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APSTIPRINU 

  I. Logina 

Privātās sākumskolas “DOMDARIS” direktore 

30.08. 2019. 
 

Privātās sākumskolas DOMDARIS 

Iekšējās kārtības noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Privātās sākumskolas „DOMDARIS” (turpmāk tekstā - Skola) iekšējās kārtības 

noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. 

punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 3.5. un 3.6. punktam, Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 

palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu. 

 

1.2. Noteikumi nosaka: 

1.2.1. skolēnu tiesības un pienākumus; 

1.2.2. dzīvi un sadarbību Skolā; 

1.2.3. mācību darba organizāciju; 

1.2.4. kārtību, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas; 

1.2.5. drošību un veselību; 

1.2.6. kabinetu lietošanas Noteikumus; 

1.2.7. apbalvojumus par panākumiem mācībās, uzvedībā un aktīvu iesaistīšanos 

Skolas dzīvē; 

1.2.8. skolēnu atbildību par Noteikumu ievērošanu; 

1.2.9. vecāku tiesības un pienākumus; 

1.2.10. kārtību, kādā izglītojamie, darbinieki un vecāki tiek iepazīstināti ar 

Noteikumiem. 

 

2. Skolēnu tiesības un pienākumi 

 

2.1. Skolēnu tiesības: 

 

2.1.1. brīvi izteikt un aizstāvēt savus uzskatus atbilstoši demokrātijas 

pamatprincipiem, neaizskarot cilvēka, Skolas un valsts cieņu un godu; 

2.1.2. saņemt pret sevi cilvēcisku cieņu apliecinošu attieksmi; 

2.1.3. domstarpību gadījumā lūgt palīdzību klases audzinātājam, priekšmetu 

skolotājiem vai Skolas administrācijai; 

2.1.4. uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās; 

2.1.5. uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Skolā un Skolas organizētajos 
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pasākumos; 

2.1.6. saņemt informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesā; 

2.1.7. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

2.1.8. apstrīdēt mācību sasniegumu vērtējumu un nepieciešamības gadījumā 

konsultēties ar administrāciju; 

2.1.9. piedalīties stundās, izmantojot tām atvēlēto laiku mācību mērķiem;  

2.1.10. piedalīties Skolas ārpusstundu pasākumos un nodarbībās; 

2.1.11. izglītošanās procesā izmantot izglītības iestāžu telpas un pieejamos mācību 

līdzekļus; 

2.1.12. izmantot Skolas inventāru un materiāli tehniskos līdzekļus, iepriekš saņemot 

skolotāja atļauju; 

2.1.13. pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē; 

2.1.14. pārstāvēt Skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs; 

2.1.15. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

2.1.16. izteikt priekšlikumus Skolas dzīves pilnveidošanai; 

2.1.17. izvērtēt skolasbiedru uzvedību un mācību darbu to pilnveidei, balstoties uz 

skolotāja dotiem vērtēšanas kritērijiem; 

 

2.2. Skolēnu pienākumi: 

 

2.2.1. iegūt pamatizglītību; 

2.2.2. precīzi un noteiktajos termiņos izpildīt mācību plānā paredzētos uzdevumus 

izglītības ieguvei; 

2.2.3. 2. – 7. klašu skolēniem uz Skolu līdzi ņemt brīvi izvēlētu plānotāju; 

2.2.4. uz sporta stundām ierasties sporta tērpā; 

2.2.5. svētkos Skolā ierasties pēc saviem ieskatiem un situācijai atbilstošā svētku 

tērpā; 

2.2.6. apmeklēt un iesaistīties pasākumos, kas notiek mācību un audzināšanas procesa 

ietvaros; 

2.2.7. ārpusskolas aktivitātes plānot tā, lai tās netraucē mācību darbam; 

2.2.8. kavēto mācību vielu apgūt patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā konsultējoties 

ar priekšmeta skolotāju; 

2.2.9. ar savu uzvedību netraucēt pārējiem skolēniem un skolotājiem; 

