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Jūrmalā 

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

01.09.2022.                                                                                              Nr. 1.1-3/1 
 
 

“Jūrmalas Mežmalas pamatskolas 
iekšējās kārtības noteikumi”   

Izdoti saskaņā ar  
MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338  

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3. daļas 6. p. 

Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikuma 30. punktu. 

 Apstiprināts ar Mežmalas pamatskolas direktores 01.09.2022. rīkojumu Nr. 1.1-11/96  
 
 
 

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1. Jūrmalas Mežmalas pamatskolas (turpmāk– Skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi) ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība 
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un 
Skolas Nolikumu. 

2. Noteikumi ir attiecināmi arī uz Skolas apmeklētājiem, kā arī uz Skolas administrāciju, 
pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir Skolas darba kārtības 
noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

3. Noteikumi nosaka: izglītojamo uzvedības noteikumus Skolā, tās teritorijā un Skolas 
organizētajos pasākumos, evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu 
izsaukšanu izvietojumu skolā, alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, 
gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, 
glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Skolā un tās teritorijā, izglītojamā rīcību, ja 
izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, 
administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 
izglītojamo, atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu un citus jautājumus, kurus 
Skolas administrācija uzskata par būtiskiem. 

4. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību Skolā un tās 
organizētajos pasākumos.  

5. Izglītojamie un viņu vecāki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – 
septembrī un otrā semestra sākumā, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Izglītojamos, 
kuri iestājas Skolā mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. 
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Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot 
datumu un parakstu. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem 
atbild klases audzinātājs un pirmsskolas izglītības skolotājas. 

6. Ar Noteikumiem Skolas darbinieki tiek iepazīstināti stājoties darbā, to apliecina ar personisko 
parakstu. Skolas telpu īrnieki – pirms līguma par telpu nomu slēgšanas.  

7. Visus jautājumus, kas saistīti ar Noteikumiem, skolas direktore risina pamatojoties uz spēkā 
esošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem, skolas nolikumu.  

8. Ārkārtēju situāciju gadījumos skolas Noteikumos var būt izmaiņas uz laiku, ko Skolas 
direktore nosaka ar rīkojumu. 
 

II. IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

9. Izglītojamā pienākumi 

9.1. Paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai 
iegūtu vispārējo pamatizglītību.                                                                                                                             

9.2. Uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā. 
9.3. Ievērot Skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus u.c. Skolas iekšējās darba 

organizācijas prasības. 
9.4. Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām. 
9.5. Ar cieņu izturēties pret pedagogiem, klases biedriem un skolas darbiniekiem, būt 

godīgam, kārtīgam un laipnam.  
9.6. Ar cieņu izturēties pret valsti un valsts simboliku, sabiedrību, ģimeni, rasēm, tautām, 

etniskajām grupām un to pārstāvjiem. 
9.7. Iepazīt un izprast demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības 

pamatprincipus. 
9.8. Rūpēties par  Skolas prestižu, atbalstīt un ievērot skolas tradīcijas. 
9.9. Rūpēties par Skolas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību, nebojāt 

skolas telpas, mācību līdzekļus vai fizisko personu īpašumu (materiālo vērtību bojājuma 
gadījumā vainīgā puse pilnībā sedz remonta vai jaunas mantas iegādes izdevumus). 

9.10. Pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos. 
9.11. Nekavējoties informēt skolotāju vai citu Skolas darbinieku, ja izglītojamais saskata 

draudus sev vai citu personu drošībai, vai ir cietis fiziskas vai emocionālas vardarbības 
rezultātā, vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus. Skolotājs 
un direktore rīkojas atbilstoši skolā izstrādātajai “Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta 
fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”. 

9.12. Sarunājoties ar skolotāju, tehnisko darbinieku, jebkuru pieaugušo cilvēku izturēties 
korekti: neturēt rokas kabatās, nevaibstīt izaicinošas grimases, nelietot žargonu, 
nepieklājīgus un divdomīgus izteicienus, kontrolēt sarunas toni un žestus.  

9.13. Zināt un ievērot drošības noteikumus. 
9.14. Palīdzēt klases audzinātājai, skolotājiem klases un skolas pasākumu organizēšanā, 

ievērojot “Kārtība par drošību Jūrmalas Mežmalas pamatskolas organizētajos 
pasākumos un pasākumos  ārpus skolas”. 

9.15. Rūpēties par draudzīga kolektīva izveidošanu savā klasē, Skolā. 
9.16. Rūpēties par savu un citu izglītojamo dzīvību un veselību, Skolā un Skolas teritorijā 

aizliegts ienest, lietot, glabāt, realizēt un iegādāties alkoholu, cigaretes, elektroniskās 
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cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 
šaujamieročus un aukstos ieročus, nespēlēt azarta spēles un spēles uz naudu. 

9.17. Rūpēties par savu ārējo izskatu, rādīt labas gaumes izjūtu apģērbā. 
9.18. Būt par piemēru mācībās un uzvedībā. 
9.19. Racionāli organizēt mācību darbu, sabiedrisko darbu, brīvos brīžus, vispusīgi attīstīt 

savas spējas. 
9.20. Nodarbojoties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm,  saudzēt savu  veselību. 
9.21. Zināt kā rīkoties ekstremālās situācijās un evakuācijas gadījumā. 
9.22. Mācību stundās, ēdnīcā un ārpusstundu pasākumos neatrasties virsdrēbēs, ieejot skolā, 

virsdrēbes nodot Skolas garderobē. 
9.23. Mācību procesa laikā neizmantot mobilos telefonus, planšetes u.c. ierīces, kā arī citus 

līdzekļus, kam nav tiešas saistības ar izglītības procesu Skolā. 
9.24. Katru dienu uz Skolu ņemt skolēna personalizēto viedkarti. 
9.25. Piedalīties Skolas vides/teritorijas sakopšanas talkās, orientējot izglītojamos uz darbu 

kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu (Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 4. pants, 23. panta pirmā daļa un Izglītības likuma 1. panta 
4. punkts):  
9.25.1. sakārtot klases telpas pirms un pēc mācību stundas (tāfeles tīrīšana, krēslu 

novietošana, izdales materiālu un līdzekļu izdalīšana un savākšana); 
9.25.2. sakārtot savu mācību vietu; 
9.25.3. dekorēt klases un Skolas telpas svētkos; 
9.25.4. apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas. 

 
10. Izglītojamā tiesības 

10.1. Iegūt kvalitatīvu pamatizglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu 
izglītības programmās un visos citos Skolas organizētajos pasākumos. 

10.2. Nodarboties ar mācību pētniecisko un radošo darbu, saņemot nepieciešamos 
paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no vadības un pedagogiem. 

10.3. Saņemt Skolas pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos. 
10.4. Izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka 

un valsts godu un cieņu. 
10.5. Sadarboties ar skolēnu pašpārvaldi, darboties tajā. 
10.6. Darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties 

pilsētas un/vai valsts skolēnu pašpārvaldes organizācijās.  
10.7. Pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm. 
10.8. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. 
10.9. Saņemt veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
10.10. Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas 

krātuves, mācību līdzekļus bez maksas. 
10.11. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 
10.12. Tiesības uz mācību procesam nepieciešamo personisko mantu aizsardzību Skolā. 
10.13. Nepieciešamības gadījumā vērsties pēc individuāla atbalsta pie skolas atbalsta 

personāla. 
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III. CITI JAUTĀJUMI 

11. Ierašanās Skolā, mācību stundu un nodarbību laiki, drošība 

11.1. Ieeja Skolā tiek organizēta pa galvenajām ieejas durvīm, pie kurām ir uzstādīta ieejas 
kontroles sistēma/turniketi nolasīšanas iekārta, kuras mērķis ir kontrolēt izglītojamo 
plūsmu ieejot un izejot no Skolas un nodrošināt izglītojamo drošību – kontrolējot 
nepiederošu personu iekļūšanu Skolā, kur sistēmas darbības režīmi tiek organizēti šādi: 

 11.1.1. sistēma tiek ieslēgta pirms mācību stundu sākuma (plkst.7:30) un tai ir 
jāfunkcionē visas dienas garumā līdz mācību stundu beigām; 

11.1.2. ienākot Skolā, izglītojamajam un pedagogam ir pienākums veikt autorizāciju ar 
personalizēto viedkarti pie sistēmas, kas atver ieejas norobežojumu; 

11.1.3. sistēmai aizliegts kāpt pāri, pakļaut to triecieniem, gulties virsū, pašrocīgi 
remontēt vai demontēt atsevišķas detaļas vai sistēmu kopumā; 

11.1.4. nepieciešamības gadījumā (ārkārtas situācija, ārpus klašu nodarbības, organizēti 
pasākumi, u.c.), pēc Skolas vadības ieskatiem, sistēmu var atslēgt; 

11.1.5. gadījumos, ja izglītojamais vai pedagogs, kurš ir aizmirsis vai nozaudējis 
personalizēto viedkarti un nevar veikt autorizāciju pie sistēmas, Skolas dežurants 
ielaiž izglītojamo, manuāli ar tālvadības pulti atverot sistēmas vārtiņus vai 
atverot rezerves durvis vestibilā. 

11.2. Izglītojamajiem un pedagogiem uz mācību kabinetu ierasties ne vēlāk kā 10 minūtes 
pirms zvana uz stundu. 

11.3. Ieejot Skolā, izglītojamajam doties uz garderobi, lai tur atstātu virsdrēbes. Neieiet citu 
klašu garderobēs, nedrūzmēties un neapgrūtināt garderobes dežuranta darbu. Garderobe 
atvērta tikai starpbrīžos, pirms sporta stundas, vai pēc pedagogu norādījuma. 
Garderobē uzglabā tikai apģērbu un  apavus. Skola nenes materiālo atbildību par 
mantām, kas nav tieši nepieciešamas mācību vai audzināšanas procesā: mobilie 
telefoni, nauda, rotaslietas un tml. lietas. 

11.5. Skolas mācību stundu (nodarbību) laikus uz mācību gadu nosaka atsevišķs rīkojums. 
11.6. Pagarinātās dienas grupas darba laiku mācību gadam nosaka ar rīkojumu. 
11.7. Pedagogiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem ierasties skolā atbilstoši darba 

grafikam. 
11.8. Pirmsskolas izglītojamo vecākiem bērnus uz grupu atvest personīgi ne agrāk kā 

plkst.7.00, un izņemt bērnu no grupas ne vēlāk kā plkst.19.00. Pirmsskolas grupām ir 
izstrādāti atsevišķi iekšējās kārtības noteikumi. 

11.9. Skolas apmeklētāji, ierodoties Skolā, informēt dežurantu un norādīt apmeklējuma 
mērķi. Apmeklētājiem pieteikt savu vizīti pie Skolas administrācijas, pedagogiem vai 
darbiniekiem, Skolas kancelejā vai personīgi sazināties ar Skolas darbinieku. Vizīti 
pieteikt laikā, kad tas netraucē mācību procesu. 

11.10.Izglītojamo vecākiem bērnus sagaidīt ārpus Skolas. Atsevišķos gadījumos, kad ir 
informēta administrācija un to pieļauj skolas darba organizācija – skolas vestibilā. 

11.11. Iepazīstināt izglītojamos un darbiniekus ar Skolas evakuācijas plānu, operatīvo 
dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības 
instrukcijām. Par iepazīstināšanu ar attiecīgo instrukciju, izglītojamajam atbilstoši 
spējām un prasmēm apliecināt ar ierakstu "iepazinos", paraksta, norādot iepazīšanās 
datumu. Evakuācijas plānus izvietot katra Skolas stāva gaitenī visiem pieejamā vietā. 

