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Privātā sākumskola ”Namiņš” 

     Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 

Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis/fakss 67530206 

www.naminsh.lv   e-pasts namins2000@inbox.lv 
_____________________________________________________________________ 

APSTIPRINĀTS 

dibinātājs 

SIA „Mēs pieci” 

27.08.2015. 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Rīgā 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Privātajā sākumskolā “Namiņš” (turpmāk - Skola) iekšējās kārtības noteikumi 

(turpmāk - Noteikumi) izdoti saskaņā ar: 

1.1.Izglītības likuma 54.-58. pantu; 

1.2.Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro punktu; 

1.3.Bērnu tiesību aizsardzības likumu; 

1.4.Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos”; 

1.5.Ministru kabineta  2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.277 Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

pieejamība izglītības iestādēs; 

1.6.Skolas Nolikumu. 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1.izglītības procesa organizāciju; 

2.2.izglītojamo (turpmāk - skolēni) uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās 

teritorijā un   izglītības iestādes organizētajos pasākumos;  

2.3.skolēnu tiesības un pienākumus; 

2.4.kārtību, kādā skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem; 

2.5.evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojumu izglītības iestādē;  

2.6.skolēnu rīcību, ja skolēni kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai; 

2.7.kārtību, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas; 

2.8.vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo;  

2.9. atbildību par noteikumu neievērošanu;  
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II Izglītības procesa organizācija 

3. Skola īsteno Pamatizglītības 1. posma (1.-6.klase) izglītības programmu (kods 

11011111). 

4. Mācību process Skolā notiek Rīgā, Āraišu ielā 32.   

5. Skolas ieejas durvju atvēršanai skolēni un vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem 

paziņo skolotāja, kad bērns tiek uzņemts Skolā. Skolēni un Vecāki nedrīkst izpaust 

durvju kodu nepiederošām personām. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota 

zvana poga pie Skolas ieejas.  

6. Mācību stundas sākas 9
00

.  

7. Mācības skolā notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu, fakultatīvo un 

individuālo nodarbību sarakstu. Izmaiņas tajos ir tiesīgi veikt  tikai direktors vai 

direktora vietnieks mācību un audzināšanas darbā, vai cita direktora norādīta 

persona.  

8. Mācību darba pamatforma ir mācību stunda. Tās garums ir 40 minūtes. Skolēni 

apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Skolēns ierodas skolā vismaz 10 minūtes pirms stundas sākuma. Ja skolēns nokavējis 

mācību stundas sākumu, viņam nekavējoties jāiet klasē, lūdzot atvainot par mācību 

darba traucējumu. 

10. Skolēni Skolā ierodas veseli, tīri, kārtīgi. Skolēni ik dienu nēsā Skolas nozīmīti. 

Skolas un valsts svētkos skolēni ierodas skolā svētku apģērbā (vienkrāsains 

krekls/blūze bez lieliem zīmējumiem vai uzrakstiem). Virsdrēbes atstāj garderobē, 

nomaina ielas apavus un dodas uz savu klasi. Ja skolēns ierodas skolā no 8:00-8:50, 

tad līdz stundu sākumam uzkavējas atpūtas telpā. Garderobē atstātajās virsdrēbēs 

nedrīkst glabāt vērtslietas, naudu, mobilo telefonu, atslēgas un citas svarīgas lietas.  

Nr.p.k. Laiks 

0. stunda 8
15

 – 8
55

 

1. stunda 9
00

 – 9
40

 

2. stunda 9
50

 – 10
30

 

3. stunda 10
40

 – 11
20

 

4. stunda 11
30

 – 12
10

 

5. stunda 12
45

 – 13
25

 

6. stunda 13
30 

– 14
10

 

7. stunda 14
15 

– 14
55
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11. Mācību gada sākumā skolēniem tiek ierādīts lietošanai skapītis, kurā glabājami 

mācību piederumi. Skolēns uztur kārtību skapītī un sava galda plauktā. 

