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Aizputes novada Neklātienes vidusskolas 

iekšējās kārtības noteikumi 
 

01.09.2016.      Aizputē                                                               Nr.6.3.1 
   

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

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,  
Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338  

 “Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības  
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.punktu  

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
1.1. Aizputes novada Neklātienes vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) izstrādātais iekšējais 

normatīvais akts “Iekšējās kārtības noteikumi’’ paredzēts, lai nodrošinātu  vienotu 
izpratni un pieeju kārtības nodrošināšanai Skolas konsultāciju punktos un radītu 
optimālus apstākļus Skolas mērķu sasniegšanai. 

1.2. Mācību gada, mācību semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiks tiek noteikts katru 
gadu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem; 

1.3. Mācību darbu Skolas konsultāciju punktos reglamentā direktora apstiprināti stundu 
saraksti, konsultāciju, ieskaišu, fakultatīvu nodarbību laiki. 

1.4. Ar stundu sarakstu var iepazīties katrā konsultāciju punktā pie ziņojuma stenda  vai skolas 
mājas lapā http://www.aizputesneklatiene.lv. 

1.5. Mācību stundas ilgums 40 minūtes. Starpbrīžu garums 5 minūtes. 
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2. INFORMĀCIJA UN NOTEIKUMI KONSULTĀCIJU PUNKTĀ,  
AR KURU JĀIEPAZĪSTAS KATRAM IZGLĪTOJAMAJAM 

 
2.1. Patstāvīgi ar: 

2.1.1. evakuācijas plānu, kurš atrodas visiem redzamā vietā katrā ēkas stāvā; 
2.1.2. operatīvo dienestu izsaukšanas numuriem, kuri atrodas uz  informācijas dēļa. 

2.2. Ar klases audzinātāja palīdzību: 
2.2.1. ar ugunsdrošības, elektrodrošības un pirmās palīdzības noteikumiem katru gadu 

septembrī; 
2.2.2. ar ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas kabinetu drošības noteikumiem ne retāk 

kā divas reizes mācību gadā; 
2.2.3. ar drošības noteikumiem ekskursijās pirms katras ekskursijas; 
2.2.4. ar drošības noteikumiem skolas organizētajos sporta u.c. pasākumos pirms katra 

pasākuma. 
2.3. Iepazīšanos ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas 

plānu izglītojamais apliecina ar parakstu: 
2.3.1. stājoties Skolā iestāšanās iesniegumā; 
2.3.2. turpmāk atbilstoši noklausītajām instruktāžām klases instruktāžas lapā.  

 
3. IZGLĪTOJAMO IEROSINĀJUMU UN SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS/ 

IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 
3.1. Vispārīgie noteikumi 

3.1.1. Ikvienam izglītojamajam Skolā ir tiesības vērsties ar mutvārdu, rakstveida vai 
elektronisku ierosinājumu/sūdzību un saņemt atbildi pēc būtības. 

3.1.2. Ierosinājumā/sūdzībā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase, uz sūdzības jābūt 
iesniedzēja parakstam. 

3.1.3. Ja nav ievēroti 1.2. punktā ietvertie noteikumi, izglītības iestādei ir tiesības šādu 
ierosinājumu/sūdzību neizskatīt. 

3.1.4. Skolā pieņem izglītojamo ierosinājumus/sūdzības un savas kompetences ietvaros 
skolas administrācija un pedagoģiskie darbinieki tās izskata, pieņem attiecīgu 
lēmumu un sniedz iesniedzējam atbildi. 

3.1.5. Lai nodrošinātu ierosinājumu/sūdzību ātru un kompetentu izskatīšanas kārtību, 
ierosinājumu/sūdzība jāiesniedz tam izglītības iestādes darbiniekam, kura 
kompetencē ir konkrētās lietas izskatīšana. 

3.1.6. Par nepilngadīga izglītojamā sūdzību Skolas pedagoģiskais darbinieks vai Skolas 
administrācija informē izglītojamā vecākus. 

3.2. Ierosinājumu/sūdzību izskatīšanas noteikumi 
3.2.1. Izglītojamais Skolā ierosinājumu/sūdzību var iesniegt mācību priekšmeta 

pedagogam, klases audzinātājam, karjeras konsultantam, konsultāciju punktu 
direktora vietniekiem, direktorei. 

3.2.2. Ja izglītojamā ierosinājuma/sūdzības saturs neatbilst amatpersonas vai pedagoģiskā 
darbinieka kompetencei, sūdzība 5 darba dienu laikā tiek nodota kompetentajai 
amatpersonai vai pedagoģiskajam darbiniekam, par to informējot iesniedzēju. 

3.2.3. Skolas administrācija vai pedagoģiskais darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 
(trīs) darba dienu laikā par izglītojamā sūdzību informē nepilngadīgā izglītojamā 
vecākus telefoniski vai e-klases žurnāla e-pastā, vai rakstveidā. 

3.2.4. Skolas administrācijas pārstāvis vai pedagoģiskais darbinieks izglītojamā sūdzību 
reģistrē Skolas e-klases žurnāla sadaļā „Individuālās sarunas”. 