2.2.10. ēšanai izmantot šim nolūkam paredzētās telpas un laiku ēšanas starpbrīžos; 

2.2.11. saudzīgi izturēties pret Skolas inventāru un materiāli tehniskajiem līdzekļiem; 

2.2.12. mācību dienas garumā Skolā nelietot mobilo telefonu un citas elektroierīces 

(mūzikas atskaņotāju, planšetdatoru u.c.), ja tās nav paredzētas mācību darba 

veikšanai vai nav saņemta skolas administrācijas atļauja par to lietošanu. 

Mobilie telefoni mācību dienas sākumā tiek nolikti tiem paredzētā kastītē un 

glabājas tur līdz mācību dienas beigām. Elektroierīcēm ir jābūt izslēgtām. 

Mobilās ierīces drīkst lietot noteiktā laikā un vietā, par ko skolēni tiek atbilstoši 

informēti; 

2.2.13. iepazīties un ievērot kabinetu lietošanas noteikumus; 

2.2.14. uzturēt kārtību Skolā; 

2.2.15. izpildīt skolotāju, administrācijas un Skolas darbinieku prasības; 

2.2.16. ievērot Skolas Noteikumus, Skolas nolikumu, rīkojumus u.c. normatīvos  

aktus. 

 

3. Dzīve un sadarbība Skolā 

 

Skolēni ar savu uzvedību, stāju un valodu veido Skolas tēlu. 
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3.1. Savstarpējās attiecības. 

 

3.1.1. Attiecības balstās uz savstarpēju cieņu, draudzību un sapratni; 

3.1.2. Jokošanās nedrīkst aizskart citus un nodarīt kaitējumu viņu vai Skolas 

īpašumam; 

3.1.3. Skolēni un Skolas darbinieki vienmēr uzvedas laipni un pieklājīgi; 

3.1.4. Savstarpējās sarunas notiek netraucējot citiem; 

3.1.5. Skolēni un Skolas darbinieki ievēro vispārpieņemtās etiķetes normas; 

3.1.6. Skolēni nelieto necenzētus vārdus. 

 

3.2. Kārtība un tīrība Skolas telpās. 

 

3.2.1. Mums visiem ir tiesības dzīvot sakārtotā Skolā, mācībām un atpūtai piemērotā 

vidē, un mēs aktīvi piedalāmies šādas vides izveidošanā un uzturēšanā. 

3.2.2. Skolā tiek ievērota tīrība un kārtība. 

3.2.3. Ienākot Skolā, noslauka kājas, nomaina apavus. 

3.2.4. Līdz stundas sākumam sagatavo visu darbam nepieciešamo (zīmuli, pildspalvu, 

dzēšgumiju, lineālu, līmes zīmuli, šķēres, krāsainos zīmuļus vai flomāsterus, 

sporta tērpu – apavi, zeķes, T-krekls, šorti vai bikses, jaka, u.c. stundai 

nepieciešamās lietas), uz galda atrodas tikai stundā vajadzīgais. 

3.2.5. Stundas sākumā, pēc skolotāja uzaicinājuma, skolēni sasveicinās ar skolotāju. 

3.2.6. Par kārtību klasē un ēdnīcā rūpējas kārtībnieks, kura pienākumi ir noteikti 

Skolas Klases kārtībnieka pienākumos. 

3.2.7. Stundas laikā skolēns, ja vēlas izteikties, dod zīmi, piemēram, paceļot roku, un 

nepārtrauc ne skolotāju, ne citu skolēnu pusvārdā. 

3.2.8. Skolēns stundas laikā var pārvietoties pa klases telpu vai ārpus tās, ja skolotājs 

devis atļauju to darīt. 

3.2.9. Skolotājs nosaka stundas beigas un ļauj doties starpbrīdī. 

3.2.10. Skolēns, kurš nokavējis stundas sākumu, atvainojas par stundas traucējumu un 

savu vietu ieņem ar skolotāja atļauju. 

