriģētu, spriestu un 
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pieņemtu lēmumus, kas palīdz skolēnam mācīties, lai uzlabotu mācību procesu, novērtētu skolēna sasniegumus, attīstības dinamiku, kā arī 

mācību kursa, programmas un paša skolotāja darba efektivitāti. 

       Dokuments adresēts Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas, pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. 

        Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras izpildītāji ir skolas pedagogi, skolas pedagoģiskā padome un audzēkņi. 

        Vērtēšanu skolā veic atbilstoši prasībām, kuras fiksētas Vispārējā izglītības likumā 17., 19.,55.p., MK noteikumos 2006.20.06.Nr. 492 un 

skolas nolikumā. 

2. Dokumenta uzdevumi 

2.1. Atvieglot darbu ar normatīviem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot būtiskākās valstiskās prasības. 

2.2. Sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot skolēnu sasniegumus konkrētā izglītības 

programmas apguvē. 

2.3. Informēt audzēkņus un viņu vecākus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību valstī un skolā. 

3. Skolas pedagoģiskā padome lemj par: 

3.1.mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipu īstenošanu un vērtēšanas metodikas principiem 

3.2. 1.un 2.semestra, mācību gada noslēguma pārbaudes darbu saturu latviešu valodā, matemātikā un darbmācībā (mājturībā un 

tehnoloģijā, arodmācībā) ; 

         3.3.vērtēšanas plānojuma atspoguļojumu mācību priekšmetu programmās un tematiskajos plānos; 

         3.4. skolas iekšējo pārbaudes darbu organizēšanu, balstoties uz konkrētiem skolēnu sasniegumiem semestrī; 

3.4.1.atsevišķu mācību sasniegumu komponentu analīzi, ievērojot  
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skolēnu individuālās spējas; 

3.4.2.katra izglītojamā attīstības dinamikas un atspoguļojuma formu; 

3.4.3.skolēnu mācību sasniegumu semestrī, gadā, un pārbaudes darbu rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu; 

3.4.4.skolēnu pārcelšanu nākošajā klasē, iepriekš informējot vecākus. 

4. Vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

4.1.Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls skolēna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra 

skolēna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

4.2.Skolēnu sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

4.2.1. veicināt skolēna, pedagogu un vecāku sadarbību; 

4.2.2.konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, veselību,  

         individualitāti un attīstības pakāpi; 

4.2.3.veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju skolēna mācību sasniegumu uzlabošanai; 

4.2.4.motivēt skolēnus pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

4.2.5.sekmēt skolēnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot skolēniem veikt pašvērtējumu. 

5.Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi. 

       5.1. Prasību atklātības un skaidrības princips. 
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       5.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips. 

       5.3. Vērtējuma atbilstības princips. 

       5.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips. 

       5.5. Vērtēšanas regularitātes princips. 

       5.6. Vērtējuma obligātuma princips. 

6.Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana 

6.1.Izstrādājot mācību priekšmetu programmas, tematiskos plānus un stundu plānus skolotājs: 

6.1.1. norāda vērtējuma veidus pēc mērķa (diagnosticējošā, formatīvā, summatīvā), pēc vietas mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā 

vērtēšana, robežvērtēšana un nobeiguma vērtēšana) mācību stundās, to norises datumus; 

6.1.2. katras mācību satura tēmas ietvaros var uzrādīt arī citas skolēnu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus; 

6.1.3. par konkrētu pārbaudes darbu saturu, datumiem un novērojuma kritērijiem informē skolēnus un, ja nepieciešams, arī vecākus. 

6.1.4. minimālās pārbaudes darbu skaits mācību priekšmetos tiek noteikts atbilstoši mācību priekšmeta temata noslēgumam (mājturībā un 

tehnoloģijā, pirmā līmeņa profesionālās izglītības  kursiem apmācībā katrā dienā stundu bloka noslēgumā); 

 

 

 

 

 



31 

 

Pārbaudes darbu skaits atbilstoši stundu skaitam nedēļā: 

 

 

 

 

6.1.5.ikdienas skolēnu zināšanu vērtēšana (pēc skolotāja ieskatiem) atbilstoši mērķtiecīgi veidotajam mācību satura apguves plānojumam 

priekšmetā; 

6.1.6.pārbaudes darbu plānojumā – grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstoši pārbaudes darbi, ievērojot skolēnu attīstības līmeni 

un individuālās spējas; 

6.1.7.semestra sākumā mācību priekšmetu skolotāji katrai klasei tematu noslēguma pārbaudes darbu grafiku saskaņo ar skolas 

administrāciju; 

6.2. Skolas administrācija katra semestra sākumā veido skolā vienotu pārbaudes grafiku, kurš atrodas audzēkņiem, vecākiem un 

skolotājiem pieejamā vietā 

7.Mācību sasniegumu vērtēšanas norise un vadība 

7.1. Skolēnu darbība tiek vērtēta: 

7.1.1.organizējot konkrētu zināšanu, prasmju novērtējumu izliekot ikdienā vērtējumus ballēs 5. – 9.kl., pirmā līmeņa profesionālās 

izglītības 1.-3. kursiem un 4.kl. – latviešu valodā un matemātikā ); 

7.1.2.mācību sasniegumus pārbaudes darbos (tematiskajos, apkopojošos, noslēguma) semestrī un gadā vērtē 10 ballu skalā; 

Stundu skaits nedēļā saskaņā ar skolotāja 

slodzi attiecīgajā mācību priekšmetā 

Pārbaudes darbu  vērtējumu 

skaits vienā semestrī 

1 3 

2 un 3 4 

4 un vairāk 5 
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7.1.3. mājturībā un tehnoloģijā, pirmā līmeņa profesionālās izglītības  kursiem, sociālās zinībās skolēni tiek vērtēti pēc katras tēmas, par 

izgatavoto izstrādājumu un patstāvīgi veikto praktisko darbu ballēs, ņemot vērā katra skolēna individualitāti un attīstības pakāpi; 

7.1.4.mājas darbus skolotājs vērtē ar ,,i” - ieskaitīts vai ,,ni”- neieskaitīts. Vērtējums ,,i” (ieskaitīts) norāda, ka skolēns apguvis ne mazāk 

kā 50% mācību materiāla. Vērtējums ,,ni” (neieskaitīts) norāda, ka skolēns apguvis mazāk kā 50% mācību materiāla. 

Vienā mēnesī vērtējumu skaitam un fiksējumu skaitam žurnālos jāatbilst stundu skaitam nedēļā. Izglītojamajiem patstāvīgi veicamo 

mājas darbu kopējais apjoms vienā nedēļā nedrīkst pārsniegt: 

 viena līdz divas stundas 1.-3.klasē, 

 divas līdz trīs stundas 4.-5.klasē, 

 trīs līdz četras stundas 6. – 9.klasē un pirmā līmeņa profesionālās izglītības 1.-3. kursiem. 

7.2.Vērtējot 10 ballu skalā, tiek noteikts: 

7.2.1.mācību satura apguves apjoms, kvalitāte, līmenis; 

7.2.2.vispārējās (integrālās) prasmes; 

7.2.3.iniciatīva, patstāvība mācības; 

7.2.4.attieksme pret mācīšanos; 

7.2.5.mācību sasnieguma dinamika. 

7.3.Veicot pārbaudes darba uzdevumu, izpildes novērtējumā tiek ņemtas vērā katra skolēna individuālās spējas. 
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8.Vērtēšana un vērtēšanas kritēriji 

8.1. Noteikt šādu vienotu kompleksu pieeju vispārējās attīstības, mācību organizatorisko iemaņu un mācību priekšmetos iegūto zināšanu 

un prasmju vērtēšanā: 

8.1.1. 1.-3.klasē skolēnu zināšanas un prasmes vērtēt bezatzīmju vērtēšanas sistēmā; 

8.1.2. 4.klasē skolēnu mācību sasniegumus vērtē latviešu  valodā un matemātikā – 10 ballu skalā; pārējos mācību priekšmetos – vērtēt 

bezatzīmju sistēmā; 

8.1.3. programmas 21015911 klašu skolēnu zināšanas, iemaņas un prasmes atbilstoši katra individuālajām programmām vērtē 

bezatzīmju sistēmā, sniedzot par skolēnu īsu, aprakstošu vērtējumu;                                               

8.1.4. 5. – 9.klasē un pirmā līmeņa profesionālās izglītības 1.-3. kursiem skolēnu zināšanas un prasmes vērtēt 10 ballu skalā, ievērojot 

sekojošus vērtēšanas kritērijus: 

10 balles — ja skolēns atbilstoši spējām apliecina patstāvību, radošu pieeju vai izcilus sasniegumus; 

9 balles — ja skolēns atbilstoši spējām teicami apguvis 100–90 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi stāsta un atbild uz jautājumiem; 

spēj izpildīt mācību grāmatā vai skolotāja doto uzdevumu; pieļaujama viena, divas vai trīs nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns 

prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; spēj zināšanas izmantot praksē un līdzīgās situācijās; teicamas komunikatīvās prasmes, t.i., viņš spēj 

ieklausīties citu domās, saprotami izklāstīt savu viedokli; mācību darbā un personības attīstībā sistemātiski vērojama dinamika; 

8 balles — ja skolēns atbilstoši spējām labi apguvis 80–70 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi veic uzdevumus, pieļaujamas trīs, 

četras vai piecas nebūtiskas kļūdas vai neprecizitātes; skolēns spēj savu rīcību un domas pietiekami labi pamatot; spēj paredzēt attiecīgās 

rīcības sekas; spēj iegūt speciālo pieredzi, sadarbojoties ar vienaudžiem un pedagogiem; mācību darbā un personības attīstībā vērojama 

dinamika; 
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7 balles — ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 70–60 % no mācību vielas apjoma, pieļaujama viena, divas vai trīs kļūdas; skolēns ir 

ieguvis nepieciešamās prasmes; apguvis un izprot jēdzienus, bet to būtību var atklāt ar skolotāja jautājumu palīdzību; sekmīgi izmanto 

palīglīdzekļus; uzdoto veic apzinīgi, bet var būt bez īpašas iniciatīvas; prot zināšanas un prasmes izmantot atbilstoši paraugam praksē un 

līdzīgās situācijās; mācībās un personības attīstībā progresē; 

6 balles — ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 50 % no mācību vielas apjoma; izprot praktiskas likumsakarības, bet tās var izklāstīt tikai 

ar skolotāja jautājumu palīdzību; patstāvīgi var pastāstīt daļu uzdotā, pareizi atbild uz galvenajiem jautājumiem; mācību darbā 

nepieciešama skolotāja organizējošā un aktivizējošā palīdzība; patstāvīgi izdarīt vispārinājumus un secinājumus nespēj; prot izmantot 

palīdzību un palīglīdzekļus; mācībās un personības attīstībā vērojams neliels progress; 

5 balles — ja skolēns atbilstoši spējām daļēji apguvis 50–40 % no mācību vielas apjoma; strādā ar skolotāja palīdzību; atbild uz 

vienkāršākajiem jautājumiem; patstāvīgi var veikt visvienkāršākos uzdevumus; zināšanas un prasmes izmanto atbilstoši dotajam 

paraugam, jaunā situācijā un praksē tās patstāvīgi neizmanto; palīdzību izmanto daļēji; mācībās un personības attīstībā progresē atbilstoši 

individuālām spējām; 

4 balles — ja skolēns atbilstoši spējām apguvis 40–30 % no mācību vielas apjoma; patstāvīgi stāstījumu neveido, bet daļēji atbild uz 

jautājumiem; nespēj noteikt patstāvīgi galveno domu; var veikt vienkāršākos uzdevumus ar skolotāja palīdzību; zināšanas un prasmes 

izmanto atbilstoši paraugam, līdzības neprot izmantot; skolēna darbība nepārtraukti jāorganizē un jākontrolē; mācībās un personības 

attīstībā progresē vāji atbilstoši individuālām spējām; 

3 balles — ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 30–20 % no mācību vielas apjoma; atbild uz jautājumiem ar vienu vai diviem vārdiem; 

mācību vielas izpratne nepietiekama, secinājumi neloģiski; mācībās un personības attīstībā progresē ļoti vāji atbilstoši individuālām 

spējām; 

2 balles — ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris 20–10 % no mācību vielas apjoma; atbild vienzilbīgi vai ar žestiem uz elementāriem 

jautājumiem; skolotāja palīdzību izmanto ar grūtībām; komunikatīvās prasmes ļoti vājas; mācībās dinamika vērojama ļoti reti (tikai 

atsevišķās reizēs); 
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1 balle — ja skolēns atbilstoši spējām uztvēris mazāk nekā 10 % no mācību vielas apjoma; nespēj patstāvīgi veikt individuālus 

uzdevumus; palīdzību neizmanto; mācībās dinamika vērojama ļoti reti, un tā ir ļoti vāja. 

