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BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA 

BALVU SĀKUMSKOLA 

Reģ. Nr. 4211903357, Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501 

tālr. 64507006, e-pasts: pamatskola@balvi.lv 

Balvos 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

19.08.2020.         Nr.5 

     

BALVU SĀKUMSKOLAS 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54 pantu un 55. 

pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15 pantu,16.pantu un 

23. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.11.2009. 

noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Balvu sākumskolas (turpmāk-Skola) Iekšējās kārtības noteikumi ir iestādes normatīvais 

akts. 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1. izglītības procesa organizāciju; 

            2.2. izglītojamo tiesības un pienākumus; 

            2.3. iekšējās kārtības noteikumus skolēniem skolā; 

            2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu; 

2.5. kārtību, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem. 

3. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta. Ar Noteikumiem iepazīstina 

skolēnus audzināšanas stundās. Noteikumi ir izlikti izglītojamiem redzamā vietā klases 

stendā. Noteikumi ir ievietoti skolas mājas lapā. 

 

 

1. Izglītības procesa organizācija 

 

1.1. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību stundu, fakultatīvo stundu, 

konsultāciju un pagarinātās dienas grupu, interešu izglītības pulciņu, atbalsta personāla 

stundu sarakstiem, tos apstiprina skolas direktore. 

1.2. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas nedēļā. 

1.3. Mācību stundu sarakstu, fakultatīvo stundu, konsultāciju un pagarinātās dienas grupu, 

interešu izglītības pulciņu, atbalsta personāla stundu sarakstu veido un izmaiņas tajā veic 

direktora vietnieces izglītības jomā. 

1.4. Skolas ieejas durvis ir atvērtas no plkst.7
30

.  

1.5. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.  

1.6. Stundas garums 1.-6. klasēm ir 40 minūtes. 
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 Stundu laiki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Nepieciešamības gadījumos mācībām, fakultatīvajām stundām, interešu izglītības, 

pulciņiem, atbalsta personāla nodarbībām var izmantot 0. stundu, kas sākas plkst. 8.15. 

1.8. Izglītojamie ievēro mācību priekšmetu stundu laikus un mācību priekšmetu stundu 

sarakstu (turpmāk – Saraksts). 

1.9. Izmaiņas Sarakstā izliek pie informācijas stenda, paziņo mutiski direktores vietniece, 

klases audzinātāja. 

1.10.  Izglītojamo mācību priekšmetu stundu, uzdotā, vērtējuma un informācijas apkopošanai, 

kā arī saziņai ar izglītojamo vecākiem Skolā tiek izmantots e-klases žurnāls. 

1.11.  Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos saskaņā ar Skolas direktora 

apstiprinātu grafiku. 

1.12.  Mācību gada laikā ne vairāk kā 5 mācību dienas skola izmanto pārgājieniem un 

ekskursijām, skolas kopīgiem pasākumiem (1.septembris, Ziemassvētki, skolas pēdējā 

diena u.tml.), sporta pasākumiem (veselības diena, kross u.tml.). 

1.13.  Visi masu pasākumi skolā jābeidz ne vēlāk kā pulksten 20.00. 

1.14.  Klases pasākuma organizēšana skolā jāpiesaka direktores vietniecei audzināšanas jomā.  

Pēc pasākuma jāsakārto telpa. 

 

2. Izglītojamo tiesības 

 

2.1. Izglītojamajiem ir tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pamatizglītības 

ieguvi. 

2.2. Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

neaizskarot citu personu cieņu un godu. 

2.3. Iekšējos normatīvajos aktos, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumos, paredzētajā 

kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, aparatūru, 

kultūras, sporta inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo 

literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt 

bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus. 

2.4. Ir tiesības uz mantas aizsardzību izglītības iestādē. 

2.5. Ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību, uz dzīvībai un 

veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

2.6. Ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu. 

2.7. Ir tiesības uz privāto dzīvi un korespondences noslēpumu, personas 

neaizskaramību un brīvību. 

2.8. Pret izglītojamo nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, 

aizskart viņa cieņu un godu. 

2.9. Apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas 

jaunrades spējas. 

2.10. Brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida 

informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību. 

Izglītojamo reliģisko piederību nosaka vecāki. 
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2.11. Piedalīties pašpārvaldē atbilstoši Skolas Izglītojamo domes reglamenta 

prasībām. Jebkurās citās jomās, kas skar izglītojamā intereses, bērna viedoklim 

veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam. 

2.12. Piedalīties Skolas, starpnovadu, reģionu, valsts un starptautiskās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ārpusstundu un ārpusskolas nodarbībās un 

aktivitātēs, kuras sekmē skolēna vispusīgo attīstību. 

2.13. Saņemt no skolotājiem paskaidrojumus un konsultācijas mācību priekšmetu 

standarta apjomā, kā arī padziļinātai mācību priekšmetu apguvei. 