3.2.11. Katras stundas beigās skolēni sakārto savu darbavietu un neatstāj neko lieku uz 

galda vai grīdas. Kārtībnieks atbild par to, lai klases telpa būtu sakārtota – 

notīrīta tāfele, tīra grīda, galdi un krēsli kārtīgi novietoti, skolēnu atstātās 

mantas noliktas grozā pie pazudušajām mantām. 

3.2.12. Virsdrēbēm ir piešūti pakaramie. 

3.2.13. Dienas beigās ģērbtuvēs uz āķīšiem paliek tikai sporta tērpa maiss un 

pārvelkamās āra drēbes. Maiņas apavi tiek atstāti plauktā. Piektdienās sporta 

tērpu un citas atnestās mantas skolēns nes uz mājām. 

3.2.14. Pirms brīvlaika skolēni nogādā mājās visas savas mantas (sporta tērpus, 

atnestās grāmatas, maiņas apavus, ūdens pudeli un citas mantas). 

3.2.15. Apavu plauktos Skolēni sakārto savus apavus katrreiz, kad tos maina. 

3.2.16. Virsdrēbes skolēni atstāj savās ģērbtuvēs – stundās ar virsdrēbēm nesēž. 

3.2.17. Skolotāju istabā, administrācijas telpās un saimniecības telpās skolēni var ieiet, 

tikai pieklauvējot un saņemot skolotāja vai darbinieka atļauju. Telpā neieiet, ja 

tur neviena nav. 

3.2.18. Klase, kura dodas uz nodarbībām (sports un pulciņi) ārpus skolas ēkas, no 

skolas iziet tikai tad, kad visa grupa ir sapulcējusies. Skolēni dodas uz 

nodarbībām un ierodas Skolā tikai skolotāja pavadībā. 

3.2.19. Katram skolēnam katrā kabinetā ir sava vieta, ko noteicis klases audzinātājs, 

mācību priekšmeta skolotājs vai skolēns izvēlējies pats, ņemot vērā skolēna 

veselības stāvokli un priekšnoteikumus produktīvam darbam. Sēdēšanas 

kārtību klasēs pārkārto tikai ar skolotāja atļauju. 
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4. Mācību darba organizācija 

 

4.1. Vispārīgā informācija. 

 

4.1.1. Mācību gada sākums, brīvlaiki, mācību gada noslēgums un valsts pārbaudes 

darbu grafiks tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

4.1.2. Skolā ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. 

4.1.3. Mācību un ārpusklases darbs Skolā notiek saskaņā ar Skolas direktora 

apstiprinātu stundu un ārpusklases nodarbību sarakstu. 

4.1.4. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes, starpbrīžu ilgums ir 5 minūtes, izņemot 

brokastu, pusdienu starpbrīdi un pastaigu. Pēc pusdienu starpbrīža, visi skolēni, 

kuri paliek Skolā dodas pavadīt brīvo laiku Skolas pagalmā līdz plkst. 15:00. 

Laikā no plkst. 15:00 līdz plkst. 15:40 skolēniem ir iespēja apmeklēt mācību 

priekšmetu konsultācijas, doties uz pieskatīšanu, lasīt bibliotēkā vai klausīties 

mūziku fonotēkā.   

4.1.5. Skolas Pagalma noteikumu instruktāža skolēniem tiek veikta katra mācību gada 

sākumā (septembrī), un, ja nepieciešams, atkārtoti mācību gada laikā. 

4.1.6. Skolotāji tiek iepazīstināti ar stundu izmaiņām attiecīgās dienas rītā. 

4.1.7. Konsultācijas mācību priekšmetos notiek atbilstoši Skolas administrācijas 

sastādītajam mācību grafikam. 

 

4.2. Skolēnu ierašanās Skolā. 

 

4.2.1. Mācības 1. līdz 3. klasei Skolā sākas plkst. 9:00. Skolēni Skolā ierodas laika 

posmā no plkst. 8:00 līdz plkst. 9:00. Mācības 4. līdz 7.klasei Skolā sākas plkst. 

