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Gulbenes novada dome 

GULBENES SĀKUMSKOLA 

Reģ. nr. 4411903173 
Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 

Tālrunis 64473302, 26578834, e-pasts: sakumskola@gulbene.lv 

 
 

Gulbenes sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi 
Gulbenē  

  

01.08.2017     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" 
 

1. Vispārīgā daļa 

1.1.Gulbenes sākumskolas (turpmāk - Skolas) iekšējās kārtības noteikumi ir iestādes 

iekšējais normatīvais akts. 

1.2.Noteikumi nosaka: 

1.2.1. izglītojamo pienākumus un tiesības; 

1.2.2. izglītības procesa organizāciju; 

1.2.3. atbildību par noteikumu neievērošanu; 

1.2.4. izglītojamo un citu personu rīcību Skolā un tās organizētajos pasākumos;  

1.3.Gulbenes sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti Skolas izglītojamiem. 

1.4.Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem katru gadu septembra sākumā 

iepazīstina klases audzinātājs. 

 

2. Izglītojamo pienākumi 

2.1.Mācīties, lai sekmīgi apgūtu pamatizglītības programmu un uzņemties personīgu 

atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā. 
2.2.Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts 

simboliem un latviešu valodu. 
2.3.Ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, ar savu rīcību nediskreditēt 

Skolu, cienīt Skolas tradīcijas, pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda veida 
pasākumos. 

2.4.Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām: 
2.4.1. izmantojot savas tiesības, neaizskart un ievērot citu izglītojamo, skolotāju un 

pieaugušo tiesības, 
2.4.2. ar savu uzvedību netraucēt mācību stundas vai kāda Skolas ārpusklases 

pasākuma norisi, būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās, 
2.4.3. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; neapdraudēt savu un citu personu 

veselību, drošību un dzīvību, emocionālas vai fiziskas vardarbības gadījumā 
rīkoties atbilstoši Vardarbības novēršanas plānam Gulbenes sākumskolā 
(1.pielikums) 

2.5.Piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā: 
2.5.1. klases telpas sakārtošanā pirms vai pēc mācības stundas (tāfeles tīrīšana, krēslu 

novietošana, izdales materiālu un mācību līdzekļu izdalīšana un savākšana, 
klases dežurantu pienākumi), 

2.5.2. savas personīgās mācību vietas uzkopšanā un sakārtošanā, 
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2.5.3. vispārējā klases sakārtošanā un svētku pasākumu dekorēšanā, 
2.5.4. Skolas ēkas telpu un tās apkārtnes sakopšanā. 

2.6.Saudzēt dabu un apkārtējo vidi: 
2.6.1. nepiesārņot skolu un tās apkārtni ar sadzīves atkritumiem, 
2.6.2. pārvietoties pa šim nolūkam paredzētajām ietvēm vai celiņiem. 

 

3. Izglītojamo tiesības  

3.1.Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību. 
3.2.Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ja tas 

neaizskar citu cilvēku cieņu. 
3.3.Mācību procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu un citas informācijas 

krātuves bez maksas. 
3.4.Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību Skolā un tās organizētajos 

pasākumos. 
3.5.Saņemt informāciju par visiem ar savu izglītošanu saistītajiem jautājumiem un 

piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē; 
3.6.Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. 
3.7.Saņemt pedagogu palīdzību izglītības programmas apguvē. 
3.8.Uz personiskās mantas aizsardzību Skolā. 
3.9.Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Skolā un tās organizētajos pasākumos. 

 

4. Izglītojamo drošība un veselība 
4.1. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu drošībai: 
4.1.1. ja izglītojamais Skolā kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, 

izglītojamais nekavējoties informē par to tuvāk esošo pedagogu vai tuvumā 
esošo Skolas darbinieku (direktoru, mācību priekšmeta skolotāju, 
dežūrskolotāju, sociālo pedagogu, medmāsu, psihologu, logopēdu, garderobisti, 
apkopēju).  

4.1.2. kliedz skaļā balsī, sauc palīgā; 
4.1.3.  ja izglītojamais kādas personas darbībā Skolā vai Skolas pagalmā saskata 

draudus citu personu drošībai, izglītojamais, izvērtējot situāciju, sniedz 
palīdzību un ziņo jebkuram pieaugušajam Skolas darbiniekam par notikušo. 
Skolas darbinieks reaģē, sniedz palīdzību un informē Skolas vadību. Par 
notikušo tiek informēti izglītojamo vecāki. 