3.2.5. Ja izglītojamā ierosinājuma/sūdzības izskatīšanai nav nepieciešama papildus 
informācija, sniegto ziņu pārbaude, uz sūdzību jāatbild 10(desmit) darba dienu 
laikā. 
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3.2.6. Ja izglītojamā ierosinājuma/sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildus 
informācija, sniegto ziņu pārbaude, uz ierosinājumu/sūdzību jāatbild 20 darba dienu 
laikā. 

3.2.7. Uz iesniedzēja mutvārdu sūdzību kompetentais skolas darbinieks atbild mutvārdos, 
par to veicot ierakstu Skolas e-klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām un 
informējot nepilngadīgā izglītojamā vecākus. 

3.2.8. Uz iesniedzēja elektronisku sūdzību kompetentais skolas darbinieks atbild 
elektroniski, par to veicot ierakstu Skolas e-klases žurnāla sadaļā par 
individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus. 

3.2.9. Uz iesniedzēja rakstisku sūdzību kompetentais skolas darbinieks atbild rakstiski, 
par to veicot ierakstu Skolas e-klases žurnāla sadaļā „Individuālās sarunas” un 
informējot nepilngadīgā izglītojamā vecākus. 

3.2.10. Ikviena izglītojamā sūdzību Skolā var izskatīt un lēmumu pieņemt individuālās 
pārrunās, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kompetentos izglītības iestādes 
darbiniekus un/vai nepilngadīgā izglītojamā vecākus. 
Individuālās pārrunas tiek rakstiski protokolētas. 

3.2.11.Anonīmās ierosinājumus/sūdzības drīkst sūtīt uz adresi: Aizputes novada 
Neklātienes vidusskola,  Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads, LV – 3456. Tās 
izskata skolas administrācijas un atbalsta personāla kopīgajā sanāksmē vienu reizi 
mēnesī. 

3.2.12. Izglītojamam ir tiesības pēc sūdzību izskatīšanas izglītības iestādē vērsties citās 
valsts un pašvaldības institūcijās. 

3. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS 
4. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS 

 
4.1.  Izglītojamajiem ir tiesības uz: 

4.1.1. valsts apmaksātu pamata un vidējo izglītību, 
4.1.2. kvalitatīvu apmācību, 
4.1.3. nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un skolas organizētajos 

pasākumos, 
4.1.4. netraucētu mācību darbu stundās, 
4.1.5. izglītojamā īpašumā, lietojumā esošo personisko mantu aizsardzību skolā, 
4.1.6. izskaidrojumu jaunās vielas apguvē, 
4.1.7. informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem, 
4.1.8. savlaicīgu informāciju par ieskaitēm, pārbaudes darbiem un konsultācijām, 
4.1.9. skolas tehnisko ierīču izmantošanu mācību procesā, 
4.1.10. motivētu savu mācību sasniegumu novērtējumu, 
4.1.11. savu radošo spēju attīstīšanu, 
4.1.12. iespēju pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, skatēs, 

sacensībās, 
4.1.13. atklātu savu argumentētu viedokļa izteikšanu, izsakot priekšlikumus skolas dzīves 

pilnveidošanā, 
4.1.14. piedalīšanos skolas un konsultāciju punkta jauniešu pašpārvaldē. 

 
5. PAPILDUS TIESĪBAS IZGLĪTOJAMAJIEM AR KAITĪGAJIEM 

IERADUMIEM 
 

5.1.Skolas teritorijā smēķēt aizliegts; 
5.2.Ar smēķēšanas atkarību sirgstošajiem pilngadīgajiem izglītojamajiem atļauts smēķēt 

tikai ārpus skolas teritorijas, kur tas nav redzams nepilngadīgajiem izglītojamajiem. 
 

6. IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI 
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6.1. Apmeklēt mācību priekšmeta stundas atbilstoši stundu sarakstam. 
6.2. Ievērot visu konsultāciju punktā saistošo noteikumu prasības, to apliecinot ar parakstu 

atbilstošajā instruktāžas lapā. 
6.3. Nokārtot ieskaites un pārbaudes darbus noteiktajos laikos vai citā laikā, iepriekš par to 

vienojoties ar attiecīgā priekšmeta skolotāju. 
6.4. Saudzēt skolas telpas un inventāru. 
6.5. Būt disciplinētam un pieklājīgam stundās un starpbrīžos.  
6.6. Nelietot necenzētus vārdus un izteicienus.  
6.7. Nepieļaut vardarbības izpausmes skolā (fiziskā, emocionālā un psiholoģiskā ietekmēšana, 

izglītojamo un skolas darbinieku pazemošana). 
6.8. Ziņot tuvāk esošajam pedagogam vai dežurantam, ja izglītojamais kādas personas darbībā 

saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 
6.9. Izslēgt pirms konsultāciju stundām mobilos telefonus un citas ierīces, kas traucē mācību 

procesu  (izņēmumi var būt tikai ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagoga atļauju). 
6.10.Ierasties skolā lietišķā apģērbā, uz Valsts pārbaudes darbiem un skolas noteiktajiem 

svinīgajiem pasākumiem - svinīgi tērptiem.  
 