8.30. Skolēni Skolā ierodas laika posmā no plkst. 7:45 līdz plkst. 8:30. 

4.2.2. Skolēni dodas prom no Skolas laika posmā no plkst.14:00 līdz plkst.18:00. 

 

4.3. Mājas darbi. 

 

4.3.1. Skolēniem, lai attīstītu mājas darbu pildīšanas iemaņas, tiek uzdoti nelieli mājas 

darbi ne biežāk kā 1 reizi nedēļā vienā mācību priekšmetā. 

4.3.2. Skolotājs, uzdodot mājas darbus, vienmēr seko, lai skolēni tos izmantotu 

nākamās mācību stundas sākumā vai tās ietvaros. 

 

4.4. Stundu kavējumi. 

 

4.4.1. Ja skolēns regulāri kavēs kādu no mācību stundām (mūzikas skola, sporta skola 

u.c.), vecākiem septembra vai janvāra sākumā jāraksta Iesniegums par stundu 

kavējumiem, adresēts Skolas direktorei, kura, izvērtējot mācību sasniegumus un 

konsultējoties ar priekšmetu skolotājiem, sniedz atbildi, vai tas ir iespējams un 

uz kādiem nosacījumiem. 

4.4.2. Ja vecāki plāno dažādas ģimenes aktivitātes (ceļojumi u.c.) Skolas mācību laikā, 

divas nedēļas iepriekš vecāki raksta iesniegumu un saņem Skolas direktores 

vietnieces mācību jomā atļauju. Skolēns apgūst mācību vielu patstāvīgi, sekojot 

līdzi mācību tēmām skolvadības sistēmā e-klase. 

4.4.3. Ja skolēns neierodas Skolā, vecāki informē par to klases audzinātāju līdz 8:30 un 

e - klase.lv aizpilda kavējuma pieteikumu. Ja kavējuma pieteikums nav 

saņemts, tās pašas dienas beigās klases audzinātājs sazinās ar skolēna vecākiem 

un noskaidro kavējuma iemeslu. 

4.4.4. Ja skolēns ir slimojis vairāk par 3 dienām, tad skolēns Skolā ierodas ar ārsta 

zīmi, kurā norādīts, ka viņš ir vesels un drīkst apmeklēt Skolu. Ārsta zīmē jābūt 
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norādītam datumam, kad bērns drīkst piedalīties mērķtiecīgās fiziskās 

aktivitātēs. 

4.4.5. Nav pieļaujami skolēnu neattaisnoti mācību kavējumi. 

4.4.6. Viena mācību semestra ietvaros skolēna vecāki nevar attaisnot vairāk kā 21 

mācību stundu. Ja kavējumi pārsniedz 21 mācību stundu, vecākiem ir jāraksta 

iesniegums par kavējumu iemeslu, norādot, ka vecāki uzņemas atbildību par 

mācību satura apguvi laika posmā, kurā skolēns neapmeklē Skolu. 

4.4.7.  Ja skolēna vecāki neievēro iepriekš minētos punktus par skolēna stundu 

kavējumiem, Privātā sākumskola “DOMDARIS” ir tiesīga rīkoties atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.89. 

 

 

4.5. Masu pasākumi. 

 

4.5.1. Mācību laikā organizētajos Skolas masu pasākumos par izglītojamo uzraudzību 

un drošību atbild klases audzinātājs un/vai priekšmetu skolotāji. 

 

4.6. Ārpusskolas pasākumi. 

 

4.6.1. Lai skolēni varētu piedalīties ārpusskolas pasākumos, ekskursijās un sacensībās, 

atbilstošā pasākumu vai sacensību rīkojošā persona raksta oficiālu Iesniegumu 

ar dalībnieku uzvārdiem un īsu organizējamā pasākuma aprakstu, kuru saskaņo 

ar Skolas administrāciju. Saskaņošanas kārtība ir atspoguļota Iesnieguma 

veidlapā. 