4.1.4. lūdz palīdzību citiem Skolas biedriem, pieaugušajiem; 
4.2. Skolas direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo: 

4.2.1. Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, viņš saņem 

nekavējošu pedagogu, palīdzību - klases audzinātāja un Skolas atbalsta 

personāla nepieciešamo atbalstu problēmas risināšanā. (1.pielikums) Par 

notikušo nekavējoties tiek informēts Skolas direktors. 

4.2.2. Par vardarbībā cietušo un provocējošo izglītojamo, problēmsituācijām un Skolas 

darbinieku veiktajām darbībām Skolā, izglītojamo vecākus informē konflikta 

risināšanā iesaistītais pedagogs un vienojas par turpmākajām pedagoģiskajām 

darbībām. 

4.2.3. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai 

krimināli sodāmiem pārkāpumiem, Skolas direktors nekavējoties ziņo 

tiesībsargājošajām iestādēm. 

4.3.Skolas direktora un pedagogu rīcība, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai 

citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

4.3.1. pedagogs informē direktoru par izglītojamā uzvedību; 

4.3.2. direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga vai cita pedagoga 

klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību 

dienas beigām; 
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4.3.3. direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu 

uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās; 

4.3.4. par notikušo gadījumu un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi 

izglītojamā vecāki tiek informēti rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta 

formā); 

 

5. Izglītības procesa organizācija 

5.1.Skolā ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. Sestdienas un svētdienas ir brīvdienas, kuru 

laikā Skolā var risināties dažādu interešu izglītības programmu nodarbības un citi 

pasākumi. 

5.2.Mācību gada sākums, brīvlaiki, mācību gada noslēgums un valsts pārbaudes darbu 

grafiks tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

5.3.Mācību stundas notiek ēkās Skolas ielā 12, Skolas ielā 12 A, Skolas ielā 10, Skolas 

ielā 10 A un Skolas ielā 10 B Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. 

5.4.Sporta mācību stundas notiek Gulbenes Sporta centra un Gulbenes novada Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas telpās vai stadionā. 

5.5.Stundu norises laiki: 

Stunda Laiks Piezīmes 

1.  8.30 – 9.10  

2.  9.20 – 10.00   

3.  10.10 – 10.50  

4.  11.00 – 11.40  

5.  11.50 – 12.30 Pusdieno 1. – 6. klases 

6.  12.40 – 13.20  

7.  13.30 – 14.10  

8.  14.20 – 15.00  

9.  15.10 – 15.50  

5.6.Skolas ēku ārdurvis darbdienās tiek atvērtas 7 
45

. Skolas ēku ārdurvis darbdienās tiek 

slēgtas 17
00

. 

5.7.Mācību darbs Skolā notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu mācību priekšmetu 

stundu sarakstu. Mācību stundas ilgums - 40 minūtes. 
5.8.Katras mācību stundas sākumā un beigās tiek dots zvans. Minūti pirms mācību stundas 

sākuma tiek dots brīdinājuma zvans. 
5.9.Mācību stunda sākas ar izglītojamo un skolotāja sasveicināšanos un beidzas ar mācību 

priekšmeta skolotāja vārdiem “Stundu beidzu”. 
5.10.Starpbrīžos izglītojamie atstāj klases (kabinetus), lai klašu dežuranti starpbrīdī varētu 

izvēdināt un sakārtot mācību telpu nākamās stundas darbam. 
5.11.Stundu izmaiņas nākamajai dienai tiek izliktas uz ziņojumu dēļa līdz plkst.13.00. Gan 

skolotāji, gan izglītojamie pirms aiziešanas no Skolas iepazīstas ar stundu izmaiņām. 
Stundu izmaiņas tiek publicētas skolas mājaslapā http://15.gulbene.lv/vsk/. 

5.12. Pagarinātas dienas nodarbības 1. - 4. klasēs var sākties no 8.
00

, pirms mācību 

stundām, un turpināties pēc mācību stundām, atbilstoši direktora vietnieka sastādītajam 

sarakstam. 

5.13. Klases informācijas un pārrunu stunda notiek klases audzinātāja vadībā visās klasēs 

reizi nedēļā, atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam. 

