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TUKUMA 3. PAMATSKOLA 

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4312900238 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031809 

Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101  

Tālrunis/fakss 63122477, e-pasts: tuk3psk@kopideja.lv  

 

APSTIPRINU 

Tukuma 3.pamatskolas 

direktore ........................... Z. Selivanoviča 

Tukumā, 2019.gada 26.augustā. 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Tukumā 

 

26.08.2019          Nr.12 

 

Tukuma 3.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (izglītojamiem) 

 

Izdoti saskaņā ar LR Izglītības likuma  

4.panta 35.punktu un 54. panta 2. punktu,  

55. panta 1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,9., 10. punktu, 

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

 Bērnu tiesību aizsardzības likumu,  

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338, Nr.610, Nr. 253,  

 Nr.89 un  Skolas Nolikumu 

 

Tukuma 3.pamatskola ir vispārējās izglītības iestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikas IZM izglītības 

iestāžu reģistrā un darbojas Tukuma novada pašvaldības teritorijā atbilstoši Izglītības likumam, Vispārējās 

izglītības likumam, Tukuma novada Domes apstiprinātam skolas nolikumam, kā arī Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kas regulē izglītības sfēru. 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Tukuma 3.pamatskola (turpmāk – skola) ir dibināta ar mērķi sniegt vispārējās izglītības 

pakalpojumus Tukuma pilsētas pašvaldības teritorijā skolēniem, kas vēlas apgūt skolas licencētās 

izglītības programmas. 

1.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu skolēna pienākums ir ievērot skolas nolikumu un 

iekšējās kārtības noteikumus, saudzīgi izturēties pret skolas un citu skolēnu mantu. 

1.3. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt skolēnu disciplīnas nostiprināšanu un racionālu 

mācību laika izmantošanu. 

1.4. Jautājumus, kas saistīti ar iekšējās kārtības noteikumu pielietošanu, skolas direktors risina piešķirto 

tiesību ietvaros, likumā noteiktajā kārtībā konsultējoties ar pedagoģisko padomi vai atsevišķiem 

pedagogiem. 
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2. Skolēnu uzņemšanas, atskaitīšanas un pāriešanas mācīties uz citu izglītības iestādi notiek Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

2.1. Lai pieteiktu skolēnu skolā, vecāki (vai personas, kas tos aizstāj) iesniedz skolas direktoram 

adresētu iesniegumu. Tajā norāda: 

2.1.1. skolēna vārdu (-us), uzvārdu un personas kodu; 

2.1.2. skolēna pieraksta (deklarēto) dzīvesvietu un faktisko dzīvesvietu mācību laikā; 

2.1.3. izvēlēto izglītības programmu; 

2.1.4. apliecinājumu par to, ka iepazinušies ar 2.3. punktā noteiktajiem skolvadības dokumentiem. 

Iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu oriģinālus vai 

kopijas (uzrādot oriģinālu), bērna medicīnas karti (026/u veidlapa), valsts vai pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu uzņem speciālās izglītības programmā. 

2.2. Vecāki (vai personas, kas tos aizstāj), piesakot skolēnu uzņemšanai 1. klasē uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu un papildus 2.1. punktā minētajām prasībām iesniedz izziņu par apgūto 

izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai. Ja minētā 

programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē skolu.  

2.3. Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona (lietvede), pieņemot iesniegumu par skolēna 

uzņemšanu skolā, iepazīstina skolēna vecākus (vai personas, kas tos aizstāj) ar: 

2.3.1. Tukuma 3.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumiem Nr. 12 (izdoti 2019.gada 26.augustā); 

2.3.2. Piekrišanu personas datu nodošanai; 

2.3.3. Tukuma 3.pamatskolas reģsitrācijas grāmatu par skolēna iestāšanos skolā. 

2.4. Skolēnu uzņemšanu skolā noformē ar direktora rīkojumu. Tajā norāda klasi, izvēlētās izglītības 

programmas klasifikācijas kodu un tās nosaukumu. 