4.6.2. Skolēniem, kuri piedalās Skolas rīkotajās mācību ekskursijās un pārgājienos ir 

jāievēro pasākuma organizētāju kārtības un drošības noteikumi, ar kuriem 

skolēni pirms pasākuma tiek iepazīstināti un to apliecina ar savu parakstu. 

4.6.3. Ārpusskolas pasākumos tā organizatoriem ir jānodrošina vismaz viena atbildīgā 

persona uz 15 izglītojamajiem. 

 
 

5. Kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas 

 
5.1. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Privātā 

sākumskola “DOMDARIS”. 

5.2. Nepiederošas personas (apmeklētājs), iepriekš piesakoties skolvadības sistēmā e-klase 

un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt Skolas pedagogu, vienojoties par abām 

pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu. 

5.3. Mācību gada ietvaros tiek noteiktas vecāku dienas jeb vecāku tikšanās ar mācību 

priekšmetu skolotājiem, kad, iepriekš piesakot piemērotāko laiku, var tikties ar klases 

audzinātāju un citiem Skolas pedagogiem. Tās ir ierakstītas Skolas kalendārā un 

Audzināšanas plānā. 

5.4. Iepriekšēja pieteikšanās vizītei notiek, sazinoties ar attiecīgo skolotāju skolvadības 

sistēmā e-klase. 

5.5. Ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas Skolā bez iepriekšējas pieteikšanās, dodas pie 

skolas administrācijas un noskaidro vai vēlamais darbinieks varēs tikties. 

5.6. Par nepiederošās personas uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, 

pie kura šī persona ieradusies. 

5.7. Skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka Skolas 

administrācija, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators. 
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6. Drošība un veselība 

 

Skolēni ir atbildīgi par drošu un veselīgu vidi Skolā. Skolēna rīcība nedrīkst apdraudēt viņa 

un citu drošību. 

 

6.1. Skolā skolēni pārvietojas ejot. 

6.2. Nedrīkst sēdēt uz palodzēm, galdiem, šūpoties uz krēsla, vērt vaļā logus un liekties ārā 

pa atvērtu logu. 

6.3. Mācību dienas laikā nedrīkst atstāt Skolu bez skolotāja atļaujas. 

6.4. Veselības, higiēnas un kārtības nolūkos Skolā izmanto maiņas apavus. 

6.5. Skolēni ievēro īpašus drošības Noteikumus par rīcību dabaszinību telpā, mākslas telpā, 

mājturības telpā, sporta stundās, ārpusstundu nodarbībās un pasākumos, ārkārtas 

situācijās, par to pēc instruktāžas parakstoties instruktāžas žurnālā. Drošības 

instruktāžas tiek veiktas regulāri, atbilstoši direktora apstiprinātam instruktāžu 

sarakstam. 

6.6. Evakuācijas plāniem jāatrodas katrā stāvā pie izejas durvīm. Par plānu izvietošanu 

atbildīgs ir Skolas direktors. 

6.7. Katrā klasē redzamā vietā (tuvāk izejai) jāatrodas informācijai par operatīvo dienestu 

izsaukšanu. Par šīs informācijas izvietošanu atbildīgs Skolas saimnieciskais vadītājs. 

6.8. Mācību stundu laikā skolēni atrodas tām paredzētajās telpās. 

6.9. Drošības nolūkā velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēli, skrituļslidas mācību dienas laikā 

Skolā aizliegts izmantot. Tos drīkst lietot brīvajā laikā, ja skolēnam ir ķivere. 

6.10. Fotografēt un filmēt Skolas telpās Skolēni drīkst tikai iepriekš saņemot atļauju no 

Skolas administrācijas, klases audzinātāja vai skolotāja, kura vadībā tiek veikts 

uzdevums. 

6.11. Skolas teritorijā aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, 

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

glabāšana un to popularizēšana.  