2.14. Iegūt mācību priekšmeta skolotāja argumentētu skaidrojumu par zināšanu 

novērtējumu. 

2.15. Izteikt priekšlikumus Skolas darbības izvērtēšanā un pilnveidošanā. 

 

3. Izglītojamo pienākumi 

 

3.1. Apgūt pamatizglītības programmu un mācīties atbilstoši savai fiziskajai un 

garīgajai attīstībai un savām spējām, un interesēm. 

3.2. Zināt, ievērot un pildīt izglītības iestādes nolikumu un iekšējos normatīvos aktus, 

tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumus, un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības 

iestādi. 

3.3. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās likumdošanu, vēsturi, sabiedrību, valsts 

simboliem un latviešu valodu, valsts un Skolas karogu, valsts un Skolas himnu un 

tradīcijām. Būt savas valsts, pilsētas un Skolas patriotam un sekmēt Skolas 

prestižu. 

3.4. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses. 

3.5. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. Nelietot rupjus, godu, cieņu 

aizskarošus vārdus. 

3.6. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. 

3.7. Būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās. 

3.8. Atrasties izglītības iestādē iekšējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā iekšējās 

kārtības noteikumiem, atbilstošā apģērbā. 

3.9. Lietderīgi un atbildīgi mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, 

aparatūru, kultūras, sporta inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam 

nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus.  

3.10. Ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās 

(piemēram, tualetēs, dušās). 

3.11. Būt pilntiesīgam sabiedrības loceklim. Ievērot sabiedrībā pieņemtos 

uzvedības noteikumus.  

3.12. Izglītojamais nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un 

pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, tajā skaitā traucēt mācību darbu stundās 

klasesbiedriem, skolotājiem. 

3.13. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, Skolas apkārtnes tīrību un kārtību.  

3.14. Patstāvīgi un vienmēr gatavoties mācību priekšmetu stundām un pārbaudes 

darbiem. 

3.15. Rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku garīgo un fizisko veselību, savu un 

citu drošību un dzīvību. 

3.16. Piedalīties Skolas, starpnovadu, reģionu, valsts un starptautiskās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ārpusstundu un ārpusskolas nodarbībās un 

aktivitātēs, un citos pasākumos. 

3.17. Rūpēties par klases un Skolas inventāra saglabāšanu. 

3.18. Uzņemties atbildību par savām personiskajām mantām. 

3.19. Interesēties par norisēm Skolā, pilsētā, valstī un pasaulē. 

3.20. Aktīvi paust savu viedokli un mutiski aizrādīt tiem Skolas izglītojamajiem, 

kuri pārkāpj Skolā pastāvošos noteikumus. 
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3.21. Ierodoties skolā, mobilo telefonu, planšetdatoru un citu personīgo IT ierīču 

lietošana mācību dienas laikā skolā ir aizliegta. Ja mācību dienas laikā mobilais 

telefons ir nepieciešams neatliekamai saziņai ar vecākiem vai tuviniekiem, 

saskaņojot ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju, mobilais telefons drīkst 

tikts ieslēgts un pēc saziņas tas atkal ir jāizslēdz un jānoglabā līdz mācību dienas 

beigām.  

 

 

4. Izglītojamo uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos 

pasākumos 

 

4.1. Ierašanās skolā 

4.1.1. Skolā un tās teritorijā pārvietoties ejot, ievērojot drošības noteikumus. Pa 

trepēm pārvietoties mierīgi. 

4.1.2. Izglītojamā apģērbs, apavi un aksesuāri nedrīkst traucēt izglītības procesam, 

un tiem jābūt tīriem, atbilstošam izglītojamā vecumam, laika apstākļiem. 

4.1.3. Uz Skolas, valsts svētkiem ierasties svētku apģērbā baltā, zilā, pelēkā vai 

melnā krāsā, ievērojot lietišķo ģērbšanās stilu un atbilstoši svētku etiķetei. 

4.1.4. Ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms pirmās stundas, ņemot līdzi 

nepieciešamos mācību piederumus. 

4.1.5. Izglītojamie, kuriem ir velosipēdista apliecība, ierodoties Skolā un tās 

teritorijā, ievēro ceļu satiksmes noteikumus un velosipēdus novieto tiem 

paredzētajās vietās. 

4.1.6. Ienākot Skolā vai atstājot to, ievērot sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas. 

4.1.7. Pēc mācību priekšmetu stundu, interešu izglītības pulciņiem un Skolas 

pasākumu norises beigām doties mājup. 