2.5. Pēc uzņemšanas skolā skolēnam noformē Skolēna apliecību, kuru apstiprina direktors ar parakstu 

un zīmogu. Tās derīguma termiņš ir no 1.septembra līdz 31.augustam. 

2.6. Ja radušies apstākļi vai nepieciešamība skolēnam pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi un ja 

skolēns uzsāks mācības citā valstī, dokumenti tiek kārtoti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2.7. Skolēnu var atskaitīt no skolas normatīvajos aktos un skolas nolikumā paredzētajos gadījumos un 

kārtībā, kā arī: 

2.7.1. ir saņemta apstiprināta pašvaldības informācija par to, ka skolēns turpina izglītības ieguvi 

citā izglītības iestādē vai valstī, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nenokārtojot 

nepieciešamos dokumentus; 

2.7.2. citos spēkā esošajā likumdošanā paredzētos gadījumos. 

2.8. Jautājumu par skolēna atskaitīšanu no skolas šo noteikumu 2.7.2.punktā paredzētajos gadījumos 

lemj skolas direktors konsultējoties ar pedagoģisko padomi un informējot par pieņemto lēmumu 

skolēna vecākus (vai personas, kas tos aizstāj). 

3. Galvenie skolēnu pienākumi un tiesības. 

3.1. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. 

Skolēna pienākumi ir: 

Vardarbības pret izglītojamo novēršanai izglītības iestāde papildus ievēro Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas 2008.gada 8.oktobra metodiskos ietikumus „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, 

bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot 

vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas nosaka rīcības shēmas un veicamos pasākumus, gadījumos, kad 

pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem saistībā ar vardarbību pret izglītojamo. 

3.1.1. ievērot likumus, skolas Nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus izglītojamiem; 



3 

 

3.1.2. ar cieņu izturēties pret valsti, tās simboliem, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, 

tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem; 

3.1.3. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām uzvedības normām; 

3.1.4. rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas; 

3.1.5. neizmantot savas tiesības, lai aizskartu citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās 

intereses, ar cieņu izturēties pret pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem; 

3.1.6. atkarībā no vecuma un brieduma pakāpes sargāt savu veselību; 

3.1.7. saudzēt dabu un apkārtējo vidi; 

3.1.8. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā un ārpus tās; 

3.1.9. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Precīzi un noteiktajos termiņos 

izpildīt mācību plānā paredzētos un pedagogu noteiktos uzdevumus, lai iegūtu obligāto 

pirmsskolas izglītību un pamatizglītību; 

3.1.10. uz stundām ierasties ar mācībām nepieciešamām lietām savlaicīgi saskaņā ar stundu 

sarakstu ne vēlāk kā 5 minūtes pirms pirmās stundas; 

3.1.11. virsdrēbes atstāt garderobē, pēc iespējas pārģērbjot maiņas apavus un novietojot tos turpat. 

Aizliegts virsdrēbes ņemt līdzi mācību telpās; 

3.1.12. uz stundām ierasties ērtā, neuzkrītošā, tīrā apģērbā, kas netraucē mācību darbu. Svinīgajos 

pasākumos ierasties svētku tērpos (balta blūze/krekls, tumši svārki/bikses), ievērojot 

lietišķo ģērbšanās etiķeti; 

3.1.13. l. - 7. klases skolēniem iekārtot un uzturēt kārtībā savu dienasgrāmatu, rūpēties par 

ierakstiem tajā, sekot līdzi ierakstiem skolas elektroniskajā žurnālā (e-klasē). 

3.1.14. 8. – 9.klases skolēniem iekārtot un uzturēt kārtībā savu plānotāju, sekot līdzi ierakstiem 

skolas elektroniskajā žurnālā (e-klasē). 

3.1.15. Mācību stundu laikā un pasākumos aizliegts lietot mobilo telefonu ( mobilajiem telefoniem 

jābūt izslēgtiem,  novietotiem skolas somā, iziešana no mācību stundas mobilo sarunu dēļ 

nav pieļaujama). 