6.12. Gadījumā, ja skolotājs vai skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai, steidzīgi jāziņo klases audzinātājam, priekšmetu skolotājiem vai 

Skolas administrācijai. 

6.13. Ja konstatēts konflikts starp izglītojamiem, kura laikā saskatāma fiziska, emocionāla 

vai seksuāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības: 

6.13.1. darbinieks, kurš konstatējis attiecīgo situāciju, nekavējoties rīkojas saskaņā ar 

“Kārtību par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo”; 

6.13.2. klases audzinātājs, lai risinātu radušos problēmsituāciju, izvērtē situāciju un informē 

par notikušo konfliktu vecākus, Skolas psihologu un Skolas administrāciju; 

6.13.3. ja konflikta situācija nav atrisināta, tad klases audzinātājs iesniedz rakstisku 

iesniegumu Skolas direktoram, tālāk lemjot par pilsētas sociālā darbinieka, medicīnas 

personāla vai bāriņtiesas darbinieka iesaisti situācijas risināšanai; 

6.13.4. pēc notikuma izvērtēšanas, nepieciešamības gadījumā Skolas direktors informē par 

problēmsituāciju attiecīgās tiesībsargājošās institūcijas. 

 

7. Kabinetu lietošanas Noteikumi 

 

Mācību telpu lietošanu nosaka attiecīgo telpu lietošanas noteikumi. 

 

 

8. Apbalvojumi par panākumiem mācībās, 

uzvedībā un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē 

 

8.1. Apbalvojumu formas Skolā ir: 
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8.1.1. pateicība; 

8.1.2. atzinības raksts, diploms; 

8.1.3. balva; 

8.1.4. pateicība skolēna vecākiem; 

8.1.5. ierosinājums apbalvošanai augstākstāvošās organizācijās u.c. 

 

8.2. Apbalvojumu var saņemt par: 

 

8.2.1. labām un teicamām sekmēm mācībās; 

8.2.2. ieguldījumiem Skolas sabiedriskajā dzīvē; 

8.2.3. panākumiem mācību olimpiādēs; 

8.2.4. piedalīšanos citos pasākumos, kas veicina Skolas un skolēna prestižu; 

8.2.5. citiem sasniegumiem. 

 

        8.3. Apbalvojuma piešķiršanu var ierosināt ikviens Skolas darbinieks. 

 

9. Atbildība par Noteikumu ievērošanu 

 

Katrs skolēns personīgi atbild par sava darba rezultātiem, uzvedību un darba drošības Noteikumu 

ievērošanu. 

 

9.1. Uzvedība. 

 

9.1.1. Disciplināriem pasākumiem par Noteikumu neievērošanu ir 2 pakāpes: 

 

1.pakāpe – pārkāpumi, piemēram, traucēt skolēnu un skolotāja darbu, iznest  ēdienu no 

ēdamzāles, sēdēt uz galda un palodzes, pārtraukt citus, ieiet kabinetos un skolotāju istabā 

bez atļaujas, staigāt pa apstādījumiem, skriet pa Skolu, piemēslot Skolas telpas un 

teritoriju, nokavēt stundas sākumu, šūpoties uz krēsla, šļūkt pa kāpņu margām un 

kāpnēm, mācību dienas laikā lietot mobilos telefonus u.tml. Darbības, kas neatbilst 

skolas vērtībām, noteikumiem, vispārpieņemtām morāles, ētikas un uzvedības normām.  

 

Pasākumi: skolēns saņem pedagoga vai skolas darbinieka aizrādījumu.  
 

 2.pakāpe – rupji pārkāpumi, piemēram, neņemt vērā iepriekšējos divus vai vairāk 

aizrādījumus, nepakļauties skolotāju prasībām, izrādīt necieņu pret Skolas darbiniekiem, 

melot, lietot necenzētus vārdus un žestus, aizskart otru fiziski un emocionāli, patvaļīgi 

atstāt Skolas telpas, bez atļaujas izmantot Skolas tehniku, smēķēt un lietot apreibinošas 

vielas, zagt, spēlēt azartspēles, ļaunprātīgi bojāt Skolas inventāru, nodarīt miesas 

bojājumus, seksuāli uzmākties, apzināti kavēt laiku pirms došanās uz mācību stundām vai 

pastaigu, pārkāpt pastaigas noteikumus, pārkāpt kabinetu noteikumus, apzināti izaicināt 

skolotājus un skolēnus, norakstīt patstāvīgos darbus un mājas darbus no citiem 

skolēniem, apzināti un mērķtiecīgi provocē citus klasesbiedrus uz verbālu vai fizisku 

vardarbību, kavēt stundas bez attaisnojoša iemesla u.tml. 

 

Pasākumi: skolēns saņem aizrādījumu, par kuru nekavējoties raksta vēstuli vecākiem. Ja 

skolēns nav bijis tieši iesaistīts situācijā, bet situāciju redzējis, skolēns raksta situācijas 

aprakstu. 

 

9.1.2. Ja skolēns mācību gada laikā sakrājis  3 vēstules vecākiem, tad skolēns 

individuāli tiekas ar Skolas administrācijas pārstāvi. Sarunas secinājumi tiek 

fiksēti skolvadības sistēmā e-klase, un paziņoti klases audzinātājam, vecākiem un 
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citiem iesaistītajiem.  
 

9.1.3. Ja skolēns mācību gada laikā sakrājis  6 vēstules audzinātājs aicina uz sarunu 

skolēnu, skolēna vecākus, Skolas administrācijas pārstāvi un Skolas psiholoģi. 

Sarunu vada audzinātājs. Sarunas mērķis ir pieņemt lēmumu, ko skolēns, vecāki 

un skolotāji darīs, lai mainītu skolēna uzvedību un attieksmi. Audzinātājs sarunu 

ievada skolvadības sistēmā e-klase pie individuālajām sarunām ar skolēna 

vecākiem. 
 

9.1.4. Ja skolēns mācību gada laikā sakrājis  9 vēstules vecākiem, tad audzinātājs uz 

atkārtotu sarunu aicina skolēna vecākus. Sarunu vada audzinātājs. Sarunas mērķis 

ir konkrēta vienošanās par rīcības soļiem, ko apņemas darīt skolotājs un skolēna 

vecāki. Sarunas noslēgumā vecāki tiek brīdināti, ka 12 vēstuļu gadījumā skolēns 

tiek izslēgts no Skolas. Audzinātājs sarunu ievada skolvadības sistēmā e-klase pie 

individuālajām sarunām ar skolēna vecākiem.  
 

9.1.5. Ja skolēns mācību gada laikā sakrājis  12 vēstules vecākiem, tad Skola 

vecākiem izsūta oficiālu vēstuli par skolēna izslēgšanu no Skolas, kurā informē 

vecākus, ka viņiem ir 1 mēnesis un 2 nedēļas laika, lai atrastu citu izglītības 

iestādi, jo skolēns tiek izslēgts no Skolas uz 2 nedēļām Privātās sākumskolas 

“DOMDARIS” iekšējās kārtības Noteikumu pārkāpumu dēļ. Īslaicīgās 

izslēgšanas laikā skolēns neapmeklē Skolu un atbilstoši skolotāju norādījumiem 

mācību darbu veic mājās. Pēc atgriešanās Skolā, skolēnam tiek dots pārbaudes 

laiks - 1 mēnesis, kura laikā, nopelnot 3 vēstules, seko izslēgšana no Skolas.  
 

9.1.6. Nodarīto kaitējumu, paviršas izturēšanās vai ļaunprātīga bojājuma gadījumā 

materiāli atlīdzina skolēna vecāki. 
 