12. Mācību stundu apmeklēšana ir obligāta, par to ir atbildīgi skolēni un vecāki. Skolēni 

stundas laikā nedrīkst iziet no klases bez skolotāja atļaujas.  

13. Mācību procesa pilnveidošanai un skolēnu vispusīgas attīstības nodrošināšanai Skola 

piedāvā dažādas fakultatīvās nodarbības. Deju nodarbības un kori apmeklē visu 

klašu skolēni.  

14. Mācību laikā  skolēniem jāatrodas skolā. Īpašos gadījumos skolu var atstāt tikai 

vecāku, vai viņu norādītu uzticības personu pavadībā. 

15. Starpbrīžu garums ir 10 minūtes. Pēc 5. stundas starpbrīža garums ir 5 minūtes. 

Skolēni starpbrīžos vai atpūtas telpā. 

16. Ēšanai paredzētais starpbrīdis ir pēc 4.stundas. Tā garums ir 35 minūtes. Skolēni 

atpūtas telpā nomazgā rokas un skolotāja pavadībā dodas pusdienās. Ar cieņu izturas 

pret pasniegto ēdienu, ievēro galda kultūru. Pēc ēšanas katrs skolēns novieto savus 

izmantotos traukus speciāli tam norādītā vietā.  

17. Starpbrīžos un atpūtas laikā skolēni uzturas savā klasē, atpūtas telpā, vai siltajā laikā 

dodas ārā Skolas pagalmā. 

18. Tualeti skolēns izmanto starpbrīdī, ievērojot higiēnas prasības un   kārtību. 

19. Uz sporta nodarbībām skolēns ierodas tīrā sporta tērpā un tīros, tikai sportam 

paredzētos apavos. Skolēniem audzinātājs organizē pārģērbšanos starpbrīža laikā 

klases telpā. Zālē skolēni ieiet skolotāja pavadībā vai ar skolotāja atļauju. Sporta 

tērpu un sporta apavus skolēni glabā klasē, speciāli tam ierīkotā plauktā.  

20. Skolēni piedalās un atbalsta Skolas organizētos pasākumus. 

21. Skolas organizētajos pasākumos piedalās skolēni, Skolas darbinieki, skolēnu vecāki, 

ģimenes locekļi un Skolas direktora aicināti viesi. 

22. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar skolēnu  

piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar Skolas drošības noteikumiem. 

23. Par audzēkņu drošību Skolas organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators. 

24. Visi pasākumi skolēniem  kopā ar vecākiem tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst. 

20.30. 

25. Ja bērns slimības vai kādu citu nopietnu apstākļu dēļ nevar apmeklēt skolu, 

vecākiem ir pienākums par to informēt klases audzinātāju. 

26. Attaisnojošus dokumentus par kavētajām mācību stundām skolēni nodod klases 

audzinātājam, tiklīdz ierodas skolā pēc kavējuma.  
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27. Pēc mācību stundām un fakultatīvajām nodarbībām līdz 16
00

 skolēni atrodas savā 

klasē mācību grupā ar savu klases audzinātāju un izpilda uzdotos mājas darbus. 15
15

 

skolēni sava klases audzinātāja pavadībā atpūtas telpā paēd launagu. 

28. No 16
00

 līdz 18
00 

tiek nodrošināta pagarinātās dienas grupa skolēniem, kurus no 

skolas izņem vecāki. Skolēni var doties āra pastaigā skolas iekšējā pagalmā vai ārpus 

Skolas teritorijas tikai skolotāja pavadībā.  

29. Laikā no 18
00

 līdz 19
30

 Skolēniem ir iespēja pievienoties pirmsskolas vecākajai 

grupai.  18
15

 skolēni kopā ar pirmsskolas vecāko grupu paēd vakariņas.  