3.1.16. Mācību stundas laikā un pasākumos aizliegts lietot mūzikas atskaņotājus, CD/DVD u.c., 

portatīvos un plaukstdatorus, radio un  fotoaparātus u.c. ierīces bez skolotāja atļaujas. 

3.1.17. Stundu laikā nelietot nekādus pārtikas produktus, dzērienus un košļājamās gumijas; 

3.1.18. saudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru, ierīcēm, mācību grāmatām un pārējo 

skolēnu mantām. Atlīdzināt materiālos zaudējumus, kas radīti skolai apzinātas vai 

nolaidīgas rīcības rezultātā; 

3.1.19. gadījumā ja ir jākavē kāda no mācību stundām pēkšņas saslimšanas vai citu attaisnotu 

iemeslu dēļ, par to informēt klases audzinātāju vai direktora vietnieku mācību darbā; 

3.1.20. informēt klases audzinātāju par stundu kavējumu iemesliem. Trīs dienu laikā pēc ierašanās 

skolā klases audzinātājam uzrādīt ārsta vai vecāku zīmi (par kavējumiem līdz 3 dienām), 

ārsta izsniegtu zīmi (ja kavē ilgāk par 3 dienām); 

3.1.21. ārsta atbrīvojumus no sporta stundām uzrādīt klases audzinātājam un atdod sporta 

skolotājam, bet ierasties uz visām sporta stundām un sekot to norisei; 

3.1.22. skolā un tās teritorijā nesmēķēt, nelietot, neglabāt un nerealizēt alkoholu, narkotiskās, 

toksiskās vai psihotropās un citas apreibinošas vielas. Skolas telpās nespēlēt kārtis un citas 

azartspēles;  

3.1.23. visas atrastās mantas nekavējoties atdod dežurantei, skolotājiem vai garderobistei. 

3.2. Skolēnam ir tiesības: 

3.2.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību un pamatizglītību Tukuma 

3.pamatskolā; 
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3.2.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, 

valsts godu un cieņu;  

3.2.3. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves, 

mācību līdzekļus; 

3.2.4. ierosināt izveidot izglītības iestādes pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas 

nolikumam un pašpārvaldes reglamentam; 

3.2.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;  

3.2.6. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi 

un neatliekamo medicīnisko palīdzību skolā un Tukuma pilsētas poliklīnikā; 

3.2.7. piedalīties sabiedriskajā darbībā: darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, 

ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajās skolēnu Domēs, Latvijas skolēnu parlamentā 

un Latvijas skolēnu padomē; 

3.2.8. uz personiskās mantas aizsardzību skolā; 

3.2.9. uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas 

neaizskaramību un brīvību; 

3.2.10. būt pasargātam no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa 

veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai 

tādā darba laikā, kas kavē izglītošanos; 

3.2.11. būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un 

pavedināšanas, kā arī no citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu kaitēt; 

3.2.12. apmeklēt fakultatīvās un individuālās nodarbības, mācību priekšmetu skolotāju 

konsultācijas, interešu izglītības nodarbības, pagarināto dienas grupu u.c. nodarbības par to 

(1.-9.kl. skolēni) iesniedzot direktoram adresētu vecāku rakstītu iesniegumu;  

3.2.13. pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstīgi savām spējām un interesēm; 

3.2.14. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

3.2.15. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē. 

4. Mācību procesa organizācija. 

4.1. Skolā mācību process tiek organizēts vienā maiņā, piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz 

piektdienai). Mācību stundu un nodarbību ilgums – 40 minūtes. 

Mācību 

stunda 

Laiks 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 9.40 – 10.20 

4. 10.40 – 11.20 

5. 11.40 – 12.20 

6. 12.40 – 13.20 

7. 13.30 – 14.10 

8. 14.20 – 15.00 

 

4.2. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā – no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 7:00 

– 19:00.  
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  Skolas mācību procesa organizācijas pamats ir mācību stundu, pirmsskolas izglītības bērnu 

grupu nodarbību, fakultatīvo un individuālo nodarbību, mācību priekšmetu skolotāju konsultāciju, 

interešu izglītības nodarbību, pagarināto dienas grupu u.c. nodarbību saraksts, kuru katra mācību 

semestra sākumā apstiprina skolas direktors un izmaiņas, kurā var veikt tikai direktora vietnieks mācību 

darbā.  