5.14. Konsultācijas un individuālais darbs mācību priekšmetos notiek pēc direktora 

vietnieka sastādītā grafika. 

 

6. Skolas līnijas 

6.1.Skolas līnijās izglītojamiem tiek dota iespēja gūt informāciju par savas valsts un 

mācību iestādes dzīves aktualitātēm, notiek veiksmīgāko sacensību, konkursu un 

olimpiāžu dalībnieku godināšana.  

6.2.Skolas līnijas tiek sasauktas pēc vajadzības. Par plānoto līniju informācija tiek izlikta 

pie ziņojumu dēļa atbilstošās nedēļas sākumā. Līnijas vada Skolas direktors vai 

direktora vietnieks. 
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6.3.Skolas līnijās piedalās visi atbilstošās klašu grupas izglītojamie.  

 

7. Izglītojamo stundu apmeklējumi 

7.1.Izglītojamie Skolā ierodas savlaicīgi, lai līdz stundas sākumam būtu klasē vai 

nodarbību norises vietā. 

7.2.Sporta stundās izglītojamie piedalās tērpti sporta tērpos un apavos. Izglītojamie, kuri 

no sporta nodarbībām atbrīvoti ar ārsta zīmi, atrodas tur, kur sporta skolotājs viņiem 

norādījis vai pie savas klases. 

7.3.Ja izglītojamais slimības vai cita vērā ņemama iemesla pēc nevar apmeklēt Skolu, tad 

izglītojamais vai izglītojamā vecāki nekavējoties informē klases audzinātāju vai Skolas 

lietvedību (tālrunis 64473302 vai 26578834) par radušos situāciju. 

7.4.Izglītojamos, kuri nav ieradušies uz stundu sarakstā paredzētajām nodarbībām, klases 

kavējumu burtnīcā reģistrē klases atbildīgais par kavējumiem. Ierakstu pareizību ar 

savu parakstu apstiprina priekšmeta skolotājs. 

7.5.Klases audzinātājs pēc iespējas ātrāk sazinās ar Skolu neapmeklējoša izglītojamā 

vecākiem, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu. 

7.6.Nākamajā dienā pēc atgriešanās Skolā, izglītojamām ir jāiesniedz savam klases 

audzinātājam attaisnojošs dokuments (vecāku rakstīta zīme līdz 3 dienām vai ārsta 

zīme) par nokavētajām nodarbībām. 

7.7.Izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra 

pirms stundu sākuma ir zemāka par - 20 C, bet izglītojamie no 13 gadiem un vecāki 

Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir zemāka par - 

25 C. 

7.8.Ja skolotājs izglītojamām ir rekomendējis apmeklēt individuālas konsultāciju 

nodarbības, tad to apmeklējums ir obligāts. 

7.9.Ja izglītojamais vai tā vecāki ir rakstiski apstiprinājuši vēlēšanos piedalīties interešu 

izglītības pulciņa vai fakultatīva nodarbībās, tad to apmeklējums ir obligāts. 

 

8. Interešu izglītība un ārpusklases pasākumi 

8.1.Ārpusklases un interešu izglītības nodarbības Skolā notiek pēc saraksta, ko izveido 

direktora vietnieks un apstiprina Skolas direktors. 

8.2.Ārpusklases pasākumi Skolā, var norisināties - ne vēlāk kā līdz pulksten 21.
30

.  

 (atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Skolas vadību, pasākumi var turpināties ilgāk). 

8.3.Ārpusklases pasākumus apmeklē visi atbilstošās klašu grupas izglītojamie. 

8.4.Mākslas, mūzikas un sporta skolu nodarbības izglītojamie apmeklē tikai pirms vai pēc 

mācību priekšmetu stundām Skolā. 

 

9. Kārtība garderobēs 

9.1.Savas virsdrēbes izglītojamie novieto klasei ierādītajā garderobes telpā vai 

individuālajos skapīšos. 

9.2.Par kārtību garderobju telpās atbild Skolas garderobiste, klases izglītojamie un klases 

audzinātājs.  

9.3.Par minēto telpu aizslēgšanu rūpējas Skolas garderobiste. 

 

10. Skolas ēdnīca 

10.1. Sākumskolas 1. - 4. klašu izglītojamiem, kuri saņem valsts apmaksātas brīvpusdienas, 

galdi tiek klāti piektās stundas laikā. Minētie izglītojamie uz ēdamistabu dodas 

skolotāja pavadībā. 

10.2.  Piekto un sesto klašu izglītojamie, kuri saņem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, 

pusdieno 5. stundas laikā. 

10.3. Ēdamzālē izglītojamie ievēro pašapkalpošanās noteikumus. 

 

11. Higiēnas prasības izglītojamiem 

11.1. Izglītojamā apģērbam jābūt tīram un kārtīgam.  



5 

 

11.2. Uzturoties skolas telpās, izglītojamie ielas apavus nomaina pret telpās lietojamiem 

apaviem. 

11.3.  Pirmo līdz piekto klašu izglītojamie no 01.09.2017. līdz 30.04.2018. ikdienā 

(izņemot piektdienas) ievēro skolas formas prasības – valkā noteiktas krāsas vestes.  

11.4. Uz skolas svinīgajiem pasākumiem un valsts pārbaudes darbiem zēni ierodas 

tērpušies tumšas krāsas biksēs, vestēs un gaišos kreklos vai uzvalka tipa apģērbā, bet 

meitenes tumšas krāsas kleitās vai tumšos svārkos ar gaišām blūzēm. Netiek pieļauta 

izglītojamo piedalīšanās skolas svinīgos pasākumos sporta apavos. 

11.5. Klasē ar virsdrēbēm atrasties nedrīkst, izņemot gadījumus, kad klases gaisa 

temperatūra ir zemāka par noteikto normu vai ar mācību priekšmeta skolotāja atļauju. 

11.6. Izglītojamiem jāievēro higiēnas pamatprasības, gan rūpējoties par sava ķermeņa, 

roku, kāju un matu tīrību, gan lietojot santehnikas ierīces Skolas, internāta un sporta 

būvju dušās un tualetēs. 

11.7. Izglītojamo atbilstību higiēnas prasībām kontrolē Skolas medicīnas māsa. 

 

12. Ierobežojumi 

12.1. Skolā un tās teritorijā izglītojamiem aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus 

(ieskaitot alu), narkotiskas, psihotropas vai toksiskas vielas (Rīcības plāns, ja skolā 

konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas 

vielas, 2. pielikums). 

12.2. Skolas telpās aizliegts ienest vai ievest: 

12.2.1. šaujamieročus un aukstos ieročus (nažus, lokus u. c.) vai pašizgatavotus ieročus 

(kaķenes u. c.); 

12.2.2. bīstamas ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas 

(produktus) un priekšmetus; 

12.2.3. mājas un meža dzīvniekus. 

12.3. Skolas telpās aizliegts spēlēt kārtis un citas azarta spēles.  

12.4. Izglītojamiem mācību stundas laikā aizliegts ēst un košļāt košļājamo gumiju. 

Starpbrīžos aizliegts ēst saulespuķu sēklas un piesārņot Skolas telpas ar dažādiem 

atkritumiem.  

12.5. Izglītojamiem aizliegts brīvo stundu laikā skaļi uzvesties vai citādi trokšņot un traucēt 

pārējo izglītojamo mācību procesu. 

12.6. Izglītojamiem aizliegts lietot mobilos tālruņus un citas komunikāciju ierīces mācību 

stundu laikā, ja mācību stundas norises laikā to lietošana nav paredzēta mācību 

priekšmeta programmas apguvei. 

12.7. Izglītojamiem aizliegts lietot necenzētus izteicienus un lamu vārdus. 

12.8. Skolas telpās nedrīkst uzturēties nepiederošas personas. Par nepiederošu personu 

atrašanos Skolas telpās izglītojamie ziņo Skolas vadībai, garderobistei vai skolotājam.  

12.9. Izņēmuma gadījumos Skolas telpās var atrasties:  

12.9.1. pēc jaunāko klašu izglītojamiem ieradušies vecāki, aizbildņi, vecvecāki vai 

vecākie brāļi un māsas; 

12.9.2. uz vecāku sanāksmēm un vecāku dienām ieradušies izglītojamo vecāki vai 

aizbildņi; 

12.9.3. Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, kas ieradušies, lai tiktos ar Skolas vadību un 

skolotājiem; 

12.9.4. Valsts dienestu, servisa un remonta uzņēmumu darbinieki, kas ieradušies, lai 

pildītu savus darba un dienesta pienākumus; 

12.9.5. citu skolu skolotāji un izglītojamie, kas ieradušies uz kāda ārpusklases 

pasākuma norisi; 

12.9.6. Skolas absolventi, kas ieradušies uz Skolas ārpusklases pasākumu vai 

absolventu salidojumu. 

12.10.Ienākot skolas telpās, nepiederošām personām ir jāpiesakās pie skolas garderobistes 

un jāreģistrējas apmeklējumu reģistrācijas žurnālā. 
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12.11.Ja apmeklētājs pieder pie noteikumu 12.9. punktā minēto apmeklētāju kategorijas, 

viņam tiek paskaidrots, kā nokļūt vajadzīgajā telpā vai sameklēt konkrēto personu un 

atļauts ieiet skolas ēkā. 

12.12.Personām, kas nepieder pie 12.9. punktā minēto apmeklētāju kategorijas tālāk par 

skolas ēkas vestibilu nav atļauts pārvietoties. 

12.13.Ja nepiederošās personas neievēro Gulbenes sākumskolas iekšējās kārtības 

noteikumus, skolas garderobiste informē skolas vadību, dežūrskolotāju, Gulbenes 

novada Pašvaldības policiju vai Valsts policiju. 

 

13. Izglītojamo atbildība 

13.1. Izglītojamie ir personīgi atbildīgi par Skolas iekšējās kārtības, ugunsdrošības, 

elektrodrošības, ceļu satiksmes, sanitāri - higiēnisko un darba drošības noteikumu 

ievērošanu. Par iepazīšanos ar minēto noteikumu prasībām izglītojamie parakstās savā 

dienasgrāmatā un atbilstošās instruktāžas lapās. 

13.2. Par mācību stundas sākuma nokavēšanu, neattaisnoti nokavētām mācību stundām, 

disciplīnas pārkāpumiem un nepietiekamu mācību darbu vai kādu citu iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumu izglītojamais raksta klases audzinātājam adresētu 

paskaidrojumu. 

13.3. Par neattaisnoti nokavētām mācību stundām, disciplīnas pārkāpumiem un 

nepietiekamu mācību darbu izglītojamais no priekšmeta skolotāja vai klases 

audzinātāja var saņemt: 

13.3.1. mutisku aizrādījumu; 

13.3.2. piezīmi dienasgrāmatā vai e-klases žurnālā; 

13.3.3. ziņojumu vecākiem ar uzaicinājumu ierasties Skolā. 

13.4. Izglītojamos, kuri regulāri kavē un neapmeklē nodarbības, nepietiekami nopietni 

izturas pret mācību darbu, ir izdarījuši Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus, 

var: 

13.4.1. izsaukt uz pārrunām pie Skolas direktora; 

13.4.2. izsaukt uz Skolas vadības sēdi; 

13.4.3. izsaukt uz Skolas pedagoģiskās padomes sēdi; 

13.4.4. izsaukt uz Skolas padomes sēdi. 

13.5.  Atbilstoši Skolas izglītojamo pašpārvaldes, Skolas vadības, Skolas padomes vai 

Skolas pedagoģiskās padomes lēmumiem Skolas direktors var: 

13.5.1. izteikt izglītojamām mutisku piezīmi; 

13.5.2. izteikt izglītojamām piezīmi vai rājienu rīkojuma formā; 

13.5.3. nodot materiālus par izglītojamā pārkāpumiem izskatīšanai kompetentās 

institūcijās; 

13.6. Katra izglītojamā pienākums ir saudzēt jebkuru savu, savu klasesbiedru un Skolas 

inventāru un Skolas telpas. Sabojāta inventāra un telpu noformējuma bojājuma 

gadījumā tiek sastādīts akts un vainīgais: 

13.6.1. kompensē bojāto mantu vai iekārtojuma vērtību naudā; 

13.6.2. bojāto mantu kvalitatīvi saremontē vai telpu iekārtojuma defektus prasmīgi 

novērš; 

13.6.3. sagādā jaunu mantu bojātās vietā; 

13.6.4. samaksā remontdarbu vērtību. 