 

4.2. Garderobē 

4.2.1. Klasei/izglītojamajam ierādītajā garderobē novietot virsdrēbes un āra apavus. 

4.2.2. Katram pašam nodrošināt kārtību un tīrību garderobē. 

4.2.3. Maiņas apavus garderobē glabāt drēbju maisiņā, neko neatstāt uz grīdas. 

4.2.4. Garderobē neatstāt vērtīgas lietas.  

4.2.5. Neuzkavēties starpbrīžos garderobē. 

 

4.3. Klasē 

4.3.1. Uz stundu ierasties savlaicīgi un ar izpildītiem mājas darbiem. 

4.3.2. Ierādīto vietu drīkst mainīt ar skolotāja atļauju. Stundās iziet no klases 

izglītojamais drīkst ar skolotāja atļauju. 

4.3.3. Atbildēt par ierādītās vietas kārtību, kā arī stundā izsniegtajiem mācību 

līdzekļiem. 

4.3.4. Uz galda turēt tikai mācību stundai nepieciešamos mācību piederumus. 

4.3.5. Stundās mobilo telefonu lietot tikai ar skolotāja atļauju. 

4.3.6. Ievērot mācību kabineta iekšējās kārtības noteikumus. 

4.3.7. Somu turēt tam norādītajā vietā. 

4.3.8. Neaiztikt citiem skolēniem un skolotājam piederošas personīgās mantas un 

mācību piederumus.  

4.3.9. Izteikt savas domas tikai ar skolotāja atļauju. Ja grib atbildēt vai ko pajautāt 

savam skolotājam, jāpaceļ roka. 

4.3.10. Sporta stundās piedalīties sporta tērpā un sporta apavos, kas nav ielas apavi. 

4.3.11. Skolēni bez atļaujas nedrīkst fotografēt vai ierakstīt sarunas ar skolēniem, 

skolotajiem un skolas darbiniekiem, kā arī šo informāciju ievietot internetā. 
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4.4. Korpusā, gaitenī starpbrīžos 

4.4.1. Uzturēties Skolas telpās tajā korpusā vai pie klases, kur notiks nākamā 

mācību stunda vai ar saskaņojumu Skolai piegulošajā teritorijā.  

4.4.2. Mācību kabinetā izglītojamie drīkst atrasties tad, ja to atļauj kabineta vadītājs. 

4.4.3. Kāpnes, rūpējoties par savu un citu drošību, izmantot mierīgi ejot, lai 

pārvietotos starp stāviem. 

4.4.4. Gaidot stundu, Skolas telpās būt klusiem, lai netraucētu mācību darbu. 

4.4.5. Atbildīgi lietot starpbrīžiem paredzēto inventāru, spēles un informēt  klases 

audzinātāju, dežūrskolotāju par to bojājumiem. 

4.4.6. Uzturēt kārtību Skolas telpās un rūpēties par atkritumu novietošanu tam 

paredzētajās vietās. 

 

4.5. Ēdamzālē 
4.5.1. Pirms ēšanas nomazgāt rokas. 

4.5.2. Ēdamzālē ieiet/iziet mierīgi kopā ar skolotāju vai ņemot vērā skolotāja 

norādījumus. 

4.5.3. Uz pusdienām izglītojamajiem ierasties klases audzinātāja vai priekšmeta 

skolotāja pavadībā.  

4.5.4. Apsēsties atbilstošajā vietā pie galda. 

4.5.5. Atbildīgi izturēties pret pusdienu pārtiku, launaga porciju. 

4.5.6. Būt pieklājīgiem un pateicīgiem, un pateikt "Paldies" par sagatavoto ēdienu!  

4.5.7. Pēc ēšanas nokārtot savu šķīvi, lai galds paliek tīrs un sakopts. 

4.5.8. Ēšanas laikā ievērot klusumu, nesarunāties! 

 

4.6. Bibliotēkā 
4.6.1. Ievērot “Balvu sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumus”. 

 

4.7. Sporta un aktu zālē 

4.7.1. Ievērot “Drošības, kārtības un higiēnas noteikumus Balvu sākumskolas sporta 

zālē” un skolotāja norādījumus. 

 

4.8. Dušās/tualetē 

4.8.1. Ievērot personīgo higiēnu, vispārējos uzvedības un drošības noteikumus. 

 

4.9. Skolas organizētajos pasākumos 
4.9.1. Ierasties savlaicīgi uz pasākumu. Atstāt zāli tikai tad, kad beidzies pasākums 

vai sekojot skolotāja norādījumiem. 

4.9.2. Mobilo telefonu un citas tehniskās ierīces pasākuma laikā turēt izslēgtas. 

4.9.3. Mācību ekskursija/pārgājiens var notikt, ja divas dienas iepriekš uzrakstīts 

pieteikums skolas direktoram un ir saņemta atļauja doties ekskursijā/pārgājienā. 

Dienu pirms došanās ekskursijā/pārgājienā klases audzinātājs uzrāda direktora 

vietniekam audzināšanas darbā drošības instruktāžu.  