4.3. Stundu izmaiņas direktora vietnieks mācību darbā izliek pie stundu saraksta skolotāju istabā. Skolas 

lietvede stundu izmaiņas izliek I stāva vestibilā.  

4.4. Mācību stundu garums skolā ir 40 minūtes (izņemot pirmsskolas izglītības bērnu grupas, kur mācību 

stundu nav). 

4.5. Starpbrīžu garums ir 10 minūtes, pusdienu starpbrīžu garumi pēc 3.stundas, pēc 4.stundas, pēc 

5.stundas – 20 minūtes. 

4.6. Mācību kabinetus pirms stundas atslēdz skolotājs, kurš mācību telpas atslēgu paņem pie dežuranta 

un pēc stundas nogādā atpakaļ.  

4.7. Skolēni sev nepieciešamos materiālus var nokopēt skolas bibliotēkā, maksājot par materiālu 

kopēšanu skolas kasē (Tukuma novada Domes noteiktā kārtībā.) 

4.8. Bibliotēka. 

4.8.1. mācību gada sākumā jāapvāko visas mācību grāmatas un darba burtnīcas; 

4.8.2. mācību gada beigās mācību grāmatas jāatdod skolas bibliotēkā; 

4.8.3. par sabojāto vai nozaudēto mācību grāmatu skolēns samaksā tās nominālvērtību skolas 

grāmatvedībā vai atdod analogu skolas bibliotēkā. iegūtā nauda tiek izmantota vienīgi 

bibliotēkas fonda papildināšanai. 

4.9. Ēdināšanas organizācija 

4.9.1. skolēnu ēdināšana notiek pēc komplekso pusdienu principa, kuru organizē individuālais 

komersants; 

4.9.2. 5.-9. klašu skolēni samaksu par pusdienām ēdnīcā veic uz vietas uzņēmuma kasē vai 

norādītajā komersanta bankas norēķinu kontā; 

4.9.3. 1. – 4. klašu skolēni dodas uz pusdienām klases audzinātāja vai atbildīgā pedagoga vadībā; 

5. - 9. klašu skolēni, ēdnīcā ierodas patstāvīgi; 

4.9.4. pirms pusdienām visiem skolēniem jāmazgā rokas. 

4.10. Starpbrīžos:  

4.10.1. Starpbrīžos skolēni atrodas skolas telpās vai skolas teritorijā. 

4.10.2. Skolēni atstāj klases un atrodas gaiteņos. Pēc  3. un 4. stundas (septembrī un maijā, ja ir 

piemēroti laika apstākļi) 1. – 4. klašu skolēni drīkst atrasties skolas pagalma priekšpusē, līdzās 

atrodoties vienam no dežūrskolotājiem vai klases audzinātājam. 

4.10.3. Pirmsskolas skolēniem bez skolotāja pavadības aizliegts atstāt skolas ēku, kurā noteikts 

attiecīgās grupas mācību telpa līdz mācību dienas beigām. 

4.10.4. Klasi vēdina skolotājs – atverot logus. Mācību kabineti starpbrīžos tiek aizslēgti.  

4.11. Fakultatīvo un individuālo nodarbības, mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas, interešu 

izglītības nodarbības, pagarināto dienas grupu nodarbības u.c. nodarbības notiek mācību kabinetos 

saskaņā ar nodarbību sarakstu. 