11.12.Skolā un tās teritorijā tiek veikta videonovērošana.  
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11.13.Ja Skolas teritorijā darbinieks vai jebkura cita persona pamana aizdomīgu cilvēka 
uzvedību vai darbību, nekavējoties ziņot Skolas dežurantam vai darbiniekam, kuri 
nodod ziņas Skolas administrācijai. 

 
 
12. Mācību stundu laikā 

12.1. Drošības apsvērumu dēļ slēgt Skolas ārdurvis no plkst.9.00 līdz mācību stundu beigām. 
12.2. Izglītības procesa laikā izglītojamajiem atrasties Skolā, mācību stundu laikā skolēni 

bez attaisnojoša iemesla neatstāj Skolas telpas.  
12.3. Pirms stundas sākuma izglītojamajam sakārtot savu darba vietu.  
12.4. Būt gatavam pilnvērtīgam darbam: līdzi viss mācību procesam nepieciešamais, 

izpildīti mājas darbi, gatavam atbildēt uzdoto. 
12.5. Atbildēt par stundā izsniegtajiem mācību līdzekļiem, metodiskajiem materiāliem, 

grāmatām, to lietošanu un saglabāšanu.  
12.6. Netraucēt stundas norisi, izsakot replikas, lietojot necenzētus vārdus, košļājot 

košļājamo gumiju, ēst u.c.. 
12.7. Izslēgt mobilos telefonus un novietot somā.  
12.8. Sporta stundās un nodarbībās piedalīties sporta tērpā un sporta apavos; ja izglītojamais 

ir atbrīvots no sporta, viņš nesporto, bet atrodas sporta zālē (sporta laukumā) kopā ar 
klasi. 

12.10. Ja nenotiek mācību stunda un izglītojamais ir skolas telpās, gaidīt nākamo nodarbību 
un  atrasties klasei ierādītajā mācību telpā, skolas bibliotēkas lasītavā vai gaitenī 
ievērojot Skolas iekšējās kārtības noteikumus.  

12.11. Izglītojamais stundu laikā iziet no mācību telpas tikai ar pedagoga atļauju. 
12.12. Mācību stundu laikā izglītojamajiem neatrasties ārpus klašu telpām, izņemot 

gadījumus, ja:  
12.12.1. ir brīvas stundas un atrašanās vieta ir saskaņota ar pedagogu/klases 

audzinātāju; 
12.12.2. tiek pildīti pedagoga norādījumi; 
12.12.3. izglītojamais veselības apstākļu dēļ dodas pie skolas medmāsas vai dodas 

uz labierīcībām. 
 
13.  Starpbrīžos 

13.1. Starpbrīžos klašu telpas vēdināt  un  sagatavot  nākamajai  stundai.  
13.2. Izglītojamajiem uzturēties mācību telpā pēc mācību stundu saraksta, gaiteņos klasei 

norādītajā teritorijā, neskriet, negrūstīties un neklaigāt. 
13.3. Nesēdēt uz palodzēm un  uz tām  nenovietot somas. 
13.4. Siltā un saulainā laikā izglītojamie kopā ar skolotāju vai klases audzinātāju var iziet 

ārpus skolas telpām.  
13.5. Ja izglītojamais, izejot no skolas telpām, neatgriežas laikus uz mācību stundu, tad 

turpmāk šim skolēnam būs liegts iet laukā garajos starpbrīžos. 
 

 
14. Izglītojamā apģērbs 

14.1. Izglītojamie ievēro apģērba kultūru: ikdienā skolā ierodas tīrās, kārtīgās drēbēs, 
neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti vai 
zīmējumi. 
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    Svētkos un valsts pārbaudes darbu/eksāmenu dienās obligāts ir svētku apģērbs balta 
blūze un tumšas krāsas svārki meitenēm, balts krekls un tumšas krāsas bikses zēniem. 

14.2. Izglītojamajiem obligāti Skolas telpās lietot maiņas apavus (izņemot istabas čības). 
14.3. Nelietot apavus, kuri smērē grīdas, augstpapēžu kurpes, kas ir bīstamas                       

izglītojamo drošībai. 
 
 

15. Izglītojamo ēdināšana 

15.1. Izglītojamos skolā ēdina ārpakalpojuma sniedzējs saskaņā ar skolas un pakalpojuma 
sniedzēja noslēgto līgumu un saskaņoto ēdienkarti. 

15.2. Izglītojamo pusdienas tiek organizētas atbilstoši grafikam starpbrīžos pa klašu grupām. 
Ēdināšanas starpbrīža ilgums ir 30 minūtes. 

15.3. Pirmsskolas grupās ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags) notiek pēc apstiprināta 
grafika. 

15.4. Skolā starpbrīžu laikā darbojas bufete, kuras darba laiki tiek saskaņoti mācību gadam. 
15.5. Ja nepieciešams, ēdināšanas organizēšanas kārtību uz mācību gadu nosaka atsevišķs 

rīkojums. 
     

  
16. Izglītojamā atbildība 

16.1. Par Skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri nav radījuši 
nopietnas sekas pašam izglītojamam, skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam 
vai materiāli tehniskajai bāzei – var tikt izteikts mutisks aizrādījums, rakstiska piezīme 
dienasgrāmatā, piezīme ar direktores rīkojumu. 

16.2. Par Skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri radījuši 
morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam vai 
materiāli tehniskajai bāzei - izsaka rājienu ar direktora rīkojumu. 

16.3. Par atkārtotiem Skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri 
radījuši morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, skolas 
prestižam vai materiāli tehniskajai bāzei - izglītojamā pārkāpums tiks izskatīts 
pedagoģiskās padomes sēdē. 

 
17. Pamudinājumi un apbalvojumi 

17.1. Par izcilām un teicamām sekmēm, nopietnu attieksmi pret mācību darbu izglītojamais 
saņem skolas Atzinības rakstu. 

17.2. Par teicamu un rezultatīvu darbu savā jomā skolas darbinieks saņem Atzinības rakstu. 
17.3. Par sasniegumiem sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā izglītojamais saņem skolas 

Diplomu. 
17.4. Mācību gada noslēgumā par izcilām sekmēm izglītojamie saņem “zelta” liecību, par 

izcilām un teicamām sekmēm “sudraba” liecību. 
17.5. Pamudinājumus un atzinību var izteikt arī citā veidā, pamatojoties uz Skolas 

padomes, pedagoģiskās padomes vai izglītojamo pašpārvaldes, administrācijas 
lēmumu. 
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IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

18. Skolas direktore ar rīkojumu ir tiesīga noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti Kārtībā, lai 
pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu nodrošināta izglītojamo drošība Skolā un tās organizētajos 
pasākumos.  

19. Atzīt par spēkā neesošu kārtību Nr. 1.1-3/3.3-6/61 izdotu 2021. gada 01. septembrī 
“Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi”. 
 

20. Jūrmalas Mežmalas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi ir apspriesti pedagoģiskās 
padomes sēdē un saskaņoti ar Skolas padomi. Noteikumus ar rīkojumu apstiprina direktore, 
tie ir saistoši visiem Skolas izglītojamajiem, pedagogiem, darbiniekiem un vecākiem. 

 
21. Ar Jūrmalas Mežmalas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolas 

mājas lapā http://mezmalasskola.lv,  skolas lietvedībā, mācību platformā e-klase, skolas 
ziņojuma stendā. 

 
22. Iekšējie noteikumi Nr. 1.1-3/1 “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas iekšējās kārtības 

noteikumi” stājas spēkā ar 2022.gada 01. septembri. 
 
 

      

 

Direktore         A.Zubkovska 

 
 
 