13.7. Par smēķēšanu tiek sastādīts akts par smēķēšanu sabiedriskā vietā ar visām no tā 

izrietošajām sekām, un informēti izglītojamā vecāki, bet par alkohola vai narkotisko 

vielu lietošanu nekavējoties tiek informēti izglītojamā vecāki un tiek piemēroti šo 

noteikumu 13.4. un 13.5. punktos noteiktie pasākumi.  

13.8. Par mobilā telefona lietošanu bez skolotāja atļaujas mācību stundu laika izglītojamais 

raksta paskaidrojumu klases audzinātājam. 

13.9. Izglītojamiem saudzīgi jāizturas pret Skolas bibliotēkā saņemtajām grāmatām. 

Grāmatu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā to vērtība jāatlīdzina vai jāatdod 

līdzvērtīgas grāmatas nozaudēto vai bojāto vietā. 
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13.10.Izglītojamām pārtraucot mācības Skolā, jāaizpilda aptaujas lapa ar bibliotekāra, 

sporta skolotāja, lietveža, direktora vietnieka un kabinetu vadītāju parakstiem. 

 

14. Masu pasākumi 

14.1. Mācību laikā organizētajos skolas, pilsētas un citos masu pasākumos par izglītojamo 

uzraudzību un drošību rūpējas klašu audzinātāji vai īpaši norīkoti skolas pedagoģiskie 

darbinieki, bet nepieciešamo medicīnisko palīdzību sniedz Skolas medicīnas māsa. 

 

15. Ārpusskolas pasākumi 

15.1. Izglītojamiem ir atļauts piedalīties ārpusskolas pasākumos, ekskursijās un sacensībās 

stundu laikā, ja ir savlaicīgi iesniegts atbilstošās pasākumu vai sacensības rīkojošās 

personas, skolas vai organizācijas oficiāls iesniegums ar konkrētiem dalībnieku 

uzvārdiem un īsu organizējamā pasākuma norises plānu. Atbilstošais iesniegums tiek 

izlikts skolotāju istabā pie ziņojumu dēļa. 

15.2. Skolas izglītojamiem, kuri piedalās Skolas rīkotajās mācību ekskursijās, pārgājienos 

un nometnēs ir jābūt disciplinētiem un jāievēro pasākuma organizētāju prasības, ar 

kurām izglītojamie pirms pasākuma tiek iepazīstināti un to apliecina ar savu parakstu.  

15.3. Ārpusskolas pasākumos tā organizatoriem ir jānodrošina vismaz viena atbildīgā 

persona uz 10 izglītojamajiem. 

 

16. Rīcība ārkārtas situācijās 

16.1. Ugunsgrēka vai kādas citas ārkārtas situācijas gadījumā ikviena izglītojamā, kurš 

pamanījis bīstamo situāciju, pienākums ir: 

16.1.1. informēt skolotājus vai tehnisko personālu par radušos situāciju; 

16.1.2. dot trauksmes un evakuācijas signālu (15 sekundes garš Skolas zvana signāls) 

vai mutiski apziņot Skolas ēkā esošos; 

16.1.3. izsaukt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (tālrunis 112, jāziņo: Skolas 

nosaukums, adrese, kas, kur deg vai noticis, savs vārds, uzvārds, tālruņa Nr.); 

16.1.4. uzsākt (vai turpināt) evakuācijas pasākumus, ugunsgrēka dzēšanu; 

16.1.5. piedalīties evakuācijas norisē, izpildot VUGD darbinieku, mācību priekšmetu 

skolotāju vai citu Skolas darbinieku norādījumus, atbilstoši Skolas telpās 

izvietotajiem evakuācijas plāniem. 

16.2. Likumpārkāpumu gadījumā griezties Valsts policijas Gulbenes iecirknī (tālrunis 110) 

vai Gulbenes novada Pašvaldības policijā (tālrunis 64474443 vai 29297818). 

16.3. Traumas vai citu veselības problēmu gadījumos nekavējoties griezties pie skolas 

medicīnas māsas vai izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzību (tālrunis 113). 

 

17. Noslēguma jautājumi 

17.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. septembri. 

17.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 

1.septembrī apstiprinātos Gulbenes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus.  
 

 

Direktors:        Aivars Mednis 

 

Saskaņots:  
 

Arodbiedrības  

priekšsēdētāja      Sandra Aņisimova 

 

Skolas padomes 

priekšsēdētājs:      Ronalds Elksnītis 

 