4.12. Skolēniem organizētie pasākumi skolā jābeidz ne vēlāk par: 

4.12.1.  plkst. 19.00 1. - 4. klasēs; 

4.12.2.  plkst. 21.00 5. - 9. klasēs; 

4.13. Drošības pasākumi un noteikumu kārtība (pielikums Nr.1): 
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4.13.1. dodoties ekskursijās, pārgājienos, braucienos (t.s. uz sporta sacensībām) skolas teritorijā vai 

ārpus tās, skolēniem obligāti jāiepazīstas ar drošības noteikumiem un jāparakstās klases 

žurnālā un ekskursiju dalībnieku sarakstā; 

4.13.2. skolēniem divas reizes gadā (septembrī un janvārī) vai atbilstoši mācību priekšmetu 

programmā ietvertajiem drošības jautājumiem obligāti jāiepazīstas un jāparakstās 

instrukciju žurnālā par ikgadējām drošības noteikumiem atsevišķos mācību kabinetos: 

4.13.2.1. sports (visi skolēni); 

4.13.2.2. mājturība un tehnoloģijas (5. - 9. klašu skolēni); 

4.13.2.3. informātika (visi skolēni); 

4.13.2.4. fizika (8.,9.klašu skolēni); 

4.13.2.5. ķīmija (8.,9.klašu skolēni). 

4.13.3. skolēniem vienu reizi gadā (septembrī) obligāti jāiepazīstas ar drošības noteikumiem 

interešu izglītības pulciņu nodarbībās, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, par 

pirmās palīdzības sniegšanu un iekšējās kārtības noteikumiem; 

4.13.4. skolas evakuācijas plāni un rīcības plāni atrodas redzamā vietā skolas ēku Lielā ielā 18 un 

Lielā ielā 31 pirmajos un otrajos stāvos; 

4.13.5. informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību atrodas pie telefoniem: 

4.13.5.1. ēkā Lielā ielā 18 pie skolas lietvedes; 

4.13.5.2. ēkā Lielā ielā 31 skolotāju istabā. 

4.14. Ja pedagoga slimības vai kādu citu iemeslu dēļ nenotiek mācību stunda un to nav iespējams 

aizvietot ar citu, 5. - 9. klašu skolēniem jāuzturas ēkas Lielā ielā 18 pirmajā stāvā pie bibliotēkas, 

ievērojot kārtību. 

4.15. Sporta zālē (Tukuma sporta hallē) skolēni ierodas sporta apģērbā un apavos, pirms stundas 

pārģērbjoties speciāli iekārtotās ģērbtuvēs – turpat atrodas skolēnu somas.  

4.16. Stingri aizliegts viltot vai iznīcināt skolas dokumentāciju.  

4.17. Skolas un klašu pasākumos netiek ielaistas personas, kuras lietojušas alkoholiskos dzērienus un 

citus apreibinošus līdzekļus vai ir nepiedienīgi ģērbušās. 

5. Skolēna atbildība. 

5.1. Skolēniem par šo noteikumu prasību pārkāpumiem tiek piemēroti sekojoši disciplinārsodi:  

5.1.1. aizrādījums,  

5.1.2. piezīme,  

5.1.3. brīdinājums,  

5.1.4. rājiens,  

5.1.5. vecāku uzaicinājums,  

5.1.6. materiālu nodošana kompetentām institūcijām (t.s. pašvaldībām, kuru teritorijās ir reģistrēts 

attiecīgais skolēns), 

5.2. Pirms soda piemērošanas skolēnam tiek pieprasīts paskaidrojums (rakstisks vai mutisks) vai 

sastādīts akts (protokols) par notikušo.  

5.3. Konkrēts soda veids skolēnam tiek noteikts atkarībā no pārkāpuma būtības. Aizrādījumu, piezīmi 

un vecāku uzaicinājumu gan mutiski, gan rakstiski var piemērot jebkurš skolas pedagoģiskais 

darbinieks. Brīdinājumu vai rājienu var piemērot tikai skolas direktors, izdodot par to rīkojumu. 

5.4. Ar rīkojumu par disciplinārsoda uzlikšanu, kurā norādīti tā uzlikšanas motīvi, iepazīstas gan 

skolēns, gan viņa vecāki (vai personas, kas tos aizstāj) un parakstās. Skolas direktors ir tiesīgs 

rīkojumu par disciplinārsoda uzlikšanu paziņot visiem skolas skolēniem (sasaucot līniju vai izliekot 

rīkojumu visiem redzamā vietā). 
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6. Skolēnam piemērojamie apbalvojumi. 

6.1. Par skolēna pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu, citiem sasniegumiem mācībās vai skolas 

sabiedriskajā dzīvē skolēniem vai klasei tiek piemēroti šādi apbalvojumi: 

6.1.1. Pateicība (mutiska vai rakstiska). 

6.1.2. Atzinības raksts. 

6.1.3. Godināšanas raksts. 

6.1.4. Dāvana. 

6.1.5. Agrāk uzliktā disciplinārsoda noņemšana. 

6.1.6. Skolas apmaksāts autobuss klases vienas dienas ekskursijas braucienam uz jebkuru vietu 

Latvijas teritorijā. 

6.2. Par apbalvojumu paziņo skolas skolēnu kopējā līnijā vai atsevišķi klašu grupās. 

7. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu 

drošībai. 

7.1. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku 

veselībai un drošībai. Izglītojamā pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu 

cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās. Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu 

savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja 

rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: skolas pedagogus vai jebkuru skolas darbinieku, 

nekavējoties lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājam, izglītības psihologam, sociālajam vai 

citiem pedagogiem. Skolas direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo, detalizētāk ir noteikta 30.08.2016 iekšējos noteikumos 

Nr.9 „Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību vai dzīvību”.  

8. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu izglītības iestādē. 

8.1. Skolas saimniecības vadītājs izstrādā un iesniedz izglītības iestādes direktoram apstiprināšanai 

evakuācijas plānu.  

8.2. Evakuācijas plāni ir izvietoti katra Skolas korpusa katrā stāvā pie galvenajām kāpnēm. 

8.3. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie Skolas dežuranta. Tā 

ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta, 

neatliekamās medicīniskās palīdzības telefonu numurus. 

8.4. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu 

izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī ar darba drošības instrukcijām. 

Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē instruktāžas lapā. Izglītojamais 

atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.  

8.5. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam, tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar 

noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga 

norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātiem izglītības iestādes evakuācijas plānam 

un kārtībai. 

8.6. Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, 

šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu 

izglītības iestādē un tās teritorijā. 
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9.1. Skolā un tās teritorijā skolēniem aizliegta alkohola, cigarešu, narkotisko un psihotropo vielu, 

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

un realizēšana.  

9.2. Izglītojamam, pedagogam, skolas darbiniekam jāziņo dežurskolotājam vai skolas vadībai, ja ir 

saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai 

psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, 

lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot skolā vai tās teritorijā mācību 

procesa un pasākumu laikā. Skolas vadība (pasākuma atbildīgais pedagogs vai direktora 

vietnieks) ziņo vecākiem un Valsts policijai. 

9.3. Gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, 

psihotropajām, toksiskajām vielām, kas apdraud dzīvību, skola izsauc neatliekamās 

medicīniskas palīdzības brigādi un ziņo vecākiem. 

 

10. Noslēguma nosacījumi. 

10.1. Pēc uzņemšanas skolā skolēnam tiek iekārtota personas lieta, ko glabā kancelejā. 

Personas lietā glabā: 

10.1.1. Vecāku (personu, kas aizstāj) vai pašu izglītojamo iesniegumu par uzņemšanu skolā. 

10.1.2. Skolēna veselības stāvokli raksturojošos dokumentus (pēc to saņemšanas tiek nodoti skolas 

medmāsai un atrodas skolas medicīniskajā kabinetā): 

10.1.3. medicīniskā karte 026/u; 

10.1.4. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes 027/u; 

10.1.5. potēšanas karte 063/u vai izraksts no potēšanas pases; 

10.1.6. Iepriekš iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu oriģināli vai kopijas. 

10.2. Par iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem visi skolēni katra mācību gada sākumā 

parakstās klases žurnālā. Iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem nodrošina klases 

audzinātājs. 