8.1.5.1. – 4.klašu (izņemot dzimto valodu un matemātiku – 4.kl.) programmas 21015911 klašu skolēnu zināšanas, iemaņas un prasmes, 

atbilstoši katra skolēna individuālajām programmām, vērtē bezatzīmju vērtēšanas sistēmā, sniedzot par skolēna vispārējo attīstību, 

saskarsmes un pašizpausmes prasmēm un spējām īsu, aprakstošu vērtējumu; 

 8.1.6. iepriekš plānotie pārbaudes darbi ir jāpilda visiem skolēniem. Ja skolēns nav piedalījies skolotāja vai administrācijas organizētā 

pārbaudes norisē vai nav saņēmis vērtējumu, tad divu nedēļu laikā, vienojoties ar skolotāju, tiek pildīts līdzvērtīgs darbs. Tas tiek 

atspoguļots žurnālā, aiz “n” (nav bijis skolā) liekot slīpo svītru un iegūto vērtējumu. Pēc skolotāja ieskatiem audzēknis var arī tikt 

atbrīvots no pārbaudes darba. 

8.2.Sasniegumu uzlabošana: 

8.2.1. skolēni ir tiesīgi uzlabot sasniegumu pārbaudes darbā divu nedēļu laikā pēc vērtējuma uzzināšanas. Tas tiek atspoguļots žurnālā aiz 

vērtējuma; 

8.2.2. uzlaboto vērtējumu fiksē žurnāla ailē blakus iepriekšējam vērtējumam un ņem vērā izliekot semestra vērtējumu. 

8.3.Pedagogi: 

8.3.1. vērtējumu pēc rakstiskā pārbaudes darba izpildes izliek nedēļas laikā; 

8.3.2. ar novērtētiem pārbaudes darbiem un to rezultātiem iepazīstina skolēnus. Rezultātus analizē. Nepieciešamības gadījumā skolotājs 

pamato vērtējumu. Ar savu bērnu darbiem vecāki var iepazīties pie skolotāja pēc darba izlabošanas. 

8.3.3.veicot skolēnu mācību sasniegumu izvērtējumu par noteiktu laiku, pedagogi salīdzina skolēnu sasniegumus ar eksistējošām 

normām, prasībām, mērķiem un uzdevumiem; 

8.3.4. izskaidro rezultātus, atklāj attīstošo un bremzējošo faktoru ietekmi; 
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8.3.5. prognozē tālāko darbību. 

8.4.Skolas administrācija: 

8.4.1. koordinē un pārrauga vērtēšanas procesu skolā, tai skaitā ne retāk kā reizi semestrī pārbaude, kā pedagogi izdara ierakstus klases 

žurnālos par skolēnu sasniegumiem; 

8.4.2. ieplāno skolotājiem iespējas individuālajam vai grupu darbam ar skolēniem ārpus mācību stundām (individuālās, fakultatīvās 

nodarbības); 

8.4.3. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā saistībā ar vērtēšanu. 

9.Skolēnu mācību sasniegumu atspoguļošana 

            9.1. 5. – 9.klašu un pirmā līmeņa profesionālās izglītības 1.-3. kursiem mācību procesa un skolēnu sasniegumi tiek  

            fiksēti e - klašu žurnālos; 

9.1.1.  5 – 9.kl. un pirmā līmeņa profesionālās izglītības 1.-3. kursiem mācību sasniegumi atspoguļojami 10 ballu skalā. Ja vērtējuma nav, 

izmantojams apzīmējums (n/v); norāda, ka nav bijis iespējams veikt mācību materiāla apguves pārbaudi. Apzīmējums ,, a” (atbrīvots) 

norāda, ka skolēns veselības problēmu dēļ nevar veikt kādu uzdevumu. 

9.1.2. mācību priekšmetos katra semestra beigās un mācību gada beigās ierakstāms vērtējums;  

            9.2. mācību sasniegumu atspoguļošana 1. – 4.klasē: 

9.2.1.izglītojamo mācību sasniegumi atspoguļojami vērtējumu izsakot ar šādiem apzīmējumiem: + – apguvis, „/”-daļēji apguvis, „-„vēl 

jāmācās; 

            9.2.2.katra semestra beigās un mācību gada beigās veicami ieraksti mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 
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9.3. programmas 21015911 klašu skolēniem izmanto aprakstošo vērtēšanas sistēmu, ieraksti veicami tikai ailē ”Rīkojums par pārcelšanu,, 

programmas 21015911 klašu skolēniem atzīmējams mācību priekšmets, kas mācīts ar atzīmi „Mācīts”. 

9.4. Skolēniem, pēc e- klases žurnāla noteiktās formas, regulāri tiek izsniegts pārskats par attiecīgajā laika posmā uzrādītajiem mācību 

sasniegumiem.(1.– 9.kl. un pirmā līmeņa profesionālās izglītības 1.-3. kursiem reizi mēnesī, programmas 21015911 klašu skolēniem 

nedēļas lapa iepazīstina vecākus ar skolēna mācību sasniegumiem). 

9.5.Mācību sasniegumu atspoguļošana liecībās, kopsavilkuma žurnālos, apliecībās par pamatizglītību tiek izdarīta atbilstoši valsts 

normatīvo aktu prasībām. 9.6.Tiekoties ar vecākiem, pedagogiem ir atļauts izmantot tikai e - klases žurnālā vai citos dokumentos izdarītos 

ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. Ja vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem skolēniem, informācija 

jāsniedz, nenosaucot vārdā citus audzēkņus. 

10.Mācību sasniegumu vērtēšanas procedūras grozījumu un papildināšanas izdarīšanas kārtība 

10.1.Grozījumus vērtēšanas procedūrā var izdarīt pēc: 

10.1.1. MK noteikumu grozījumiem; 

10.1.2. izglītības procesā un tā rezultātos ieinteresēto personu (skolotāju, audzēkņu vai vecāku) ierosinājumiem. To var izdarīt 

individuāli, grupās vai kolektīvi; 

10.1.3.metodiskās komisijas var izstrādāt papildinājumus (atsevišķu mācību priekšmetu mācību sasniegumu vērtēšanā), kas nav pretrunā 

ar šiem noteikumiem; 

10.1.4. ierosinājumi jāiesniedz rakstveidā, motivējot izmaiņu nepieciešamību; 

10.1.5. priekšlikumus grozījumiem izskata skolas pedagoģiskā padome; 

10.1.6.grozījumus apstiprina Lielplatones internātpamatskolas direktors. 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi pieņemti Lielplatones internātpamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē 05.01.2007., 

aktualizēti 2018.gada augustā.   
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

 

7.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 
 

 

LIELPLATONES  INTERNĀTPAMATSKOLAS 

UZVEDĪBAS KRITĒRIJI 
 

 

 

PRIEKŠZĪMĪGA 

 

 Apzinīgi izpilda skolas iekšējās kārtības noteikumus un palīdz 

skolotājiem, lai tos ievērotu arī pārējie skolēni. 

 Vienmēr ir laipns, pieklājīgs, izpalīdzīgs pret skolēniem, 

pedagogiem, apkalpojošo personālu. 

 Pozitīva, ieinteresēta attieksme pret mācību darbu un pasākumiem 

skolā. 

 Pašapkalpes darbu klasē un internātā 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 pasākumos un citur rīkotajos pasākumos. 

 Aizstāv skolas godu, atbildīgs pret uzticētajiem pienākumiem. 

 Ir priekšzīmīga uzvedība  ārpus skolas. 

 

 

LABA 

 

 Ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

 Atsevišķos gadījumos neievēro pieklājības normas, neizrāda iniciatīvu 

konfliktu risināšanā ( vienaldzīga attieksme pret apkārtnotiekošo). 

 Pārsvarā pozitīva, ieinteresēta attieksme pret mācību darbu un 

pasākumiem skolā. 

 Pašapkalpes darbu klasē un internātā 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.  
 Aizstāv skolas godu, atbildīgs pret uzticētajiem pienākumiem. 

 Ir laba uzvedība ārpus skolas. 

 



39 

 

 

 

 

 

APMIERINOŠA 

 

 Atsevišķiem nebūtiskiem skolas iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumi. 

 Bieži nesavaldīgs, bet spēj kontrolēt savu rīcību. 

 Mācās vismaz pietiekamā līmenī atbilstoši spējām, reti piedalās 

skolas pasākumos. 

 Nepilnīgi veic pašapkalpes darbu klasē un internātā. 

 Ir neattaisnoti kavējumi ( līdz 10 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 

 

 Vairākkārtējiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, 

vai vienreizēju rupju skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu. 

 Nesavaldīgs, runā pretī pedagogiem, apkalpojošajam personālam. 

 Apzināti uzvedības pārkāpumi. 

 Apzināti traucē mācību stundas. 

 Bezatbildīgs mācībās, nemācās atbilstoši spējām; 

  Neveic pašapkalpes darbu klasē un internātā. 

 Ir neattaisnoti kavējumi ( vairāk kā 20 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. 

  Ārpus skolas izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuru apliecina 

likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums. 

 

Uzvedību pazemina –  

 par smēķēšanu 

 par kaušanos 

 par zagšanu 

 par bēgšanu no skolas 

 par pārējo skolēnu fizisku, seksuālo un emocionālu aizskaršanu. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas direktors Andris Urbāns 

 

8.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ LIELPLATONES  INTERNĀTPAMATSKOLĀ UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS 
 

1. PASTĀVĪGI PIEDEROŠAS PERSONAS IR:  

1.1. Lielplatones internātpamatskolas skolēni,  

1.2. Lielplatones internātpamatskolas pedagoģiskie darbinieki, 

1.3. Lielplatones internātpamatskolas tehniskie darbinieki, mediķi un apkalpojošais personāls. 

2. LAICĪGI PIEDEROŠAS PERSONAS: 

2.1. personas, kuras ierodas Lielplatones internātpamatskolā, lai risinātu jautājumus, kuri skar tās darbu – Jelgavas novada domes, Izglītības 

pārvaldes, Lielplatones pagasta pārstāvji, remontstrādnieki un apkalpojošo firmu darbinieki (par viņu rīcību atbild galvenais inženieris 

vai persona, kura uzaicinājusi), kontrolējošo organizāciju pārstāvji u.tml.; 

2.2. personas, kuras ierodas Lielplatones internātpamatskolā, lai risinātu jautājumus, kuri skar skolēnus – skolēnu ģimenes locekļi, aizbildņi, 

zviedru krustvecāki, pašvaldību darbinieki, bērnu tiesību aizsardzības, policijas u.tml. speciālisti (par viņu rīcību atbild direktora 

vietniece audzināšanas darbā), praktikanti (par viņu rīcību atbild prakses vadītājs); 

2.3. personas, kuras Lielplatones internātpamatskolas administrācija vai darbinieki uzaicinājuši uz dažādiem skolas organizētajiem 

pasākumiem – kursu apmeklēšana un vadīšana, pasākumu vadīšana un organizēšana (par viņu rīcību atbild persona, kura uzaicinājusi); 

2.4. Lielplatones internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku un tehnisko darbinieku ģimenes locekļi (par viņu rīcību atbild attiecīgais 

darbinieks); 

2.5. Lielplatones internātpamatskolas absolventi (piesakās pie administrācijas vai dežūrējošā audzinātāja). 

3. CITAS PERSONAS TIEK UZSKATĪTAS PAR NEPIEDEROŠĀM. 

Nepiederošām personām ir aizliegts uzturēties skolas telpās bez administrācijas vai dežurējošās audzinātājas atļaujas (dažādu preču 

tirgotājiem saņemt atļauju skolas grāmatvedībā). 
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4. MĀCĪBU DARBNĪCĀS UN KLASĒS laicīgi piederošas un nepiederošas personas, drīkst uzturēties tikai ar attiecīgā skolotāja atļauju. Pēc 

skolotāja vai skolas administrācijas pārstāvja pieprasījuma attiecīgās telpas ir jāatstāj. 

5. UZTURĒŠANOS INTERNĀTĀ reglamentē šie un internāta iekšējās kārtības noteikumi.  

6. SARĪKOJUMOS piedalošos personu loku ikreiz nosaka Lielplatones internātpamatskolas administrācija. 

7. Laicīgi piederošām un nepiederošām personām ir saistoši visi Lielplatones internātpamatskolas iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem var 

iepazīties skolas kancelejā.  
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas  

direktors Andris Urbāns 

 

9.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

NOTEIKTĀ KĀRTĪBA SKOLĒNU PERSONĪGĀS MANTAS 

GLABĀŠANĀ 

1. Izglītojamo personīgās mantas glabājas  guļamistabās, kuras tiek aizslēgtas. 

2. 1. – 9.klašu istabiņu atslēgas atrodas pie internāta skolotāja. 

3. Profesionālās izglītības kursu audzēkņu istabiņu atslēgas atrodas pie internāta skolotāja. 

4. Vērtīgās mantas (pēc izglītojamā uzskatiem) var nodod internāta skolotāja vai dežūrējošā pedagoga 

           glabāšanā. 

5. Piektdienās, braucot mājās, guļamistabas atslēgas jānodod dežūrējošajam pedagogam. 

6. Zviedru krustvecāku un citu personu sūtītās mantas glabājas klasē vai tam paredzētā aizslēgtā telpā  

           līdz aizvešanai mājās. 

7. Par mantām, kuras iegādātas vai atvestas no mājām un glabājas pie īpašnieka (mobilie telefoni, portatīvie vai planšetdatori,     

radiouztvērēji, MP3    atskaņotāji, magnetofoni, fotoaparāti un citas audio vai video ierīces) skolas administrācija 

neatbild. 

8. Ja notikusi ielaušanās istabiņā, mantas zādzība vai pazušana, nekavējoties ziņot ikvienam skolas  

           darbiniekam. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

10.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 
 

 

Lielplatones internātpamatskolas internāta, dienesta viesnīcas iekšējie kārtības noteikumi 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Saskaņā ar Lielplatones internātpamatskolas nolikumu, internātu izmanto skolēni. 

1.2. Internāta ēkās ir: 

 guļamistabas; 

 mācību un atpūtas telpas; 

 TV telpas; 

 noliktavas; 

 dušas; 

 trenažieri; 

 medicīnas kabinets. 

 ārstnieciski relaksējošu procedūru telpas. 

 
1.3. Saskaņā ar Lielplatones internātpamatskolas nolikumu, internātu, dienesta viesnīcu (turpmāk tekstā internātu) izmanto skolēni. 

1.4. No 19.30-7.30 internātā apsardzi un caurlaižu režīmu nodrošina aukles. Aukles apseko internāta istabiņās gulošos skolēnus reizi 

pusstundā līdz 23.00,pēc 23.00.reizi stundā. Kustību sensora nostrādāšanas gadījumā, nekavējoties dodas uz to istabiņu, kur tas 

nostrādājis, naktsdežūru žurnālā fiksē nakts novērojumus, kustību sensora nostrādāšanas iemeslus un par tiem informē internāta 
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skolotājus, kuri pieņem skolēnus. Nopietnu disciplīnas pārkāpumu gadījumā nakts aukles raksta ziņojumu direktora vietniecei 

audzināšanas darbā. 

1.5. Nakts auklēm rīkoties atbilstoši izstrādātam rīcības plānam, situācijās, kad izglītojamā vecāks, kurš ieradies internātā pēc/pie 

izglītojamā, rada aizdomas, ka atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu reibumā un/vai ietekmē (pielikums Nr.19.). 

1.6. Iekšējās kārtības noteikumu izpildi internātā kontrolē direktora vietniece audzināšanas darbā, vai ar direktora rīkojumu nozīmēta persona 

sadarbībā ar skolotājiem un aprūpes personālu. 

1.7. Par internāta iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā, kriminālā vai civiltiesiskā atbildība. Direktoram ir tiesības 

izslēgt skolēnu no internāta. 

1.8. Izglītojamam, kurš ar direktora rīkojumu ir izslēgts no internāta par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, jāatbrīvo telpa ne vēlāk kā 1 

dienas laikā no rīkojuma izdošanas dienas. 

 

 

2. Skolēnu iemitināšanas, pārvietošanas un izlikšanas kārtība 
 

2.1. Izglītojamos internātā ieskaita ar direktora rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu skolēnu skaitā. 

2.2. Izglītojamos no internāta atskaita ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz iesniegumu no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, no paša 

izglītojamā, ja viņš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 

2.3. Katrs izglītojamais mācību gada sākumā tiek iepazīstināts ar internāta iekšējās kārtības noteikumiem un sadzīves drošības noteikumiem, ko 

viņš apstiprina ar parakstu. 

2.4. Internāta skolotājs ierāda izglītojamam istabu, gultas vietu , izsniedz gultas veļu un citus inventāra piederumus. 

2.5. Direktora vietniecei audzināšanas darbā, ja nepieciešams, (vai pēc atbalsta komandas ieteikuma) ir tiesības izglītojamos pārvietot uz citām 

telpām. 

2.6. Izglītojamais, mācību gada noslēgumā vai izstājoties no skolas, nodod internāta skolotājam uzkoptu istabu ar tajā piereģistrētajām mēbelēm, 

izsniegto gultas veļu.  

Kritēriji skolēnu ievietošanai skolas internātā 

 

2.7. Klašu grupas. 

2.8. Vecuma grupas. 

2.9. Skolēnu intereses. 
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2.10. Psiholoģiskā saderība. 

2.11. Veselības stāvoklis. 

2.12. Skolas Atbalsta komandas un internāta skolotāju izvērtējums: 

2.12.1. skolēni ar uzvedības traucējumiem; 

2.12.2.seksuālās vardarbības upuri; 

2.12.3. seksuālās vardarbības veicēji; 

2.12.4.fiziskās un emocionālās vardarbības upuri; 

2.12.5.fiziskās un emocionālās vardarbības veicēji. 

2.13. Nepieciešamība skolēnus skolas internāta istabās izvietot pa vienam un /vai mainīt internāta istabas un gultasvietas, lai novērstu 

emocionālo, seksuālo un fizisko vardarbību. 

 

 

3. Telpu iekārtošana un uzturēšana 
 

3.1. Internāta apgādi ar mēbelēm un citu inventāru nodrošina skola. 

3.2. Internāta telpas (istabas) ar mēbelēm un citu inventāru var apgādāt arī izglītojamie un viņu vecāki, vai Zviedru atbalsta organizācija 

(krustvecāki). Uzskaitot inventāru, jānorāda izglītojamo personīgās mēbeles. 

3.3. Telpu un iekārtu tehnisko ekspluatāciju ,saskaņā ar apstiprinātajiem ēku tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un normām, nodrošina skola. 

3.4. Skola veic internāta telpu kapitālo un kārtējo remontu, mēbeļu un cita inventāra remontu un nomaiņu. 

3.5. Ja dzīvojamās telpas, komunikācijas, iekārtas vai inventārs sabojāts skolēna vainas dēļ, tās remontē par vainīgā vai viņa vecāku līdzekļiem. 

Ja remontu nav iespējams veikt, vainīgā persona vai viņa vecāki atlīdzina komunikācijas, iekārtas vai inventāra vērtību pilnā apmērā. 

3.6. Internāta dzīvojamās telpas uzkopj skolēni, sabiedriskās telpas, tualetes – internāta dežurants-apkopējs,  programmas 21015911 klašu 

skolēniem telpas bērnu aprūpētāji, vai  internāta dežurants-apkopējs 

3.7. Par kārtību dzīvojamās telpās, uzkopšanu, vēdināšanu un inventāra saglabāšanu atbild attiecīgās klases internāta skolotājs. 

 

4. Internātā dzīvojošo skolēnu pienākumi un tiesības 
 

4.1. Izmantot dzīvojamās un koplietošanas telpas tikai paredzētiem mērķiem, saudzīgi izturēties pret iekārtām, inventāru un mēbelēm. 

4.2. Uzturēt tīrību un kārtību dzīvojamās telpās, tīši nepiegružo koplietošanas telpas. 
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4.3. Ja dzīvojamā telpā konstatēti bojājumi, nekavējoties ziņot internāta skolotājam vai dežūrējošajam administratoram, kurš to ieraksta 

bojājumu reģistrācijas žurnālā, vai iespēju robežās veic bojājumu novēršanu. 

4.4. Telpās stingri ievērot higiēnas noteikumus. 

4.5. Regulāri savākt atkritumus un iznest tos uz noteiktām vietām. 

4.6. Atļaut skolas administrācijai un tehniskajam personālam ieiet dzīvojamās un citās telpās, lai pārbaudītu tehnisko un sanitāro stāvokli. 

4.7. Izejot no telpas: 

 aizvērt logus, nofiksējot tos ar rokturiem; 

 pārbaudīt ūdens krānus; 

 izslēgt apgaismojumu un citas elektroiekārtas; 

 aizslēgt istabas durvis. 

4.8. Ievērot dienaskārtību: 

 

 

Pasākums Laiks Par skolēnu veselību un dzīvību 

atbildīgie darbinieki 

Celšanās. 7.00 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Rīta rosme. 7.05 - 7.15 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Rīta tualete, gultu saklāšana, telpu 

uzkopšana. 

7.15-7.45 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Brokastis. 7.45 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Sagatavošanās stundām. - 8.15 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Stundas. 8.15 Mācību priekšmetu skolotāji pēc stundu 

saraksta 

Pusdienas. 13.05-13.35 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Stundas. 13.35 - Mācību priekšmetu skolotāji pēc stundu 

saraksta, vai internāta skolotājs pēc darba 

grafika 

Interešu izglītības pulciņi, fakultatīvi, 15.00-16.35 Pulciņu un fakultatīvu skolotāji 
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audzināšanas darbs klasēs, dažādi 

pasākumi. 

Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Launags. 16.35 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Tematiskie pasākumi, personīgais laiks, 

nodarbības klasē. 

17.00 - 18.00 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Vakarmācības. 18.00-19.10 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Klašu telpu uzkopšana. 19.10.- 19.30 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Vakariņas. 19.30 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Brīvais laiks, vakara tualete, 

sagatavošanās naktsmieram. 

19.45.-21.00 Internāta skolotājs pēc darba grafika 

Naktsmiers. 21.00-7.00 Naktsaukles pēc darba grafika 

 

Dienas kārtība Speciālās pirmskolas izglītības programmai 

Pasākums Laiks Par skolēnu veselību un dzīvību 

atbildīgie darbinieki 

Individuāla bērnu patstāvīga darbība, 

rotaļas un rīta aktivitātes. 

7.00 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Brokastis. 7.45 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Radošas, apmācošas rotaļnodarbības 8.15 Mācību priekšmetu skolotāji pēc stundu 

saraksta, bērnu aprūpētājas pēc darba 

grafika 

Pastaigas, vērojumi, spēles svaigā gaisā 10.35 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Pusdienas. 13.05-13.35 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Gatavošanās dienas miegam 13.35 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 
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Diendusa 13.45 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Celšanās 15.45 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Launags. 16.35 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Rotaļas, individuālais darbs, spēles 

svaigā gaisā. 

16.45 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Vakariņas. 19.30 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Gatavošanās nakts mieram 19.45 Internāta skolotājs, bērnu aprūpētājas pēc 

darba grafika 

Naktsmiers. 20.30-7.00 Naktsaukles pēc darba grafika 
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5. Internātā ir aizliegts 
 

5.1. Veikt istabās un koplietošanas telpās darbības, kas bojā telpas vai to tehnisko aprīkojumu. 

5.2. Veikt jebkādas darbības ap elektrības, signalizācijas, drošības, siltuma, kanalizācijas vai ventilācijas sistēmām. 

5.3. Glabāt internātā priekšmetus un ķīmiskas vielas, kas piesārņo gaisu. 

5.4. Ienest, iegādāties, glabāt, realizēt un lietot alkoholiskās, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, tonizējošus (enerģijas) dzērienus, 

uguns nedrošus priekšmetus (sērkociņus, šķiltavas jebkādas degšanu, uguņošanu un troksni izraisošas vielas un lietas (petardes u.c.)), 

tabakas izstrādājumus (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdenspīpes, augu smēķēšanas produktus), sprāgstvielas, šaujamieročus un 

aukstos ieročus (nažus, asus priekšmetus u.c.), personīgās aizsardzības līdzekļus (šokējošas trokšņu, gaismas un elektrošoka ierīces, 

aizsardzībai domātos gāzes baloniņus, gāzes un pneimatiskos ieročus. 

5.5. Nekavējoties ziņot par minēto priekšmetu un vielu esamību internātā ikvienam skolas darbiniekam. Atbildīgais internāta 

skolotājs, vai aukle (nakts laikā) drīkst pieprasīt izglītojamam adot, vai pārmeklēt izglītojamo, ja ir aizdomas par tonizējošo 

(enerģijas) dzērienu, uguns nedrošu priekšmetu (sērkociņu, šķiltavu, jebkādas degšanu, uguņošanu un troksni izraisošu vielu un 

lietu (petardes u.c.)), tabakas izstrādājumu (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdens pīpes, augu smēķēšanas produktu) vai 

izglītojamam nepiederošās  mantas esamību.  

5.6. Ja ir konstatēti draudi kādas personas, vai personu grupas drošībai: 

5.6.1. Internāta skolotājam, auklei (nakts laikā) vai katram skolas darbiniekam nekavējoties jācenšas evakuēt no bīstamās vietas 

skolēnus, novērst apdraudējumu (ārkārtas situācijā rīkojas nepastarpināti). 

5.6.2.Ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir konstatēti draudi kādas personas, vai personu grupas drošībai vai saņemta 

informācija par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, aukstos ieročus (nažus, asus priekšmetus u.c), gāzes baloniņu, gāzes 
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pistoļu, pirotehnikas un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot internātā 

vai tās teritorijā.  

5.6.3.Par tabakas izstrādājumu (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdens pīpes, augu smēķēšanas produktu) lietošanu, ienešanu, 

glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot internātā, vai tās teritorijā tiek ziņots vecākiem, veiktas pārrunas ar izglītojamo 

un izteikts brīdinājums. Atkārtotos gadījumos tiek ziņo pašvaldības policijai vai Valsts policijai. 

5.6.4.Izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, 

toksiskajām vai psihotropajām vielām, traumām, kas apdraud izglītojamā veselību un dzīvību. Ziņo par to vecākiem.  

5.7. Atrasties internātā reibuma stāvoklī. 

5.8. Smēķēt internātā (tai skaitā elektroniskās cigaretes, ūdenspīpes, augu smēķēšanas produktus). 

5.9. Internāta telpās un to teritorijā pirkt, pārdot vai mainīt jebkādas savas personīgās mantas.  

5.10. Slidināties pa kāpņu margām. 

5.11. Spēlēt azartspēles (uz naudu).  

5.12. Nomest papīrus, košļājamo gumiju un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās. 

5.13. Patvaļīgi, bez skolas administrācijas atļaujas, pāriet dzīvot uz citu telpu, pārvietot mēbeles un inventāru no vienas telpas uz otru, glabāt 

produktus, pārbūvēt, pārkārtot un pārplānot dzīvojamās telpas un palīgtelpas. 