7. IZGLĪTOJAMO AIZLIEGUMI 
 

Skolā un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholiskos dzērienus, 
narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, enerģijas dzērienus, gāzes baloniņus, gāzes 
pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.  

 
8. IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGU RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS 

 
8.1. Atskanot trim 5 sekunžu gariem zvana signāliem, kas nepārtraucas, tiek ziņots par ārkārtas 

situāciju konsultāciju punktā (sprāgstvielas, ugunsgrēks).  
8.2. Izglītojamajiem šādā situācijā jārīkojas sekojoši: 

8.2.1. atrodoties mācību priekšmetu stundā pie pedagoga – jāpakļaujas pedagoga 
norādījumiem un organizēti jāevakuējas no konsultāciju punkta telpām; 

8.2.2. atrodoties ārpus klašu telpām – patstāvīgi jāpamet konsultāciju punkta telpas pa 
iespējami tuvāko izeju vai jāvirzās evakuācijas plānā norādītās sarkanās bultas 
virzienā. Pēc evakuācijas jāreģistrējas pie klases audzinātāja vai konsultāciju 
punkta vadītāja. 

 
9. ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU 

 
9.1. Izglītojamais par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pats. 
9.2. Izglītojamā pārkāpuma gadījumā pedagogs veic kādu no sekojošajām darbībām: 

9.2.1. pedagoģiski audzinoša saruna ar izglītojamo; 
9.2.2. pedagoģiski audzinoša saruna ar izglītojamo un rakstiska paskaidrojuma 

pieprasījums, izglītojamā paskaidrojuma nodošana konsultāciju punkta vadītājam; 
9.2.3. izglītojamā aizvešana pie administrācijas pārstāvja un lietas nodošana 

administrācijai turpmākai rīcībai (pedagoģiskai sarunai; pedagoģiskai sarunai ar 
vecāku piedalīšanos; lietas izskatīšanai pedagoģiskās padomes sēdē);  

9.2.4. nekavējoša policijas izsaukšana; 
9.3. Administrācijas pārstāvis (direktore, konsultāciju punkta vadītāja) izvērtējot izglītojamā 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpuma smagumu, veic kādu no sekojošajām darbībām: 
9.3.1. pedagoģiski audzinoša saruna ar izglītojamo; 
9.3.2. vecāku uzaicinājums uz sarunu ar skolas administrāciju (direktori vai konsultāciju 

punkta vadītāju); 
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9.3.3. nepilngadīgajiem izglītojamiem novada vai pašvaldības, kur deklarēts jaunietis, 
atbalsta personāla (policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesas) informēšana un 
iesaistīšana; 

9.3.4. pilngadīgajiem izglītojamiem - atskaitīšana no izglītojamo skaita, pamatojoties uz 
šo noteikumu 8.4. punkta pārkāpumu.  

9.4. Atbildība par ierašanos konsultāciju punktā reibuma stāvoklī: 
9.4.1. ja pilngadīgs izglītojamais ierodas konsultāciju punktā alkohola reibumā, pēc fakta 

konstatēšanas tiek sastādīts akts, saņemts paskaidrojums no izglītojamā, ja viņš ir 
spējīgs to uzrakstīt un, akts un paskaidrojums ir pamats izglītojamā atskaitīšanai no 
skolas, 

9.4.2. ja pilngadīgs izglītojamais konsultāciju punktā ieradies reibuma stāvoklī un nav 
spējīgs uzrakstīt paskaidrojumu, tad tiek izsaukta policija un izglītojamais nogādāts 
iecirknī ekspertīzes veikšanai un tas ir pamats izglītojamā atskaitīšanai no skolas, 

9.4.3. ja nepilngadīgs izglītojamais ierodas konsultāciju punktā alkohola reibumā, pēc 
fakta konstatēšanas tiek sastādīts akts, saņemts paskaidrojums no izglītojamā, ja 
viņš ir spējīgs to uzrakstīt, izsaukti nekavējoties uz konsultāciju punktu vecāki, lai 
nogādātu izglītojamo mājās. Ja vecākus nav iespējams sazvanīt vai vecāki atsakās 
ierasties, nekavējoties ziņo pašvaldības policijai. Pēc izglītojamā atgriešanās 
konsultāciju punktā, administrācija, izvērtējot pārkāpuma smagumu veic kādu no 
8.3.1. -8.3.3. punktos atrunātajām darbībām. 

 
10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1.septembrī. 
10.2.Noteikumi ir attiecināmi arī uz izglītojamo vecākiem un citām personām, kas atrodas 

iestādes konsultācijas punktā. 
 

 
  

Iekšējās kārtības noteikumi izskatīti pedagoģiskās padomes sēde 2016.gada 26.augustā . 

 

 

Direktore                                                                                         Taisa Sorokina 
 