10.3. Iekšējās kārtības noteikumi atrodas pie klases audzinātājiem un (vai) visiem skolēniem 

pieejamā vietā uz ziņojumu stenda. 

 

10. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

14.1.Noteikumus un to grozījumus var ierosināt skolas administrācija un pedagoģiskā padome. 

14.2.Izmaiņas Noteikumos apspriež un saskaņo pedagoģiskās padomes sēdē. 

14.3.Grozījumus un izmaiņas  Noteikumos apstiprina skolas direktors. 

14.5.Iepriekšējie skolas Noteikumi zaudē spēku līdz ar šo Noteikumu stāšanos spēkā. 

14.6. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri. 

 

 

Direktore         Z.Selivanoviča 

 

 

Iekšējie noteikumi  „Tukuma 3.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi (izglītojamiem)” saskaņoti 

26.08.2019  Pedagoģiskās padomes sēdē. 

Iekšējās kartības noteikumi (izglītojamiem) stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī. 
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1. pielikums  

Tukuma 3. pamatskolas 

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem 

 

Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem,  

drošības noteikumiem un evakuācijas plānu 

 

Nr.p

.k 

Noteikumu veids Termiņš Atbildīgais par 

instruēšanu 

Piezīmes 

1. Iekšējās kārtības noteikumi 

(izglītojamiem) 

katru gadu līdz  

5. septembrim 

klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

2. Ceļu satiksmes noteikumi – 

noteikumos par drošību 

ekskursijās un pārgājienos  

(noteikumi nr.2) 

katru gadu līdz  

5. septembrim 

 

klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

3. Par drošību kabinetos un 

telpās, kurās ir iekārtas un 

vielas, kas var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību 

(noteikumi nr.1) 

2 reizes gadā 

1. līdz 20.09. 

2. līdz 30.01. 

vai atbilstoši mācību 

priekšmetu 

programmā 

ietvertajām tēmām un 

drošības jautājumiem 

fizikas, 

informātikas, 

dabaszinību,  

ķīmijas, 

mājturības un 

tehnoloģiju, 

sporta, 

pirmsskolas un 

interešu 

izglītības 

skolotāji 

žurnāls 

4. Par drošību sporta sacensībās 

un nodarbībās (noteikumi nr. 7) 

2 reizes gadā 

1. līdz 20.09. 

2. līdz 30.01. 

vai atbilstoši mācību 

priekšmetu 

programmā 

ietvertajām tēmām  

sporta skolotājs žurnāls 

5. Ugunsdrošības noteikumi 

izglītojamiem  

(noteikumi nr.2) 

katru gadu septembrī klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

6. Elektrodrošības noteikumi 

izglītojamiem (noteikumi nr.3) 

katru gadu septembrī klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

7. Par pirmās palīdzības 

sniegšanu  

(noteikumi nr.4) 

katru gadu septembrī klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

8. Evakuācijas plāns katru gadu septembrī saimniecības 

daļas vadītājs 

žurnāls 
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9. Par drošību ekskursijās un 

pārgājienos (noteikumi nr.2) 

pirms katras 

ekskursijas, pārgājiena 

vai pastaigas 

atbildīgais 

pedagogs par 

ekskursiju, 

pārgājienu 

žurnāls/ 

ekskursijas, 

pārgājiena 

pieteikums 

10. Par drošību Tukuma  

3. pamatskolas organizētajos 

pasākumos (noteikumi nr.3) 

pirms katra 

ārpusstundu pasākuma 

atbildīgais 

pedagogs par 

pasākumu 

žurnāls 

11. Izglītojamo iepazīstināšana ar 

drošības noteikumiem brīvlaikā 

- noteikumos par drošību 

ekskursijās un pārgājienos: 

Ceļu satiksmes noteikumi; 

peldoties vai braucot ar laivu; 

slīkstoša cilvēka glābšana; 

atrodoties uz ledus, sastopoties 

ar sprādzienbīstamiem 

priekšmetiem. (noteikumi nr.2) 

pirms katra brīvlaika klašu 

audzinātāji 

žurnāls 

 

 