9.1.7. Ja skolēns pārkāpj Noteikumus par mobilā telefona lietošanu vai pārvietošanās 

līdzekļiem, tad telefons vai pārvietošanās līdzeklis tiek atsavināti līdz mācību 

gada beigām vai arī tiek atdoti vecākiem, ja viņi var garantēt turpmāku 

Noteikumu ievērošanu. 
 

9.1.8. Skolēnu var izraidīt no mācību stundas vai pasākuma, ja viņš bez attaisnota 

iemesla nepakļaujas atkārtotam lūgumam ievērot noteikto kārtību, tādējādi 

pārkāpjot citu skolēnu un pedagogu tiesības. Izraidīšanas gadījumā skolēns 

skolotāja pavadībā dodas uz Domnīcu un turpina mācību stundā iesākto darbu 

kāda cita skolotāja, kurš atrodas Domnīcā, klātbūtnē. Skolēnu nedrīkst izraidīt no 

mācību stundas, ja Domnīcā neatrodas neviens skolotājs, kura klātbūtnē skolēns 

var pildīt iesāktos uzdevumus. 

 

 

10. Vecāku pienākumi un tiesības 

 

10.1. Bērna vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) ir pienākums: 

 

10.1.1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna 

izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus (tai skaitā 

laikapstākļiem atbilstošu apģērbu) 

10.1.2. nodrošināt skolēna savlaicīgu ierašanos Skolā; 

10.1.3. nodrošināt skolēna darba un atpūtas režīmu atbilstoši viņa vecumam, 

fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

10.1.4. sadarboties ar izglītības iestādi, kurā mācās bērns, un bērna pedagogiem: 
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10.1.4.1. apmeklēt Skolas un klašu vecāku sapulces; 

10.1.4.2. pēc klases audzinātāja vai cita pedagoga uzaicinājuma ierasties 

Skolā; 

10.1.4.3. katru nedēļu izlasīt informāciju par Skolas aktualitātēm Skolas 

izsūtītajā e-pastā un e-klases pastā; 

10.1.4.4. savlaicīgi informēt audzinātāju par bērna kavēšanos vai neierašanos 

Skolā katru mācību dienu līdz plkst. 8:30. 

10.1.4.5. nodrošināt bērnam mācību vielas patstāvīgu apgūšanu gadījumā, ja 

skolēns mācību laikā kavē Skolu. 

10.1.5. Bērna vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) ir atbildīgi par to, lai 

bērns iegūtu vispārējo obligāto izglītību. 

10.1.6. Bērna vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) ir tiesības: 

10.1.6.1. Darboties Skolas Padomē atbilstoši Skolas Padomes reglamentam; 

10.1.6.2. Slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības 

iestādē; 

10.1.6.3. Saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu (iepriekš 

piesakot vizīti pie attiecīgā priekšmetu skolotāja); 

10.1.6.4. Īstenot citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas 

nodrošināšanā. 

 

11. Kārtība, kādā skolēnus, skolotājus 

un vecākus iepazīstina ar Noteikumiem 

 

11.1. Pedagogus ar Noteikumiem iepazīstina Skolas direktors vai viņa pilnvarotā persona. 

11.2. Skolēnus ar Noteikumiem iepazīstina klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji 

pirmajā septembra nedēļā. Noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, 

ja radusies Noteikumu pārkāpumu situācija. 

11.3. Vecākus ar Noteikumiem iepazīstina Skolas direktors vai viņa pilnvarotā persona skolēnam 

iestājoties skolā un pēc vajadzības arī vecāku sapulcēs. 

 

12. Noslēguma jautājumi 

 

12.1. Šie noteikumi stājas spēkā to apstiprināšanas dienā. 

12.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt Skolas Pedagoģiskā padome, Skolas 

Padome, augstāk stāvošas institūcijas. 

12.2.1. Izmaiņas apstiprina Skolas direktors. 

 
 

Privātās sākumskolas „DOMDARIS” 

Direktore Ilze Logina 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

 

Vita Šķēle 

Privātās sākumskolas „DOMDARIS” 

Skolas padomes priekšsēdētāja 