30.   Skolā no 8
00  

līdz mācību stundu beigām noteikts dežūrskolotājs, kurš atbildīgs par 

mācību stundu sākumu izziņošanu skolai, kā arī uztur kārtību skolas telpās.  No 8
50  

līdz mācību stundu beigām Skolā noteikts 
 

skolēns dežurants, kurš palīdz 

dežurskolotājam uzturēt kārtību skolas telpās.  

31. Skolēni var apmeklēt „Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centra „Namiņš”” 

interešu izglītības pulciņus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Pulciņi notiek 

saskaņā ar Centra pulciņu nodarbību sarakstu. Uz nodarbībām skolēni dodas tikai 

skolotāja vai Centra darbinieka pavadībā.  

32. Skolēniem ir iespēja apmeklēt Mūzikas skolu pamatojoties uz Mūzikas skolas 

„Namiņš” uzņemšanas komisijas protokolu un direktora rīkojumu. Interešu izglītību- 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu. 

33. Skolas teritorijā un tās telpās alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo 

vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, 

lietošana, glabāšana un realizēšana aizliegta.  

34. Priekšmetus, kuri nav paredzēti mācību procesam un ar kuriem var apdraudēt savu 

vai citu drošību, skolā ienest ir aizliegts. Foto, audio un video ierīces skolēniem 

atļauts lietot tikai mācību procesa vajadzībām, saskaņojot ar skolotāju. 

35. Pirms mācību stundas sākuma skolēni mobilos telefonus, planšetdatorus, citas datu 

apstrādes un saziņas ierīces novieto mācību klasē vienkopus mācību priekšmeta 

skolotāja norādītajā vietā.  

35.1. mobilos telefonus, planšetdatorus, citas datu apstrādes un saziņas ierīces 

skolā lietot ārpus mācību stundām no plkst. 16:00 vai gadījumos, kad mācību 

priekšmeta skolotājs minētās ierīces ir plānojis izmantot mācību stundas laikā 

mācību priekšmeta satura apguvei.  

36. Ja rodas domstarpības skolēnu, skolas darbinieku un vecāku starpā, radušās 

problēmas skolēns vai vecāki cenšas risināt, ievērojot šādu secību: 

36.1. vispirms noskaidro radušos problēmu sarunā ar priekšmeta skolotāju, 
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36.2. vajadzības gadījumā tālāk to risina kopā ar klases audzinātāju, 

36.3. ja iepriekšējo darbību rezultātā to neizdevās atrisināt, tad griežas pie 

direktora vai direktora vietnieka mācību un audzināšanas darbā. 

37. Ja konstatēts konflikts starp izglītojamiem, starp izglītojamo un pedagogu vai 

izglītības iestādes darbinieku,  kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla 

vardarbība, tiek veiktas šādas darbības: 

37.1. Jebkurš darbinieks, kurš konstatējis konfliktu, nekavējoties ziņo klases 

audzinātājam vai izglītības iestādes vadītājam; 

37.2. Izvērtējot situāciju, klases audzinātājs telefoniski informē par situāciju 

izglītojamā vecākus, tiekas klātienē, analizē situāciju un cenšas novērst 

konfliktu;  

37.3. Ja konfliktu neizdodas novērst, pedagogs vai izglītības iestādes 

darbinieks vēršas pie izglītības iestādes vadītāja ar rakstisku iesniegumu ar 

situācijas aprakstu;  

37.4. Izglītības iestādes vadītājs organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā 

iesaistītās puses, tostarp pēc nepieciešamības pieaicina sociālo pedagogu, 

psihologu vai cita atbalsta personāla palīdzību situācijas risināšanai, kuras 

laikā cenšas konfliktu atrisināt. 

37.5. Izglītības iestādes vadītājs var lūgt izglītojamā vecākus ar izglītojamo 

konkrētajā dienā veikt audzinošas pārrunas. 

38. Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

38.1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību, 

38.2. vadītājs nodrošina izglītojamam mācības citā telpā cita pedagoga 

klātbūtnē.  Mācības citā telpā ilgst no vienas mācību stundas līdz mācību 

dienas beigām,  

38.3. vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta 

izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo 

vecāku sadarbību ar izglītības iestādi, 

38.4. vadītājs, saskaņojot ar skolēna vecākiem, pieaicina nepieciešamos 

speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās.  

III Izglītojamo tiesības  

39. Skolēniem ir tiesības mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas 

domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības iestādes darba organizāciju, 

izglītības procesu un izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, neaizskarot 

citu personu cieņu un godu. 
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40. Skolēniem ir tiesības izglītības procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, citas 

informācijas krātuves un mācību līdzekļus. 

41. Skolēniem ir tiesības saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes 

darbiem un citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 

42. Skolēniem ir tiesības piedalīties dažāda mēroga pasākumos, olimpiādēs, konkursos. 

43. Skolēniem ir tiesības savā īpašumā esošās personiskās mantas aizsardzību izglītības 

iestādē, ja minētā manta ir nepieciešama mācību procesam. 

44. Skolēniem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē 

un tās organizētajos pasākumos, būt pasargātam no cietsirdības un varmācības, goda 

un cieņas aizskāruma. 

45. Skolēniem ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu 

nodarbībās. 

46. Skolēniem ir tiesības iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, 

piedalīties papildus nodarbībās, saņemt pedagogu konsultācijas, piedalīties 

apkārtējās vides sakopšanā un pilnveidošanā, ja darbs ir atbilstošs viņa fiziskajam 

briedumam un nekaitē veselībai.  

47. Skolēniem ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai 

uz atpūtu un brīvo laiku, piedalīties spēlēs un pasākumos, kā arī kultūras dzīvē un 

nodarboties ar mākslu. 

48. Skolēniem ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu, rakstura attīstības un uzvedības 

novērtējumu.  

IV Skolēnu pienākumi 

49. Ievērot Skolas Nolikumu un Skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

50. Savlaicīgi ierasties uz visām mācību stundām. Mācīties apzinīgi, pēc savām spējām. 

Mācību stundā skolēniem jābūt līdzi visiem mācību līdzekļiem un dienasgrāmatai. Ja 

skolēns nav sagatavojies stundai (nodarbībām) vai viņam nav nepieciešamo mācību 

piederumu (pildspalvas, darba burtnīcas u.tml.), viņa pienākums ir pirms stundas 

(nodarbību) sākuma to darīt zināmu skolotājam.  

51. Stundās savu uzmanību veltīt mācībām un uzvesties tā, lai apzināti nekaitētu mācību 

procesam. 

52. Precīzi ievērot skolotāju norādījumus par mācību un uzskates līdzekļu lietošanu, 

ievērot uzvedības noteikumus mācību telpās. Bez skolotāja atļaujas neizmantot 

mūzikas instrumentus, video un audio tehniku, datortehniku u.tml. 

53. Par sabojātajiem mācību un uzskates līdzekļiem nekavējoties ziņot atbildīgajam 

skolotājam. 
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54. Saudzēt skolas inventāru un interjeru, mācību līdzekļus un grāmatas, atbildēt par 

savu darba vietu; skolēna nodarītos materiālos zaudējumus atlīdzina skolēna vecāki.  

55. Atbalstīt un aktīvi iesaistīties skolas rīkotajos pasākumos. 

56. Skolā ievērot sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas, ar savām zināšanām 

un attieksmi celt Skolas autoritāti un cienīt tās tradīcijas.  

57. Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību skolā, izpildīt skolas pedagogu, 

darbinieku prasības. 

58. Taktiski un iejūtīgi izturēties pret citiem, ievērot savstarpējo pieklājību un 

smalkjūtību attiecībās. Iecietīgi izturēties pret jaunāko klašu skolēniem un 

pirmsskolas audzēkņiem. 

59. Cienīt gan savu, gan apkārtējo cilvēku veselību, drošību un garastāvokli. 

60. Ievērot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju veiktās drošības instruktāžas.  

61. Par novērotiem drošības pārkāpumiem, nepiederošām personām skolas telpās un tās 

teritorijā, vai kādas personas darbībā saskatītiem draudiem savai vai citu personu 

drošībai, nekavējoties ziņot skolotājiem, direktoram, skolas darbiniekiem.  

62. Skolas telpās nav pieļaujama skraidīšana, klaigāšana, grūstīšanās un citas izdarības, 

kas traucē sabiedrisko kārtību un var radīt traumas. Saslimšanas un traumu gadījumā 

jālūdz palīdzība skolotājam vai citam skolas darbiniekam. 

 

V Kārtība, kādā audzēkņi un vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem 

63. Ar skolas iekšējās kārtības un citiem drošības noteikumiem skolēnus iepazīstina 

klases audzinātājs ne retāk kā katra mācību gada sākumā, ar citu mācību priekšmetu 

drošības noteikumiem iepazīstina priekšmetu skolotāji pēc vajadzības. 

64. Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi lasāmi pie skolas ziņojumu dēļa. 

65. Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem, skolas Nolikumu un drošības noteikumiem 

skolēnu vecāki tiek iepazīstināti, slēdzot līgumu par bērna uzņemšanu skolā, kā arī 

pirmajā klases vecāku sapulcē.  

66. Evakuācijas plāni ar instrukciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā un operatīvo 

dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietoti katrā telpu grupā pie izejas. 

67. Skolas informācijas stendā ir izvietota informācija par Skolas direktora  pieņemšanas 

laikiem. 

VI Kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas 

68. Skolai piederošas personas ir: Skolas darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki. 
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69. Skolas darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Skolā uzrāda 

dienesta apliecību un informē Skolas direktoru par savas ierašanās mērķi. 

70. Personas, kuras ierodas Skolā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai 

sūdzības, griežas pie Skolas direktora pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par 

citu tikšanās laiku. 

71. Ja skolā ievērota nepiederoša persona par to informēt klases audzinātāju vai 

skolotāju. Tālāk informāciju nodod direktora vietniekam mācību un audzināšanas 

darbā un direktoram.  

VII Atbildība par noteikumu neievērošanu 

72. Par skolēna nopietnu pārkāpumu mācību starplaikā skolotājs sastāda aktu, to 

reģistrējot pie direktora.     

73. Par notikušo skolotājs informē klases audzinātāju, kurš noskaidro ar akta sastādīšanu 

saistītos apstākļus un ziņo vecākiem.  

74. Starpgadījumus, kas radušies stundu laikā, risina attiecīgā priekšmeta skolotājs. 

75. Administrācija kopā ar klases audzinātāju (priekšmeta skolotāju) vienas dienas laikā 

izskata aktā norādītos apstākļus un pieņem lēmumu tālākai darbībai. 

76. Atkarībā no pārkāpuma rakstura un sistemātiskuma  tālākās darbības var būt:  

76.1. mutisks skolotāja aizrādījums;  

76.2. rakstiska piezīme dienasgrāmatā; 

76.3. pārrunas ar skolotāju un klases audzinātāju; 

76.4. pārrunas ar administrāciju; 

76.5. vecāku uzaicināšana uz skolu, paskaidrojums un pārrunas kopā ar     

vecākiem; 

76.6. paskaidrojums, jautājumu risina sociālais pedagogs, psihologs; 

76.7. brīdinājums direktora rīkojumā; 

76.8. rājiens direktora rīkojumā; 

76.9. pārkāpuma izskatīšana pedagoģiskās padomes sēdē un lēmums iesaistīt 

pašvaldības policiju. 

 

Direktore    Sandra Indriksone 

 
 