4.9.4. Klases ārpusstundu pasākums norit norādītajā telpā. Par drošību un kārtību 

klases ārpusstundu pasākumu laikā atbild klases audzinātājs. 

4.9.5. Pasākumam beidzoties, atbildīgajiem par pasākumu jāsakārto telpa 

(jāpārbauda, vai aizvērti logi, jāizslēdz gaisma). 

4.9.6. Skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos, kas iekļauti skolas gada plānā 

un notiek stundu laikā, jāpiedalās visiem izglītojamajiem. Izņēmums – ja ir ārsta 

zīme vai vecāku savlaicīgi iesniegts rakstisks skaidrojums klases audzinātājam 

par neierašanās iemeslu. 

4.9.7. Visos skolas un klases pasākumos klase piedalās tikai kopā ar klases 

audzinātāju (klases audzinātāja prombūtnes laikā kopā ar klasi ir skolas 

direktora apstiprināts pienākumu izpildītājs). 
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4.9.8. Par drošību un kārtību skolas pasākumu laikā atbild pasākuma organizators, 

nepieciešamības gadījumā piesaistot policiju un izglītojamo vecākus. Klases 

audzinātājs ir līdzatbildīgs par savas audzināmās klases kārtības nodrošināšanu 

pasākuma laikā. 

 

4.10.Skolas teritorijā 

4.10.1. Mācību laikā savas drošības dēļ uzturēties tikai Skolas teritorijā un atstāt to tikai 

saskaņojot ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju. 

4.10.2. Lai pārvietotos Skolas teritorijā, izmantot tam paredzētos celiņus. 

     4.10.3. Zaļajā zonā drīkst atrasties ar skolotāja atļauju mācību un audzināšanas 

aktivitāšu laikā. 

 

 

5. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

 Izglītojamajam par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu seko: 

5.1. mutisks aizrādījums; 

5.2. skolotāja rakstisks ziņojums par skolēna pārkāpumu e – klases žurnālā, atzīmējot 

pozitīvo, negatīvo uzvedību; 

5.3. skolotāja rakstisks problēmas pieteikums sociālajam pedagogam; 

5.4. saruna skolas atbalsta komandā; 

5.5. saruna skolas atbalsta komandā, piedaloties direktoram un vecākiem; 

5.6. starpinstitūciju pārstāvju piesaiste. 

 

 

6. Kārtība, kādā izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem 

6.1. Izglītojamos iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem 

un evakuācijas plānu šādā kārtībā: 

6.2. ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem par ugunsdrošību, 

elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu un evakuācijas plānu – katru gadu 

septembrī; 

6.3. ar drošības noteikumiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas 

un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību – ne retāk kā divas 

reizes gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību; 

6.4. ar drošības noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās – pirms 

katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas; 

6.5. ar drošības noteikumiem par drošību citos izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos, drošību sporta sacensībās un nodarbībās – pirms katra pasākuma un 

sporta sacensībām. 

6.6. Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības 

noteikumiem un evakuācijas plānu glabāta pie direktora vietnieka audzināšanā. 

Izglītojamais, atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", 

norādot datumu un parakstu. 

6.7. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību 

izvietoti Skolā atbilstoši ugunsdrošības normu un Skolas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

 

 

7. Noslēguma jautājumi 
7.1. Skolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu grozījumus veic pēc Skolēnu 

domes, Vecāku padomes, Skolas Pedagoģiskās padomes, direktores, Skolas 

dibinātāja priekšlikuma. 
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7.2. Kārtība saskaņota pedagoģiskās padomes sēdē 2020.gada 19.augustā. 

7.3. Uzskatīt par spēkā zaudējušiem 2016.gada 17.augusta „Balvu pamatskolas 

iekšējās kārtības noteikumus” 

 

 

 

 

 

Direktore                                                                                 L.Krištopanova 
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Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos 

Izdarīt Balvu sākumskolas Iekšējās  kārtības noteikumos šādus grozījumus: 

 

1. grozīt Iekšējās kārtības noteikumos 1.6.  punktu šādā redakcijā: 

Skolā ir noteikts sekojošs stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums: 

 1.-2.klase 3.-4.klase 5.-6.klase 

0.stunda 8.15-8.55 8.15-8.55 8.15-8.55 

1.stunda 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.40 

2.stunda 9.50-10.30 9.50-10.30 9.50-10.30 

3.stunda 10.40-11.20 10.40-11.20 10.40-11.20 

 pusdienas   

4.stunda 11.50-12.30 11.30-12.10 11.30-12.10 

  pusdienas  

5.stunda 12.40-13.20 12.40-13.20 12.20-13.00 

   pusdienas 

6.stunda  13.30-14.10 13.30-14.10 

7.stunda   14.20-15.00 

 

 

Grozījumi pieņemti  2021.gada 11.augustā 

 

 

Direktors                                                                                                 L.Krištopanova  

 

 

https://likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums

