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Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu  

 
I Vispārīgie jautājumi 

1. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Skola) iekšējās kārtības 

noteikumi izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru 

kabineta noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un Skolas Nolikumu; 

2. Noteikumi nosaka skolēna darba dienas organizāciju, tiesības un pienākumus, 

drošības un tiesību ievērošanas nosacījumus un kārtību. 
 

II Vispārējās prasības 

3. Audzēkņi sistemātiski attīsta savas spējas, pilsonisko un tikumisko apziņu, rūpējas 

par sev apkārtējo labklājību; 

4. Skolā jāierodas tīrā, kārtīgā apģērbā, kas atbilst sabiedrībā pieņemtajām normām 

(uz pārbaudījumiem, svētkos un svinību gadījumos jāierodas svētku tērpos), matu 

sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un jābūt netraucējošam apmācības 

procesā; 

5. Audzēkņiem jāsasveicinās ar pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, ar jebkuru 

pieaugušu cilvēku, viesi, kurš ienācis skolas telpās; 

6. Audzēkņiem bez ierunām, nekavējoties jāizpilda pedagogu rīkojumi, aizrādījumi, 

lūgumi; 

7. Skolas telpās jāvalkā maiņas apavi, kuri nebojā grīdu un nerada problēmas to 

uzkopjot; 

8. Visās skolas telpās jāievēro sanitāri higiēniskās normas; 

9. Bez nepieciešamības audzēkņiem nav jāuzturas ģērbtuvēs (tajā nav atstājama 

nauda, vērtslietas un citas vērtīgas mantas); 



10. Audzēkņiem jārūpējas par skolas autoritāti, atbilstoši savām spējām jāpiedalās 

skolas sabiedriskajā dzīvē, jāatbalsta skolas tradīcijas; 

11. Visiem Mūzikas nodaļas audzēkņiem jāiekārto dienasgrāmata, tajā regulāri 

jāizdara visi nepieciešamie ieraksti. Dienasgrāmatai jābūt visās mācību stundās, ar 

ierakstītajiem paziņojumiem un piezīmēm jāiepazīstina savi vecāki vai aizbildņi; 

12. Rūpēties par savu un citu drošību un veselību, ievērot drošības noteikumus Skolā 

un ārpus tās; 

13. Saudzīgi jāizturas pret Skolas īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis 

materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos; 

14. Skola ir tiesīga ierobežot audzēkņa tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību 

gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu skolēnu, pedagogu, 

skolas administrācijas un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo 

kārtību Skolā, Skolas mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu 

(pamatojums: Satversmes 105. pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 22. un 23. pants). Skolas pienākums ir novērst pārkāpumu vai 

jebkuru tā rašanās iespējamību, skolēnam labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par 

nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā 

likumiskajiem pārstāvjiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas 

aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērstas no izglītojamā puses. 
 

III Audzēkņu darba organizācija un saistītie noteikumi 

15. Audzēkņa pienākumi: 

15.1. apzinīgi mācīties un sistemātiski gatavoties mācību stundām, lai iegūtu 

mūzikas un/vai mākslas profesionālās ievirzes izglītību; 

15.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā; 

15.3. ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

15.4. cienīt Skolas tradīcijas un pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu 

dažādu veidu pasākumos; 

15.5. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas 

normām, būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem bērniem, darbiniekiem un iestādes 

viesiem, attīstīt sapratni, cieņu, iecietību; 

15.6. informācijas stendos iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, skašu, pārbaudes un 

citu pasākumu darba laiku un norises kārtību; 

15.7. veidot sava rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu 

sasniegšanā u.c.; 

15.8. Izpildīt Skolas darbinieka likumīgās prasības; 

15.9. nekavējoties informēt Skolas darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas 

darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai; 



15.10. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes 

darbiniekiem un izpildīt viņa norādījumus; 

15.11. jābūt atbildīgam par savu mācību vietu, Skolas inventāra un telpu 

saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai 

sabojāts, audzēknis nekavējoties par to informē atbilstošā mācību priekšmeta 

skolotāju vai citu Skolas darbinieku. 

16. Audzēkņa tiesības: 

16.1. apgūt mūzikas un/vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu 

saskaņā ar grupu un individuālo stundu sarakstu; 

16.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

16.3. izglītošanas procesā bez maksas izmantot Skolas telpas, bibliotēkas un 

fonotēkas fondu un mācību līdzekļus; 

16.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā; 

16.5. saņemt informāciju par visiem ar kultūrizglītību saistītiem jautājumiem; 

16.6. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu; 

16.7. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē; 

16.8. izteikt savus priekšlikumus Skolas darbības veicināšanai, rakstiski iesniedzot 

priekšlikumu Ideju mapītē, kas atrodas pie Skolas dežurantes. 