5.14. Lietot istabā vai citās internāta telpās elektriskās vai citas apsildāmās iekārtas.  

5.15. Turēt istabās dzīvniekus ( suņus, kaķus, putnus u.c.). 

5.16. Skaļi lietot mobilos telefonus, portatīvos vai planšetdatorus, radiouztvērējus, MP3 atskaņotājus, magnetofonus un citas audio vai video 

ierīces. 

5.17. Naktsmiera laikā aizliegts lietot  mobilos telefonus, portatīvos vai planšetdatorus, radiouztvērējus, MP3 atskaņotājus, magnetofonus un 

citas audio vai video ierīces.  

5.18. Klases internāta skolotājam, vai nakts auklei ir tiesības pārbaudīt skolēnu personīgo digitālo ierīču saturu, ja ir aizdomas par 

pornogrāfiska rakstura materiāla glabāšanu un izplatīšanu, draudēšanu, emocionālo pazemošanu, vardarbību, naida 

kurināšanu, diskrimināciju  interneta vidē, vai savstarpējā sarakstē ar e-pasta vai sms vēstuļu palīdzību. 
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5.19. Ja, izglītojamais traucē citu iemītnieku naktsmieru un pats  lieto augšminētās  ierīces pārkāpjot 5.16.,5.17.punkts, viņa pienākums, pēc 

internāta skolotāja vai nakts aukles pieprasījuma, atdot to un saņemt atpakaļ, nākošā rītā. Atkārtotā gadījumā līdz mācību nedēļas beigām 

tās glabājas pie internāta skolotāja vai slēgtā skapī pie skolas sociālā pedagoga. 

5.20. Patvaļīgi iemitināt savā istabā personas, kuras nedzīvo internātā. 

5.21. Pieņemt istabās viesus vai citus apmeklētājus bez dežūrējošā internāta skolotāja atļaujas. 

5.22. Apmeklētājiem atrasties istabā bez dežūrējošā internāta skolotāja atļaujas. 

5.23. Bez internāta skolotāju klātbūtnes zēni nedrīkst uzturēties meiteņu guļamistabās un meitenes zēnu. 

5.24. Nedrīkst lēkt ārā pa logu, kā arī kāpt pa logu istabā pirmajā stāvā. 

5.25. Sēdēt uz palodzes, pie atvērta loga, liekties ārā pa atvērto logu. 

5.26. Aizslēgt istabas durvis no iekšpuses. 

5.27. Ierīkot papildus slēdzenes istabās. 

 

6. ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU INTERNĀTĀ 

6.1. Par internāta iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skolēnam jāraksta paskaidrojums direktoram, jāatvainojas cietušajam par savu 

rīcību un jāsatīra pašu piegružotā internāta telpas vai teritorija. 

6.2.Paskaidrojuma rakstīšanas atteikuma gadījumā ziņojumu skolas direktoram raksta internāta skolotājs, vai aukle kura klātbūtnē noticis 

pārkāpums. 

6.3.Ziņojumus izskata skolas direktors, vai direktora vietniece audzināšanas darbā, sadarbībā ar klases internāta skolotāju, direktora 

vietniekiem vai skolas atbalsta komandu un vienojas par tālāko rīcību. 

6.4.Visi dokumenti par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu glabājas skolēna personas lietā. 

6.5.Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus disciplinārsodus: 

6.5.1. mutisks aizrādījums; rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 

6.5.2. rakstisks ziņojums vecākiem; piezīme direktora rīkojumā; 

6.5.3. rājiens, kas apstiprināts ar  direktora rīkojumu; 

6.5.4. izslēgšana no internāta; 

6.5.5. izslēgšana no skolas (1.-3.kursu skolēniem). 
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6.6.Skolas internāta īpašuma bojāšanas gadījumos skolēns un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas skolēna 

vainas dēļ nodarīts internāta telpām, inventāram un nosedz labprātīgi materiālos zaudējumus. 

6.6.1. Par nodarījumu skolēns sniedz rakstisku paskaidrojumu. 

6.6.2.  Paskaidrojuma rakstīšanas atteikuma gadījumā ziņojumu skolas direktoram raksta internāta skolotājs, vai aukle kura klātbūtnē 

noticis skolas internāta īpašuma bojāšanas gadījums. 

6.6.3.  Paskaidrojums vai ziņojums glabājas skolēna personas lietā. 

6.7. Skolēnu pārkāpumu fiksēšana, vecāku informēšana, sodu izskatīšana, piemērošana un kontrole ir internāta skolotāju kompetencē. 

 

7.Maksa par internāta lietošanu un komunālajiem pakalpojumiem 
 

7.1.Skolēniem internāta pakalpojumu izmaksas sedz valsts. 

 

8.Strīdu izskatīšanas kārtība 
 

8.1.Visus strīdus un domstarpības, kas radušies sakarā ar internāta izmantošanu, puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā vai griežas pie 

administrācijas. 

 

 

9.Internāta dokumentācija 
9.1.Internāta nakts aukļu darba pārbaudes žurnāls. 

9.2.Internāta audzinātāja un nakts aukles žurnāls (iekārtots brīvā formā, tajā atzīmē maiņas pieņemšanu un nodošanu pret parakstu, kā arī 

informāciju par starpgadījumiem maiņas laikā, nakts novērojumi, kustību sensora nostrādāšanas iemesli). 

9.3.Internāta iekšējās kārtības noteikumi. 

9.4.Audzinātāju un nakts aukles dežūru grafiks. 

9.5.Kustību sensoru nostrādāšanas laiku, izdruka. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

 

direktors Andris Urbāns 

 

11.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

INTERNĀTA SKOLOTĀJU,PEDAGOGU,SKOLAS DARBINIEKU,ATBALSTA KOMANDAS,SKOLAS DIREKTORA RĪCĪBAS 

PLĀNI DISCIPLĪNAS PĀRKĀPUMU, KONFLIKTOS STARP SKOLĒNIEM,EMOCIONĀLAS, FIZISKAS, SEKSUĀLAS 

VARDARBĪBAS, SKOLĒNU NEATAISNOTO KAVĒJUMU,DROŠIBAS APDRAUDEJUMU STUNDĀS GADĪJUMOS 

 

11.1.pielikums 
Internāta skolotāja rīcība, ja skolēnam ir DISCIPLĪNAS PĀRKĀPUMI 

Internāta skolotājs regulāri seko ierakstiem e – klasē “Uzvedības žurnālā” par disciplīnas ievērošanu visos mācību priekšmetos, sazinās 
ar priekšmetu skolotājiem par viņu vērojumiem 

 

Saruna ar skolēnu, apzinot disciplīnas pārkāpumu iemeslus un motivējot skolēnu pozitīvas uzvedības ievērošanai, rakstisks brīdinājums 
(veidlapa) un ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

 

Ja pēc trīs brīdinājumiem par vienu un to pašu tēmu, uzvedības pārkāpumi turpinās, rakstiska “Vienošanās: skolēns – internāta 

skolotājs” par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un skolēna atbildību disciplīnas pārkāpumu pārtraukšanā un ieraksts e – 

klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 
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Ja divu nedēļu laikā skolēna disciplīnas problēmas nav mazinājušas vai beigušās, uz sarunu tiek aicināti vecāki, 

 ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

Rakstiska “ Vienošanās: skolēns – skolēna vecāki – internāta skolotājs” par visu pušu atbildību disciplīnas pārkāpumu pārtraukšanā, 

ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

 

Aktivitātes skolēnu saskarsmes prasmju, konfliktrisināšanas prasmju pilnveidošanā, klases saliedēšanā, vardarbības novēršanā, 

atkarību mazināšanā 

 

Ja divu nedēļu laikā disciplīnas pārkāpumi nav mazinājušies vai beigušies, internāta skolotājs iesniedz rakstisku sadarbības 

pieteikumu Skolas atbalsta komandai, kurā atspoguļojas veiktais darbs disciplīnas pārkāpumu pārtraukšanā 

 

Skolas atbalsta komandas rīcība saņemot informāciju par skolēna DISCIPLĪNAS pārkāpumiem 

 

Skolēna viedokļa noskaidrošana, izzinot disciplīnas pārkāpumu iemeslus 

Sociālpedagoģiska konsultācija, motivējot skolēnu ievērot pozitīvu disciplīnu 

Sarunas apraksts, rakstiska „Vienošanās: skolēns – internāta skolotājs – sociālais pedagogs”, ieraksts e – klasē „Individuālās 

sarunas ar vecākiem un skolēniem” un „Skolas atbalsta komandas pārkāpumu un uzvedības fiksācijas reģistrā” 

 

Ja situācija nemainās divu nedēļu laikā, uz sarunu tiek aicināti vecāki, lai vienotos par visu pušu atbildību. Informēt vecākus par 

iespējamiem palīdzības un atbalsta pakalpojumiem! 

Sarunas apraksts, rakstiska „Vienošanās: skolēns – vecāki – internāta skolotājs – sociālais pedagogs”, ieraksts e – klasē 

„Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un „Skolas atbalsta komandas pārkāpumu un uzvedības fiksācijas reģistrā”, 

individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde 
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Skolas atbalsta dalībnieku komandas sociālpedagoģiskais, psiholoģiskais darbs 

savas kompetences ietvaros 

 emociju apzināšanās 

 iekšējo resursu apzināšanās 

 apziņas veidošana par rīcības atbildīgumu 

 motivācijas, piederības sajūtas nostiprināšana 

 

Skolēna novērošana mācību stundās, regulāra sekošana ierakstiem e-klasē, saruna ar skolēnu. Koordinējošais darbs starp 

priekšmetu skolotāju – internāta skolotāju – skolēnu – vecākiem problēmas mazināšanā 

 

Ja mēneša laikā disciplīnas pārkāpumi nav pārtraukušies vai mazinājušies, Skolas atbalsta komanda informāciju nodod skolas 

direktoram 

 

 

11.2.pielikums 

Internāta skolotāja rīcība, ja noticis KONFLIKTS starp skolēniem 

Internāta skolotājs regulāri seko ierakstiem e – klasē “Uzvedības žurnālā” visos mācību priekšmetos, sazinās ar priekšmetu 

skolotājiem par viņu vērojumiem 

 

 

Internāta skolotājs nekavējoties pārtrauc konfliktu un noskaidro konfliktā iesaistīto skolēnu viedokļus, analizē situāciju un nosaka 

tālāko rīcību 

Konfliktā iesaistīto vecāku informēšana, nepieciešamības gadījumā saruna ar vecākiem skolā,  

ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un 

skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 
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Rakstiska “ Vienošanās: skolēns – (vecāki) – internāta skolotājs”,  

ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un ieraksts e – klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un 

skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

Konfliktā iesaistīto skolēnu regulāra novērošana, uzvedības fiksēšana, sarunas ar skolēniem un saziņa ar priekšmetu skolotājiem par viņu 

vērojumiem. 

Priekšmetu skolotāju novērojumu fiksēšana e – klasē “Uzvedības žurnālā” 

 

Aktivitātes skolēnu saskarsmes prasmju, konfliktrisināšanas prasmju pilnveidošanā, klases saliedēšanā, vardarbības novēršanā 

 

Atkārtotu konfliktu gadījumos vieniem un tiem pašiem skolēniem trīs un vairākas reizes pēc kārtas divu nedēļu laikā internāta skolotājs 

iesniedz rakstisku sadarbības pieteikumu Skolas atbalsta komandai, kurā atspoguļojas veiktais darbs konflikta pārtraukšanā 

 

 

Skolas atbalsta komandas rīcība saņemot informāciju par regulāriem KONFLIKTIEM starp skolēniem 

 

Internāta skolotāja viedokļa noskaidrošana 

Konfliktā iesaistīto skolēnu viedokļa noskaidrošana, konflikta cēloņu izzināšana 

Sarunas apraksts, rakstiska „Vienošanās: skolēns –internāta skolotājs – sociālais pedagogs”, ieraksts e – klasē „Individuālās sarunas 

ar vecākiem un skolēniem” un „Skolas atbalsta komandas pārkāpumu un uzvedības fiksācijas reģistrā” 

 

Sociālpedagoģiskais un psiholoģiskais darbs 

 Skolēnu konfliktrisināšanas prasmju pilnveidošana 

 Izlīguma prasmju veidošana 

 Dusmu pārvaldīšanas prasmju veidošana 
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 Grupu darbs, darbs ar klasi saskarsmes un sadarbības prasmju veidošanā 

 

Atkārtotu konfliktu gadījumos vieniem un tiem pašiem skolēniem divu nedēļu laikā, uz sarunu tiek aicināti iesaistītie skolēni un vecāki, 

lai vienotos par visu pušu atbildību. Informē vecākus par iespējamiem palīdzības un atbalsta pakalpojumiem! 

Sarunas apraksts, rakstiska „Vienošanās: skolēns – vecāki – internāta skolotājs – sociālais pedagogs”, ieraksts e – klasē „Individuālās 

sarunas ar vecākiem un skolēniem” un „Skolas atbalsta komandas pārkāpumu un uzvedības fiksācijas reģistrā”, individuālā sociālās 

rehabilitācijas plāna izstrāde 

 

Konfliktā iesaistīto skolēnu regulāra novērošana, sekošana ierakstiem e-klasē, sarunas ar skolēniem. Koordinējošais darbs starp 

internāta skolotāju – skolēnu – vecākiem problēmas mazināšanā 

 

Atkārtotu konfliktu gadījumos vieniem un tiem pašiem skolēniem mēneša laikā Skolas atbalsta komanda informē skolas direktoru 
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11.3.pielikums 
Rīcības plāns emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumā 

 Emocionāla vardarbība (apsaukāšana, ņirgāšanās, pazemošana, aizskaroša izturēšanās, ignorēšana un iebiedēšana utml). Emocionāla vardarbība var 

izpausties ar vārdiem, īsziņām, zīmītēm, draudu vēstulēm, e-pastu utml.). 

 Fiziska vardarbība (grūšana, sišana, spārdīšana un citas darbības, kas saistītas ar spēka pielietošanu pret otru). 

 

Skolēns stāsta par piedzīvotu 

vardarbību 

 Skolas darbiniekam ir aizdomas, 

ka skolēns cietis vardarbībā 

 Skolas darbinieks ir konstatējis 

vardarbību vienaudžu vidū skolā 

 

Skolas darbinieks, kurš konstatējis iespējamu vardarbību, nekavējoties mutiski vai 

rakstiski informē skolas atbalsta komandu 

 Skolas darbinieks, kurš konstatējis vardarbību vienaudžu vidū skolā, 

nekavējoties informē Valsts policiju pa tālruni 112 vai 63004200 un 

skolas direktoru, iesaistīto skolēnu vecākus 

 

 

 

Par veiktajām darbībām - ieraksts e- klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

 

 

Skolas atbalsta komandas dalībnieki 

savas kompetences ietvaros uzsāk darbu 

ar skolēnu, kurš, iespējams, ir cietis 

vardarbībā 

 Skolas atbalsta komandas dalībnieki savas 

kompetences ietvaros uzsāk darbu ar 

skolēnu, kurš, iespējams, ir vardarbības 

veicējs 

 Skolas direktors (sociālais pedagogs) nekavējoties telefoniski un 

pēc tam rakstiski informē vardarbībā iesaistīto skolēnu dzīvesvietas 

sociālo dienestu un bāriņtiesu, sniedz visu nepieciešamo 

informāciju tiesībsargājošām iestādēm. 

Vardarbība neapstiprinās. 

Atbalsta komanda tomēr veic skolēnu 

uzvedības novērošanu un fiksēšanu. 

                                    

Vardarbība apstiprinās 

 Skolas atbalsta komanda vardarbībā iesaistītajiem skolēniem pēc 

atgriešanās skolā izstrādā Individuālos sociālās rehabilitācijas 

plānus. 

Atbalsta komandas dalībnieki savas kompetences ietvaros 

nodrošina psiholoģisko palīdzību, novērošanu, uzvedības fiksēšanu 

un korekciju, atbalstu utt. 

Līdzīgi rīkojas zādzību un dedzināšanas gadījumos 
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11.4.pielikums 
Rīcības plāns seksuālās vardarbības gadījumā 

Seksuālā vardarbība ir bērna iesaistīšana seksuālās darbībās. Seksuāla vardarbība nav tikai dzimumakts. Tā var būt ar fizisku kontaktu (pieskaršanās, skūpstīšana, glāstīšana 

u.c.), gan bez fiziska kontakta (fotografēšana, novērošana, izģērbšana, seksuāla rakstura sarunas, masturbēšana bērna priekšā u.c.) 

 

Skolēns stāsta par piedzīvotu 

seksuālu vardarbību 

 Skolas darbiniekam ir aizdomas, 

ka skolēns cietis seksuālā 

vardarbībā 

 Skolas darbinieks ir konstatējis 

seksuālu vardarbību vienaudžu 

vidū skolā 

 

Skolas darbinieks, kurš konstatējis iespējamu seksuālo vardarbību, nekavējoties 

mutiski vai rakstiski informē skolas atbalsta komandu 

 Skolas darbinieks, kurš konstatējis seksuālo vardarbību vienaudžu vidū 

skolā, nekavējoties informē Valsts policiju pa tālruni 112 vai 63004200, 

skolas direktoru, skolēnu vecākus 

 

 

 

Skolas atbalsta komandas dalībnieki 

savas kompetences ietvaros uzsāk darbu 

ar skolēnu, kurš, iespējams, ir cietis 

seksuālā vardarbībā 

 Skolas atbalsta komandas dalībnieki 

savas kompetences ietvaros uzsāk 

darbu ar skolēnu, kurš, iespējams, ir 

vardarbības veicējs 

 Skolas direktors (sociālais pedagogs) nekavējoties telefoniski un pēc 

tam rakstiski informē seksuālajā vardarbībā iesaistīto skolēnu 

dzīvesvietas sociālo dienestu un bāriņtiesu, sniedz visu nepieciešamo 

informāciju tiesībsargājošām iestādēm. 

Seksuālā vardarbība neapstiprinās. 

Atbalsta komanda tomēr veic skolēnu 

uzvedības novērošanu un fiksēšanu. 

                                    

Seksuālā vardarbība apstiprinās 

 Skolas atbalsta komanda vardarbībā iesaistītajiem skolēniem pēc atgriešanās 

skolā izstrādā Individuālos sociālās rehabilitācijas plānus. 

Atbalsta komandas dalībnieki savas kompetences ietvaros nodrošina 

psiholoģisko palīdzību, novērošanu, uzvedības fiksēšanu un korekciju, 

atbalstu utt. 

Par veiktajām darbībām - ieraksts e- klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem”, “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

 „Skolas atbalsta un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas reģistrā” 



60 

 

 

11.5.pielikums 

Internāta skolotāja rīcība, ja skolēns neattaisnoti kavē skolu 

  

Internāta skolotājs sazinās ar skolēna vecākiem, lai noskaidrotu kavējuma iemeslus, 

uzklausa skolēna viedokli par skolas kavējumiem, kad skolēns ir atgriezies skolā 

Par veiktajām darbībām - ieraksts e- klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un 

skolēniem” un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 

 

Iespējamie kavējuma iemesli 

  

 Sliktas savstarpējās attiecības ar klasesbiedriem 

 Skolēna izstumšana, neiekļaušana kolektīvā 

 Konflikti ar skolēniem 

 Konflikti ar skolotājiem 

 

 Pamatotas aizdomas, ka ģimenē ir neatbilstoša bērna 

uzraudzība vai pamešana novārtā 

 Radušās pamatotas aizdomas, ka ģimenē vai ārpus skolas 

skolēns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības 

 Skolas biedru emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība pret 

skolēnu 

 Individuālas problēmas, kas saistītas ar attīstības vai 

traumatisko krīzi 

 Aizdomas vai konstatēts, ka skolēns lietojis vai 

izplatījis/glabājis atkarību izraisoša vielas 

 

 

Internāta skolotājs vadās pēc rīcības plāna konfliktu 

gadījumos (pielikums Nr.11.2) 

 Internāta skolotājs nekavējoties informē skolas atbalsta 

komandu, iesniedzot problēmas un sadarbības pieteikumu 

Skolas atbalsta komanda izvērtē kavējuma iemeslus un darbojas 
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saskaņā ar attiecīgo rīcības plānu 

 

 

Skolas atbalsta komandas rīcība, ja saņemta informācija par skolēna neattaisnotajiem skolas kavējumiem 

 

Skolēna un vecāku viedokļa noskaidrošana 

 Par veiktajām darbībām - ieraksts e- klasē 

“Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” 

un “Pārkāpumu un uzvedības fiksācijas žurnālā” 
 

 

 

Iespējamais iemesls skolas vidē  Iespējamais iemesls ģimenē vai ārpus skolas 

 

 

Par 15 kavētām mācību stundām ziņo skolas atbalsta komandai 

Sociālpedagoģiskais darbs atbilstoši skolas kavējumu 

cēlonim 

 Par skolas kavējuma iemesliem sociālais pedagogs telefoniski 

informē skolēna dzīvesvietas sociālo dienestu  

Ja nepieciešams, skolas direktors sociālo dienestu informē 

rakstiski 

Par skolēna 20 neattaisnoti kavētām mācību stundām semestrī sociālais pedagogs, izvērtējot kavējumu iemeslus, informē skolas 

direktoru.  

Direktors informē skolēna dzīvesvietas izglītības pārvaldi vai atbildīgo izglītības speciālistu 
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11.6.pielikums 

Internāta skolotāja rīcība, ja nav saņemta informācija par skolēna KAVĒJUMU iemesliem 

 

Pirmdien līdz plkst. 17.00 nav saņemta ziņa no vecākiem par skolēna kavējuma iemeslu – internāta skolotājs zvana 

vecākiem 

 

Kontakts nav izdevies zvanot vairākas reizes līdz plkst. 

19.30 – ieraksts e- klasē “Individuālās sarunas ar 

vecākiem un skolēniem” un “Pārkāpumu un 

uzvedības fiksācijas žurnālā” 
 

 

 

 

Kontakts ir izdevies un noskaidrots kavējuma iemesls - 

ieraksts e- klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un 

skolēniem” 
 

 

 

Informāciju otrdienas rītā nodod sociālajam pedagogam  Par kavējumu iemeslu informē sociālo pedagogu skolēnu 

reģistrēšanas laikā pirmdienā līdz plkst. 11.30, pēc plkst. 

11.30 atzīmē veidlapā „kavējumi” skolotāju istabā 

 

Par 10 kavētām mācību stundām semestrī, ja kavējuma iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, internāta skolotājs rakstiski informē 

vecākus un atkārtoti iepazīstina ar ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 

 

Sociālā pedagoga rīcība, ja internāta skolotājam nav izdevies sazināties ar skolēna vecākiem, lai noskaidrotu skolas kavējuma iemeslus 
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Zvans vecākiem 

 

 

 

Kontakts izdodas  Kontakts neizdodas 

 

Skolēna skolas kavējuma iemesls 

tiek noskaidrots. Vecāki tiek 

informēti par pienākumu savlaicīgi 

informēt internāta skolotāju par 

skolēna skolas kavējumu 

 

Vecākiem nav informācijas par 

skolēna kavējuma iemeslu 

 

Informācija tiek nodota skolas direktora 

vietniecei audzināšanas darbā 

Informācija tiek nodota internāta 

skolotājam 

 Vecāki noskaidro kavējuma 

iemeslu un informē sociālo 

pedagogu 

 

Ja saziņa neizdodas 2 dienu laikā, informācija 

tiek nodota sociālajam dienestam telefoniski, ja 

nepieciešams – rakstiski.  Informācija tiek nodota internāta 

skolotājam 

 

 

Par veiktajām darbībām - ieraksts e - klasē “Individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem” 

 

Par skolēna 20 neattaisnoti kavētām mācību stundām semestrī sociālais pedagogs informē skolas direktoru.  

Direktors informē skolā dzīvesvietas izglītības pārvaldi vai atbildīgo izglītības speciālistu 
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11.7.pielikums 

Rīcības plāns, ja skolēns ar savu uzvedību (izmantojot priekšmetus, durot, metot ar priekšmetiem, uzbrūkot fiziski skolotājam un 

vienaudžiem), apdraud savu un citu cilvēku veselību, drošību un dzīvību mācību stundu laikā 

 

 

Mācību priekšmeta skolotājs veic sarunu ar skolēnu, mēģinot skolēnu nomierināt 

 

 

Skolēns turpina būt agresīvs, sit vai met ar priekšmetiem, uzbrūk un skolēnu nav 

iespējams nomierināt, tad pedagogs informē atbalsta personu - skolas sociālo pedagogu 

– tālrunis 2282564, izglītības psihologu, direktora vietnieci audzināšanas darbā, vai 

skolas medmāsu - tālrunis 22825265.  

Pēc mācību stundas ieraksts e – klasē „Ieraksti uzvedības žurnālā” 

 Skolēns nomierinās un turpina darbu stundā 

Pēc mācību stundas ieraksts e – klasē 

„Ieraksti uzvedības žurnālā” 

 

 

Atbalsta persona nodrošina agresīvā skolēna aizvešanu no klases uz drošo istabu, ja 

tas ir iespējams 

 

Darbu ar skolēnu turpina internāta skolotājs 

pēc rīcības plāna disciplīnas pārkāpumu 

(pielikums Nr.11.1) vai konfliktu gadījumā 

(pielikums nr.11.2) 

Ja nav iespējams aizvest skolēnu, un viņš turpina būt agresīvs, mācību stundas 

skolotājs no klases izved pārējos skolēnus.  

Skolas administrācija izvērtē nepieciešamību izsaukt policiju un ātro neatliekamo 

medicīnisko palīdzību,  

nekavējoties informē skolēna vecākus. 

 

Ja ir iespējams skolēnu aizvest uz drošo istabu,lai tur nomierinās, sociālā pedagoga, izglītības psihologa, cita pedagoga klātbūtnē. Ja skolēns ir 

nomierinājies, mācības turpinās citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa, cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no 

vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām. 
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Sociālais pedagogs, izglītības psihologs, vai cits pedagogs turpina strādāt ar skolēnu, nemainot mācību stundas tematu, nodrošinot iespēju 

atgriezties un turpināt apgūt mācību vielu klasē, ja skolēns ir nomierinājies. 

Izpildītos mācību uzdevumus, kurus skolēns pilda, nodod attiecīgajam pedagogam. 

 

Ja skolēns nespēj turpināt mācības citā telpā, ir satraukts un nespēj koncentrēties, 

atbalsta persona lūdz vecākiem rast iespēju skolēnu vest mājās. 

Skolas atbalsta komanda izvērtē katru gadījumu individuāli un ja nepieciešams, 

 izstrādā atbalsta pasākumus atbilstoši skolēna vajadzībām 
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11.8.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas direktora rīcība, saņemot Skolas atbalsta komandas ziņojumu par skolēnu pārkāpumiem 

 

Skolas direktors organizē administrācijas sēdi, uz kuru aicina skolēnu, viņa vecākus,  

internāta skolotāju, direktora vietnieci mācību darbā, direktora vietnieci audzināšanas darbā, direktora vietnieci izglītības jomā (internāta 

jautājumos), sociālo pedagogu, izglītības psihologu,  

skolas medmāsu, ja nepieciešams - pašvaldības policijas inspektoru. 

Administrācijas sēdē noskaidro visu pušu viedokļus un lemj par problēmas pārtraukšanas vai mazināšanas iespējām 

 

Dokumentācija 

 Sēdes protokols 

 „Vienošanās: skolēns – skolēna vecāki – internāta skolotājs – skolas administrācijas pārstāvis”, kurā noteikta visu pušu atbildība.  

 

Skolas direktors informē skolēnu un viņa vecākus par tālāko rīcību,  

ja situācija nemainīsies mēneša laikā 

Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un/vai vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, direktors nosūta rakstisku vēstuli skolēna dzīvesvietas 

sociālajam dienestam, informējot par skolēna uzvedību, veiktajām darbībām un sadarbību ar skolēna vecākiem. Nopietnos pārkāpumu gadījumos 

ziņo pašvaldības, vai Valsts policijai. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

12.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

Pedagogu rīcība, ja izglītojamais bez atļaujas atstājis skolas teritoriju, ar to apdraudot savu drošību, veselību vai dzīvību 

1. Pedagogs informē skolas administrāciju (dežūrējošo administratoru) par notikušo faktu. 

2. Atbildīgais par gadījuma risināšanu- internāta skolotājs nekavējoties organizē skolēna meklēšanu, noskaidro visus iemeslus par skolēnu, ja 

viņš bez atļaujas ir atstājis skolas teritoriju (piem. iespējamo konfliktsituāciju ar vienaudžiem, klases biedriem, skolotājiem), nepieciešamības 

gadījumā iesaista sociālais pedagogs, psihologs, direktora vietnieks audzināšanas darbā 

3.Ja skolēnam ir tālrunis, tad internāta skolotājs vai mācību priekšmeta skolotājs cenšas sazināties ar izglītojamo un uzzināt, kur izglītojamais 

atrodas, lai sekmīgi atgrieztu skolā. 

4. Ja ar skolēnu nav iespējams sazināties un viņš nav atrodams skolas teritorijā vai tās tuvākajā apkārtnē, atbildīgā persona nekavējoties sazinās 

ar ; 

 skolēna vecākiem,  

 telefoniski informē Valsts policiju pa tālruni 110; 112; 63004202; 63004200 un piesaka skolēna meklēšanu. 

5. Pēc Valsts policijas darbinieku lūguma pedagogi sniedz informāciju par skolēnu. 

6. Sociālais pedagogs par notikušo informē skolēna dzīvesvietas sociālo dienestu. 

7. Par notikušo internāta skolotājs vai mācību priekšmeta skolotājs sniedz rakstisku ziņojumu skolas direktoram. 

8. Pēc izglītojamā atgriešanās skolā, internāta skolotājs noskaidro skolēna un/vai vecāku viedokli, kādēļ skolēns pameta skolas teritoriju bez 

atļaujas, ja nepieciešams, turpina darbu pēc attiecīgā rīcības plāna. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

13.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

LIELPLATONES INTERNĀTPAMATSKOLAS POZITĪVAS UZVEDĪBAS NOTEIKUMI 

 Drošība  Atbildība Cieņa 
Skolā un skolas teritorijā Staigā mierīgi. 

Skolas teritoriju atstāj tikai ar 

skolotāja atļauju.  

Pastaigās dodies tikai kopā ar 

skolotāju. 

Ievēro pozitīvas uzvedības 

noteikumus skolā un ārpus tās. 

Atbalstu konfliktā meklē pie 

pieaugušā. 

Ugunsnedrošos priekšmetus 

(šķiltavas, sērkociņus, cigaretes 

(tai skaitā elektroniskās cigaretes),   

vīraku, gāzes baloniņus, gāzes 

pistoles, pirotehniku) atstāj mājās. 

Esi atbildīgs par skolā notiekošo. 

Saudzē skolas inventāru. 

Saudzē un rūpējies par skolas 

apkārtējo vidi. 

Rūpējies par savām personīgajām 

lietām. 

Izmet atkritumus papīrgrozā. 

Pieskati un atbalsti mazākos. 

Pirmdienu rītos piedalies svētbrīdī. 

Cieni sevi un apkārtējos. 

Izrādi cieņu skolas viesiem. 

Ierodoties skolā, sasveicinies. 

Dodoties projām, atsveicinies. 

Cieni atšķirīgos un atbalsti tos, kuriem tik 

labi neveicas. 

Cieni zviedru krustvecākus un viņu dāvanas. 

Klasē  No plkst. 800 – 815 esi klasē un 

sagatavojies mācību darbam. 

Uz sola turi tikai to, kas 

nepieciešams mācību stundai un 

solā uzturi kārtību. 

Klasē ienāc un izej mierīgi, 

pieturot durvis. 

Uz stundu ierodies reizē ar zvanu. 

Visu uzmanību velti mācību 

stundai. 

Vienmēr paņem līdzi visu stundai 

nepieciešamo. 

Pacel roku, ja vēlies kaut ko teikt. 

Apmeklē tualeti starpbrīdī. 

Kad viens runā, citi klausās. 

No klases  izej, kad skolotāji ir paziņojuši par 

stundas beigām. 

Mobilo telefonu un citas tehniskas lietas 

stundas laikā turi izslēgtas vai pirms stundas 

noliec solā vai pie skolotāja. 

Klasē pirmās ieiet meitenes.  
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 Saudzē mācību grāmatas, 

burtnīcas un citus mācību 

piederumus.  

Ņem un lieto tikai savas mantas. 

Virsdrēbes, galvassegas atstāj klasē un uz 

stundām ej pieklājīgi apģērbies. 

Gaitenī, kāpnēs Staigā mierīgi.  

Durvis ver uzmanīgi. 

Spēlē spēles piemērotā vietā. 

Pa kāpnēm ej mierīgi. 

Atbildi par savu rīcību. 

Par katru kavētu mācību dienu 

jābūt attaisnojuma zīmei. 

Runā pieklājīgi. 

Ēdnīcā  Pirms ēšanas nomazgā rokas. 

Ēdamzālē ieej un izej mierīgi kopā 

skolotāju. 

Savu ēdiena porciju apēd pats. 

Pēc ēšanas aiznes traukus uz 

paredzēto vietu.  

Pieceļoties krēslu pie galda pieliec 

bez trokšņa.  

Apgūsti patstāvīgā darba iemaņas 

skolas ēdnīcā, kad esi atbildīgais. 

Esi pieklājīgs un pie galda uzvedies klusu. 

Apsēdies atbilstošā vietā pie galda. 

Ievēro ēšanas kultūru. 

Pēc ēšanas pasaki paldies. 

Sporta zālē Savlaicīgi sagatavojies sporta 

stundai. 

Klausies un seko skolotāja 

norādījumiem. 

Sporta inventāru izmanto tikai ar 

skolotāja atļauju. 

 

Uz sporta stundu nāc  atbilstošā 

sporta tērpā un apavos. 

Apmeklē tualeti pirms stundas. 

Piedalies stundā arī tad, ja esi 

atbrīvots no sporta nodarbībām 

slimības dēļ. 

Pēc nodarbībām noliec vietā un 

sakārto izmantoto inventāru. 

Izturies pieklājīgi. 

Cieni savus un citu sasniegumus. 

Tualetē  Pēc tualetes lietošanas nomazgā 

rokas. 

Ievēro kārtību tualetē. 

Pēc tualetes lietošanas norauj 

ūdeni un lietderīgi izmanto 

tualetes birsti. 

Tualetes papīru izmanto tam 

paredzētajam mērķim. 

Uzturies tualetē tikai tad, ja tev ir vajadzība. 

 

Pagalmā pie autobusa un autobusā Kopā ar skolotāju mierīgi gaidi 

autobusu. 

Autobusā ievēro noteikumus un 

atbildīgā skolotāja teikto.  

Skolas doto ceļa naudu izmanto 

tam paredzētajam mērķim. 

Ierodies laikus. 

Mierīgi iekāp autobusā, palaižot pa priekšu 

mazākos. 

Autobusā esi pieklājīgs, sarunājies klusām. 
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Vienmēr izkāp tikai savā pieturā. 

Kabinetos  Telpās ieej un izej mierīgi. Pieklauvē pirms ienāc speciālistu 

kabinetos. 

Ienākot esi pieklājīgs. 

Izsaki savu viedokli un runā mierīgi. 

Skolas pagalmā, rotaļu laukumā, 

sporta laukumā 

Uzturies tikai skolas teritorijā. 

Ievēro drošību spēlējot sporta 

spēles.  

 

Izmanto iespēju uzturēties svaigā 

gaisā un aktīvi izkustēties, 

ievērojot apkārtējo labsajūtu. 

Ja nepieciešama palīdzība, saki to 

skolotājam vai kādam skolas 

darbiniekam.  

Sargā rotaļu laukuma inventāru. 

Esi uzmanīgs un pieklājīgs. 

Bibliotēkā  Uzturi savu darbavietu kārtībā. 

Datoru izmanto, ievērojot 

lietošanas drošību. 

Izmanto iespēju apmeklēt 

bibliotēku, saturīgi izmantojot 

brīvo laiku. 

Ja nepieciešama palīdzība, jautā to 

bibliotekārei. 

Saudzē grāmatas un spēles. 

Apvāko un saudzē mācību 

grāmatas. 

Ievēro klusumu, runā pieklājīgi. 

Datoru lieto viens un noteiktu laiku. 

Ekskursijā  Ņem līdzi tikai ekskursijā 

nepieciešamās lietas. 

Klausies un seko norādījumiem. 

Uzturi kārtību autobusā. Klausies skolotāja vai gida stāstīto. 

Vakara mācību laikā Ievēro vakara mācību laiku no 

plkst. 1700-1800 . 

No klases izej tikai ar skolotāja 

atļauju. 

Vienmēr izpildi visu uzdoto.  

Jautā skolotājam, ja rodas 

grūtības. 

Ievēro klusumu un cieni citus. 

Audzināšanas nodarbībās  Ievēro nodarbību laiku no plkst. 

1800- 1900 

Ievēro skolotāja norādījumus. 

Piedalies pulciņos un 

fakultatīvajās nodarbībās pēc 

noteiktā saraksta. 

Savu brīvo laiku skolotāja vadībā 

izmanto lietderīgi. 

Aktīvi piedalies nodarbībās. 

Cieni sevi un novērtē cita sasniegumus. 
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Internātā no rīta un vakarā Celies un ej gulēt noteiktajā laikā.  

Uzturies tikai savā istabā, vai TV 

telpā.  

Ievēro internāta iekšējās kārtības 

noteikumus.  

Dušas telpā ievēro drošības 

noteikumus. 

Sakārto savu gultu, skapi un 

personīgās mantas.  

Dežuranta pienākumus pildi 

atbildīgi. 

Saudzē internāta telpas un 

inventāru.  

Dušā ej mazgāties, lai katru dienu 

būtu tīrs. 

Šampūnu un dušas želeju lieto 

paredzētajam mērķim. 

Ievēro apkārtējo tiesības. 

Dzīvo ne tikai šodienai, bet domā par tiem, 

kas internātā dzīvos pēc tevis. 

Dušas telpā uzvedies mierīgi un cieni citus. 

Cieni citus TV telpā. 

Cieni atšķirīgos. 

 

Medmāsas kabinetā un saņemot 

zāles skolā. 

Pasaki skolotājam par sliktu 

pašsajūtu. 

Pie medmāsiņas ej kopā ar 

skolotāja uzrakstītu zīmīti. 

 

Lieto medikamentus medmāsas 

uzraudzībā, ja tie tev nozīmēti. 

Atsakies no smēķēšanas un citām 

apreibinošām vielām.  

Ja tu redzi, ka kāds apreibinās, 

pasaki pieaugušajam. 

Atbalsti un palīdzi bērnus ar īpašām 

vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

14.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

KĀRTĪBA BRAUKŠANAS MAKSAS KOMPENSĀCIJAI SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ. 

 
1. Braukšanas maksas kompensēšanas kārtību Lielplatones internātpamatskolas skolēniem nosaka 27.06.2017 MK noteikumi Nr.371 ‘’ 

Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi’’ ( spēkā ar 01.01.2017), Jelgavas novada domes saistošie noteikumi „BRAUKŠANAS 

IZDEVUMU IZGLĪTOJAMAJIEM KOMPENSĒŠANAS KĀRTĪBA”, apstiprināti ar Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra 

lēmumu (protokols Nr.14  29.§). 

2. Stājoties skolā, vecāki, aizbildņi vai, no 18 gadiem, paši skolēni aizpilda iesniegumu, par braukšanas izdevumu kompensēšanu.  

3. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī bezskaidrā naudā izmaksu veic līdz nākamā mēneša 15. datumam, 

kompensāciju ieskaitot iesniegumā noradītajā kontā. Izglītojamā, viena no vecāku, vai aizbildņa iesniegumu ar pievienotajām 

braukšanas biļetēm pār kārtējo mēnesi jāiesniedz izglītības iestādes kancelejā līdz izmaksas mēneša 10. datumam. Izglītības iestādes 

lietvede pārbauda iesniegumus un apkopo datus par kārtējo mēnesi, izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja pienākumu izpildītājs izdod 

rīkojumu par braukšanas izdevumu atmākšu. Finanšu nodaļa veic izdevumu atmaksu pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja lēmumu. 

Izglītojamajiem, kuri izmanto elektroniskās skolēnu apliecības, transporta izdevumi tiek apmaksāti, kompensāciju ieskaitot, kartes kontā. 

4. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem skaidrā naudā izmaksa vienu reizi nedēļā. Skolēns katru nedēļu braukšanas biļetes līdz 

mājām un atpakaļ nodod savai klases internāta skolotājam. 

5. Katru trešdienu klases internāta skolotāja aizpilda savas klases mājās braucēju sarakstu, kurā norāda skolēna uzvārdu, vārdu, atgriešanās 

laiku un ceļa naudas summu. Saraksti, ar pievienotajām braukšanas biļetēm, tiek iesniegti grāmatvedībā. Grāmatvedis pārbauda 

pirmdokumentus un apkopo datus, apkopojumu iesniedz izglītības iestādes kancelejā. Izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja pienākumu 
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izpildītājs izdod rīkojumu par braukšanas izdevumu atmaksu  ar pielikumu tabulas veidā, kur apkopota informācija par izglītojamo 

sarakstu un katrai personai izmaksājamo summu.  

6. Katras mācību nedēļas pēdējā dienā  avansu norēķinu  persona veic ceļa izdevumu atmaksu izglītojamajiem skaidrā naudā uz maksājuma 

saraksta, kas tiek sagatavots atbilstoši rīkojuma pielikuma datiem, katrs izglītojamais ar savu parakstu apliecina skaidras naudas 

saņemšanu. Speciāli šim nolūkam izveidota Lielplatones internātpamatskolas  komisija un avansu norēķinu personā ar saviem parakstiem 

uz maksājuma saraksta veidlapas apliecina ceļa naudas izdevumu atmaksas faktu un pareizību. Maksājumu sarakstu apstiprina izglītības 

iestādes vadītājs vai vadītāja pienākumu izpildītājs  

7. Skaidras naudas saņemšana braukšanas maksas izdevumu atmaksas nolūkam  notiek uz  apstiprināta avansa pieprasījuma pamata no 

Lielplatones pagasta pārvaldes kases pašvaldības finansējuma līdzekļiem, Pašvaldības līdzekļi, kas par kārtējo mēnesi  tika izlietoti ceļa 

izdevumu atmaksai, tiek kompensēti no Lielplatones internātpamatskolas valsts finansējuma uzturēšanas izdevumiem.  Finanšu nodaļa, 

uz izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja pienākumu izpildītāja apstiprināta  rīkojuma pamata, veic līdzekļu pārvirzīšanu no valsts 

finansējuma uz pašvaldības finansējuma līdzekļiem. 

8. Ja skolēns mainījis dzīves vietu vai mainījusies biļetes cena, tad vecāki, aizbildņi vai 18 gadus sasniegušie skolēni paši aizpilda jaunu 

iesniegumu un uzrāda jauno braukšanas biļeti. 

9. Braucienu maksas kompensācijā ietilpst skolas, vai pašvaldības autobuss maršrutos “Lielplatones IPS-Eleja-Lielplatones IPS”,” 

Lielplatones IPS-Vilce-Tērvete-Zaļenieki-Jelgava- Lielplatones IPS” piektdienās, kuru ir tiesības izmantot visiem skolēniem. 

10. Skolēni, kuri neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un braukšanas naudu izmanto citiem mērķiem (par braukšanas naudu 

iegādājās cigaretes, smēķē skolas teritorijā), informējot vecākus, tiek brīdināti par braukšanas maksas kompensācijas samazināšanu uz 

pusi. Turpinot neievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un braukšanas naudu izmanto citiem mērķiem, informējot vecākus, 

braukšanas maksas kompensācija tiek samazināta uz pusi. Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem turpinoties, informējot 

vecākus braukšanas maksas kompensācija  netiek piešķirta. 
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Apstiprinu: 
Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

15.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMIEM 

 

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un 

izmantošanas kārtība 

Šī kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Lielplatones internātpamatskolā (turpmāk – Iestāde) un 

ir saistoša Iestādes darbiniekiem, 

nepilngadīgo skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem – vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – skolēnu 

vecāki). 

1. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt skolēnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, saskaņojot ar skolēnu vecākiem un Iestādes vadītāju: 

1.1.ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa – 

nodarbības, pasākuma – analīzei. 

1.2.saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likuma 5.punktu: 

1.2.1.ilustratīvi mākslinieciskajiem mērķiem – fotoizstādes, mājas lapas, iekšējās avīzes, 

dokumentu (gadagrāmatas, klases portfolio u.c. noformēšanai. 

1.2.2.žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā preses 

izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos . 

2. Skolēnu vecākiem atļauts veikt skolēnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus klašu 

vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar klases internāta skolotāju vai Iestādes vadītāju. 

3. Citām personām atļauts veikt skolēnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus preses un masu 

mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Iestādes vadītāja atļauju un rakstisku skolēnu 

vecāku piekrišanu. Skolēnu vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju. 

4.Skolēnu personu fotogrāfiju izmantošana, bez skolēnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai 

citiem datiem Iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to 
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izmantošana iestādes telpās vai citādi, uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama 

bez atsevišķas saskaņošanas ar skolēnu vecākiem saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma 5.pantu. 

6. Skolēnu personas fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu 

(piemēram, uzslava par īpašiem sasniegumiem) pieļaujama ar skolēnu vecāku piekrišanu.  

7.Skolēnam atļauts veikt cita skolēna, vai skolas darbinieka fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstu, pirms tam paziņojot to skolēnam, skolas darbiniekam 

un saņemot no tā mutisku piekrišanu. 

8. Aizliegts skolēniem, skolas darbiniekiem fotografēt, filmēt skolēnus neestētiskās pozās, neapģērbtus, psihisko lēkmju, konflikta, emocionālas, fiziskas, 

seksuālās vardarbības vai citās pazemojošās situācijās. 

9. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot nepilngadīgo skolēnu fotogrāfijas, filmas vai audioierakstus sociālajos tīklos, bez rakstiskas skolēnu vecāku 

piekrišanas. 

10.Iestādes darbiniekiem atļauts veikt cita skolas darbinieka fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstu, pirms tam paziņojot to darbiniekam un saņemot no tā 

mutisku piekrišanu. 

11. Iestāde mājas lapas administrēšanu veic ar vadītāja rīkojumu nozīmētas(i) Iestādes darbinieks(i), 

kurš(i) atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem. 

12. Ar šo kārtību audzēkņu likumiskie pārstāvji (vecāki un aizbildņi) tiek iepazīstināti skolēnam 

iestājoties Iestādē un katra mācību gada sākumā, saņemot rakstisku skolēnu 

vecāku piekrišanu vai atteikumu. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

16.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

Izstrādāts pamatojoties uz  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70. panta 2 daļā noteikto  -  

“Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu iestāžu vadītājiem, kurās uzturas bērni, ir pienākums noteikt bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas 

kārtību un padarīt to bērniem zināmu un pieejamu.” 

 

 

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka kā bērniem, kas apmeklē Lielplatones internātpamatskolu (turpmāk – Skolu), iespējams iesniegt sūdzības, kā arī to sūdzību izskatīšanas un 

izvērtēšanas kārtību. 

2. Par kārtības ievērošanu atbildīgs ir Skolas Direktors (turpmāk –Direktors). 

3. Bērniem ziņošanas un sūdzību iesniegšanas iespējas un kārtību izskaidro katra mācību gada pirmā semestra pirmajā nedēļā un otrā semestra pirmajā nedēļā. 

Bērni atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina e- klases instruktāžā ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu. Instruktāža glabājas dokumentu 

mapē, par kuru atbild internāta skolotājs. 

 

II. Sūdzību iesniegšanas kārtība 

4. Skolas vestibilā, ikvienam redzamā vietā, pie ziņojuma dēļa atrodas apstiprināta, bērniem pieejama informācija, kā iesniedzamas un izskatāmas bērnu 

sūdzības. 

5. Sūdzības bērni var iesniegt : 
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 mutiski, izstāstot iespējamā aizskāruma/apdraudējuma būtību Direktoram vai Atbalsta komandas darbiniekam. Bērna mutiski izteikto sūdzību 

Skolas Direktors noformē rakstiski. Atbalsta komandas darbinieks saņemto sūdzību iesniedz izskatīšanai Direktoram.  

 ieliekot Priekšlikumu un sūdzību kastītē, kas pieejama Skolas vestibilā. Kastītes saturs tiek pārbaudīts katru darba dienu līdz darba dienas beigām. 

6. Ja bērns nespēj iesniegt sūdzību patstāvīgi, tad to dara bērna likumiskais pārstāvis. 

 

III. Sūdzību izskatīšanas kārtība 

7. Sūdzības un ziņojumus izskata Direktors, bet sarežģītākos gadījumos – skolas Atbalsta komanda.  

8. Gadījumos, ja sūdzība iesniegta par Direktoru, tad visus lēmumus ar sūdzību izskatīšanu pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs. 

9. Sūdzība pēc tās saņemšanas tiek izskatīta nekavējoties. 

10. Ja sūdzības saturs prasa tūlītēju rīcību (bērns nav drošībā, apdraudējums notiek pašreiz), Direktors cenšas novērst tiešo apdraudējumu, informē vecākus 

un/vai tiesībsargājošās institūcijas.  

11. Direktors un Atbalsta komanda izmeklē katru atsevišķu sūdzības gadījumu, vadoties no saņemtās informācijas, kā arī pēc savas iniciatīvas iegūst 

nepieciešamos pierādījumus un papildus informāciju. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts  citu profesionāļu atbalsts. 

12. Ja veiktās izmeklēšanas rezultātā Atbalsta komandas rīcībā nonāk ziņas par iespējamu bērna tiesību aizskārumu, kam ir krimināli vai administratīvi 

sodāma pārkāpuma pazīmes, Atbalsta komanda sagatavo rakstisku ziņojumu tiesībsargājošām institūcijām. 

13. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sūdzības iesniegšanas Direktoram tiek iesniegts rakstisks Atbalsta komandas sūdzības izvērtējums un iespēju robežās 

sniegta mutiska/rakstiska atbilde sūdzības iesniedzējam. 

14. Direktors ir tiesīgs neatbildēt sūdzības iesniedzējam šādos gadījumos : 

 sūdzībā nav norādīts sūdzību iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese; 

 sūdzība nav parakstīta; 

 sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; 

 iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams; 

 atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējās sūdzības norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības 

nav mainījies. 

15. Ja pēc Atbalsta komandas iesniegtā sūdzības izvērtējuma tiek atklāti bērnu tiesību pārkāpumi, Direktors lemj par iespējamo disciplināro atbildību, ja tai 

šāda atbildība piemērojama saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

17.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

Izstrādāts pamatojoties uz  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta 1. daļā noteikto – 

 „Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, šo iestāžu vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu 

organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai saskaņā ar šīm iestādēm noslēgto vienošanos 

sniedz pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un 

ievērotas citas viņa tiesības”. 

 

Lielplatones internātpamatskolas direktora rīcība, ja pedagogs vai skolas darbinieks apdraud bērnu drošību. 

I. Sūdzību iesniegšanas un pieņemšanas kārtība 

1. Skolēnu vecākiem un skolēniem ir tiesības iesniegt sūdzību Lielplatones internātpamatskolas (turpmāk – Skolas) Direktoram vai Atbalsta komandas 

darbiniekam, ja pedagogs vai skolas darbinieks apzināti vai neapzināti ar savu rīcību apdraud bērna drošību, veselību, dzīvību, nesniedz kvalificētus 

pakalpojumus, neievēro citas viņa tiesības. Atbalsta komandas darbinieks saņemto sūdzību iesniedz Direktoram izskatīšanai.  

 Vecāki informāciju, sūdzību, ziņojumu  iesniedz personīgi vai sūta pa pastu.  

 Skolēni sūdzību iesniedz mutiski, rakstiski vai ievieto priekšlikumu un sūdzību kastītē, kas pieejama Skolas vestibilā (tālākā rīcība pēc Bērnu 

sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtības) 

 Mutisku sūdzību Direktors vai Atbalsta komandas darbinieks noformē rakstiski. 

2. Vecāku sapulcēs vecāki tiek informēti par sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. 
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II. Sūdzību izskatīšanas kārtība. 

3. Sūdzības un ziņojumus izskata Direktors, bet sarežģītākos gadījumos – skolas Atbalsta komanda.  

4. Gadījumos, ja sūdzība iesniegta par Direktoru, tad visus lēmumus ar sūdzību izskatīšanu pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs. 

5. Sūdzība pēc tās saņemšanas tiek izskatīta nekavējoties. 

6. Ja sūdzības saturs prasa tūlītēju rīcību (bērns nav drošībā, apdraudējums notiek pašreiz), Direktors cenšas novērst tiešo apdraudējumu, informē 

vecākus un/vai tiesībsargājošās institūcijas.  

7. Direktors un Atbalsta komanda izmeklē katru atsevišķu sūdzības gadījumu, vadoties pēc saņemtās informācijas, kā arī pēc savas iniciatīvas iegūst 

nepieciešamos pierādījumus un papildus informāciju. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts citu profesionāļu atbalsts. 

8.  Ja veiktās izmeklēšanas rezultātā Atbalsta komandas rīcībā nonāk ziņas par iespējamu bērna tiesību aizskārumu, kam ir krimināli vai administratīvi 

sodāma pārkāpuma pazīmes, Atbalsta komanda sagatavo rakstisku ziņojumu tiesībsargājošām institūcijām. 

9.  Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sūdzības iesniegšanas Direktoram tiek iesniegts rakstisks Atbalsta komandas sūdzības izvērtējums un iespēju robežās 

sniegta mutiska/rakstiska atbilde sūdzības iesniedzējam. 

10.  Direktors ir tiesīgs neatbildēt sūdzības iesniedzējam šādos gadījumos : 

 sūdzībā nav norādīts sūdzību iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese; 

 sūdzība nav parakstīta; 

 sūdzības saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; 

 iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams; 

 atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējās sūdzības norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības 

nav mainījies. 

11. Ja pēc Atbalsta komandas iesniegtā sūdzības izvērtējuma tiek atklāti bērnu tiesību pārkāpumi, Direktors lemj par iespējamo disciplināro atbildību, ja 

tai šāda atbildība piemērojama saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām. 

12. Par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, 

ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņo policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

18.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

 

Videonovērošanas, personas datu apstrādes  

un aizsardzības noteikumi 
Jelgavas novada Lielplatones pagastā 

Lielplatones internātpamatskolā 

 

29.01.2018. 

 

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.40 “Personas 

datu aizsardzība obligātās tehniskās un organizatoriskās 

prasības” 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Fizisko personu Datu aizsardzības likumu. 
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I Vispārīgie jautājumi 

 

 
1. Lielplatones internātpamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) videonovērošanas, personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi nosaka 

videonovērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi, lietošanu un aizsardzību, video tehnikas uzstādīšanas kārtību (turpmāk – noteikumi). 

2. Videonovērošanas mērķis ir izglītojamo, viņu vecāku vai likumīgo pārstāvju, izglītības iestādes darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, 

īpašuma aizsardzība, prettiesisku nodarījumu prevencija un novēršana, kā arī fiksēt prettiesiska nodarījuma izdarīšanas faktu, identificēt iespējamo 

likumpārkāpēju (nodrošinot pierādījumu tiesiskumu). 

3. Noteikumi ir saistoši visiem videonovērošanas personas datu apstrādes pilnvarotajiem lietotājiem, kas ir izglītības iestādes darbinieki vai uz 

ārpakalpojuma līguma pamata darbojošās personas izglītības iestādes tuvumā (turpmāk – lietotājs). Noteikumi ir attiecināmi uz visiem personas datiem, kas 

tiek ierakstīti videonovērošanas kamerās (videoierakstā). 

4. Videonovērošana un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde tiek veikta izglītības iestādes ēkās, kā arī piekritīgajā izglītības iestādes teritorijā, uz 

ko norāda īpaša zīme (uzlīme), ko novieto (piestiprina) pie ieejas videonovērošanas zonā vai citur labi redzamā vietā. Zīme (uzlīme) satur informāciju par 

videonovērošanas veikšanu un tās veicēju (izglītības iestādes nosaukums un adrese). 

5. Par videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu aizsardzības drošību atbild izglītības iestādes vadītājs un datu apstrādes lietotājs. 

 

 

 

 
 

II Informācijas klasifikācija un datu lietotāja pienākumi, tiesības un atbildība 

 

 
 

6. Dati, kas tiek ierakstīti ar videonovērošanas kameru palīdzību, ir klasificējami kā ierobežotas pieejamības informācija, jo satur personu identificējošus 

datus. Tiesības piekļūt un veikt šo datu apstrādi ir tikai lietotājiem, kurus norīkojis izglītības iestādes vadītājs. 

7. Lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos ikdienas darbā. 

8. Lietotājam ir tiesības: 

8.1. Izmantot lietošanā nodoto datortehniku, lai organizētu videoattēla skatīšanos un ierakstīšanu; 
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8.2. Pieprasīt atbalstu gadījumā, ja datoram vai tā programmatūrai ir radušies traucējumi vai arī lietotājam ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir 

iespējami draudi (apdraudējums). 

9. Lietotājam ir aizliegts: 

9.1. Izpaust ziņas par izglītības iestādes videonovērošanas tīkla uzbūvi un konfigurāciju, kā arī atklāt klasificēto informāciju citām personām; 

9.2. Atļaut piekļūt videonovērošanas rezultātā iegūtajiem datiem (videoierakstiem) citām personām, ja šādu pilnvarojumu nav devis izglītības 

iestādes vadītājs; 

9.3. Kopēt personu datus saturošus failus uz ārējiem datu nesējiem (disketēm, USB kartēm vai kompaktdiskiem), ja šādu darbību nav norīkojis 

veikt izglītības iestādes vadītājs. 

10. Lietotājs ir atbildīgs: 

10.1. Par videonovērošanas tehniku, kas nodota viņa rīcībā; 

10.2. Par darbībām, kas tiek veiktas ar viņam nodoto videonovērošanas tehniku; 

10.3. Par datu saglabāšanu, nepieļaujot to nelikumīgu apstrādi, personas datu  

nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu; 

10.4. Par izglītības iestādes vadītāja rīkojumu izpildi. 

11. Ja videonovērošanas tehnikai ir noteikts pieejas kods, lietotāja pienākums ir vienu reizi trijos mēnešos mainīt videonovērošanas tehnikas pieejas kodu, 

par to paziņojot izglītības iestādes vadītājam. Gadījumā, ja trešajai personai kļuvis zināms pieejas kods, tas jānomaina nekavējoties, un par šo faktu 

nekavējoties informē izglītības iestādes vadītāju. 

12. Lietotājs apņemas saglabāt informācijas konfidencialitāti arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. 

13. Lietotājam ir tiesības izpaust videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus tikai tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar viņu pieprasījumu un pēc 

saskaņošanas ar izglītības iestādes vadītāju. Gadījumos, kad ir nepieciešama personas datu izpaušana, lietotājs nodrošina pierakstu esamību par to, kam 

(identificējot personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti. Gadījumā, ja uz tiesiska pamata ir izdoti videonovērošanas dati citai personai, par tālāku 

personas datu apstrādi un likumību atbild persona, kura datus saņēmusi. 

14. Izglītības iestāde veic uzskaiti par personām, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē. 
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III Videonovērošanas tehnikas uzstādīšana, programmas lietošana  

un informācijas saglabāšana 
 

15. Videonovērošanas tehnikas un tās programmatūras uzstādīšanu un administrēšanu nodrošina pašvaldības norīkots tehniskais darbinieks vai 

ārpakalpojuma sniedzējs, ar ko noslēgts rakstveida līgums. Uzstādot videonovērošanas kameras, jāizvēlas tāds kameru izvietojums, lai tas būtu drošībā no 

neatļautas piekļuves un aizsargātu tās no bojājumiem. 

16. Lietotājiem ir aizliegts jebkādā veidā mainīt lietošanā saņemtās videonovērošanas tehnikas un programmatūras konfigurāciju, kā arī instalēt 

programmatūru. 

17. Lietotājs ir atbildīgs par videonovērošanas tehnikas stāvokli, nodrošinot ierakstu kvalitāti un nepieļaujot nevēlamus attēla un datu detaļu 

izkropļojumus ierakstīšanas procesā vai uzglabāšanas laikā. 

18. Videonovērošanas rezultātā iegūtās  informācijas glabāšanas ilgums tiek noteikts 14 dienas. Pēc šī termiņa beigām lietotājs nodrošina pilnīgu datu 

dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti prettiesiski nodarījumi. Šajos gadījumos datus uzglabā pēc nepieciešamības. 

19. Par katru nelikumīgu piekļuvi videonovērošanas kamerai (kamerām) vai ierakstu datiem, lietotājs nekavējoties informē izglītības iestādes vadītāju vai 

pašvaldības norīkotu tehnisko darbinieku, kas attiecīgi dokumentē nelikumīgās piekļuves faktu. 

 

IV Rezerves kopiju veidošana un rīcība ārkārtas apstākļu gadījumos 

 

20. Videokameras ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas. 

21. Par visām avārijas situācijām (t.sk. ugunsgrēku, plūdiem, nelaimes gadījumiem utt.) lietotājs nekavējoties ziņo izglītības iestādes vadītājam un 

pašvaldības norīkotam tehniskajam darbiniekam. 
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Apstiprinu: 

Lielplatones internātpamatskolas 

direktors Andris Urbāns 

 

19.pielikums 

Lielplatones internātpamatskolas 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM 

 

Rīcības plāns 

situācijās, kad izglītojamā vecāks, kurš ieradies izglītības iestādē, internātā pēc/pie izglītojamā, rada aizdomas, ka atrodas alkohola vai 

citu apreibinošu vielu reibumā un/vai ietekmē 

1. Ja izglītojamā (turpmāk - bērns) vecāks/likumiskais pārstāvis (turpmāk - vecāks), ierodoties pēc/pie bērna, rada aizdomas, ka atrodas 

alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā un/vai ietekmē, izglītības iestādes klašu internāta, dienesta viesnīcas skolotājiem, 

aprūpētājiem, nakts auklēm (turpmāk –darbinieki) ir aizliegts nodot šai personai bērnu. 

2. Darbinieks atkārtoti mutiski iepazīstina vecāku ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu punktu, uz kura pamata bērns netiek 

nodots, un nekavējoties informē izglītības iestādes direktoru. 

3. Ja vecāks rīkojas agresīvi (mutiski/fiziski), nereaģē uz darbinieka aizrādījumu, darbinieks izvērtē situāciju un pieņem lēmumu rīkoties, 

bet neatstājot pārējos bērnus bez uzraudzības: 

1.1. aicina palīgā kolēģus; 

1.2. nekavējoties ziņo pašvaldības vai Valsts policijai; 

1.3. pēc incidenta nākamajā darba dienā rakstiski informē izglītības iestādes direktoru 

1.4. izglītības iestādes direktors pēc darbinieka iesnieguma saņemšanas informē bērna dzīvesvietas novada bāriņtiesu. 

4. Situācijās, kad vecāks nepakļaujas darbinieka prasībām un paņem bērnu patvaļīgi, darbinieks nekavējoties ziņo Valsts policijai par bērna 

nelikumīgu aizvešanu. 

5. Ja situācija rada apdraudējumu bērniem, darbinieks savu iespēju robežās risina situāciju ar mērķi, lai primāri tiktu nodrošināta bērnu 

drošība. 
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6. Darbinieks iespēju robežās sazinās ar otru vecāku, informē par radušos situāciju, lai rastu risinājumu. 

7. Ja otrs vecāks nav pieejams un darbinieka rīcībā ir kontaktinformācija, tad darbinieks sazinās ar citu personu (brāli/māsu, ja viņi  

sasnieguši 13 gadu vecumu, vecvecākiem, krustmāti u.tml.), kuru vecāki ir norādījuši par kontaktpersonu, un, kurai var uzticēt nodot 

bērnu, lūdz palīdzību situācijas risināšanā. 

8. Gadījumā, ja piektdienās autobusa pieturās bērnus pavadošajam darbiniekam rodas aizdomas, ka vecāks ir alkohola vai citu apreibinošu 

vielu ietekmē un netiek rasta iespēja nodot bērnu uzticamai pilngadīgai personai vai personai, kura sasniegusi 13 gadu vecumu, 

darbinieks telefoniski nekavējoties ziņo Valsts policijai (Valsts policijas palīdzības tālrunis 110).  

9. Ja bērns tiek nodots personai, kura sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu, bet nav pilngadīga, tad darbiniekam ir pienākums pārliecināties, 

vai persona apzinās tai uzlikto atbildību un norunā darbinieka informēšanas veidu par bērna nogādāšanas vietu un laiku. 

10. Par notikušo darbinieks nākamajā darba dienā rakstveidā informē iestādes vadītāju. 

 

 