17. Audzēkņiem aizliegts: 

17.1. neattaisnoti kavēt mācību stundas; 

17.2. Skolas telpās un tās teritorijā, kā arī Skolas organizētajos pasākumos 

kategoriski aizliegts smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, 

psihotropās vai citas apreibinošas vielas; 

17.3. bojāt Skolas telpas, inventāru, mācību līdzekļus, skolas apkārtnē esošos 

kokus, apstādījumus; 

17.4. Skolas telpās un apkārtnē skraidīt, klaigāt, grūstīties, sēdēt uz palodzēm, 

kāpnēm, grīdas, margām, un citādi radīt traucējošus trokšņus, kas traucē kārtību 

un var radīt traumas, kā arī bez vajadzības uzturēties tualetēs; 

17.5. veikt tirdznieciska rakstura darījumus; 

17.6. ienest Skolā un tās teritorijā dzīvību un veselību apdraudošus priekšmetus, 

materiālus, lietas, kas apdraud paša audzēkņa vai citu drošību, dzīvību, veselību, 

un kuras nav nepieciešamas mācību procesā; 

17.7. ienest Skolā dzīvniekus; 

17.8. stundu un pasākumu laikā lietot mobilos telefonus vai citus tehnoloģiju un 

sakaru līdzekļus; 

17.9. kategoriski aizliegts traucēt mācību procesu; 

17.10. kategoriski aizliegts apvainot un aizskart skolotāju godu un cieņu; 



17.11. uzaicināt Skolas telpās personas, kuras nav Skolas audzēkņi, izņemot 

gadījumus, kad par to vienojas ar Skolas dežuranti vai mācību priekšmeta 

skolotāju. 

18. Mācību darba organizācija: 

18.1. audzēknim uz mācību stundāmun pasākumiem jāierodas savlaicīgi; 

18.2. ja objektīvu iemeslu dēļ audzēknis nokavējis mācību stundas sākumu, viņam 

nekavējoties jāiet klasē, lūdzot atvainot par kavējumu; 

18.3. ienākot klasē skolotājiem, Skolas administrācijas pārstāvjiem vai citiem 

viesiem, skolēniem ar viņiem jāsasveicinās pieceļoties; 

18.4. katram audzēknim jāatbild par savas darba vietas uzturēšanu kārtībā; 

18.5. katrai stundai sākoties, darbam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem 

jāatrodas norādītajā vietā; 

18.6. stundā jāievēro skolotāja izvirzītās prasības, jābūt uzmanīgam, precīzam, 

pilnībā jāizmanto mācībām atvēlētais laiks; 

18.7. ja audzēkņa vērtējums semestrī vai gadā ir zemāks par 4 ballēm, viņš 

uzskatāms par neatbilstošu profesionālās ievirzes izglītības apgūšanai; 

18.8. ja jaunāko klašu/kursu (1.-3.) audzēknis semestrī neattaisnoti kavējis 8 

mācību stundas, Skolas administrācija sūta vecākiem/aizbildņiem ierakstītu vēstuli 

par kavējumiem, ja semestrī neattaisnoti kavētas 15 mācību stundas - tiek 

atskaitīts no izglītības iestādes; 

18.9. ja vecāko klašu/kursu (4.-8.) audzēknis semestrī neattaisnoti kavējis 12 

mācību stundas, Skolas administrācija sūta vecākiem/aizbildņiem ierakstītu vēstuli 

par kavējumiem, ja semestrī neattaisnoti kavētas 20 mācību stundas - tiek 

atskaitīts no izglītības iestādes; 

18.10. ja audzēknim semestra laikā nav vismaz četri vērtējumi, ieskaitot 

pārbaudes darbus, tad viņš netiek atestēts šajā mācību priekšmetā; 

18.11. ja paredzams, ka skolēns nevarēs apmeklēt stundas, tad skolēna 

vecāki/aizbildņi vēršas ar iesniegumu pie Skolas direktores, kur norāda iemeslus, 

kā arī laiku, kurā paredzēts neapmeklēt stundas; 

18.12. audzēknim, kurš izlaidis mācību stundu, neatkarīgi no kavējuma iemesla, 

jāizpilda visi klases un mājas darbi, vai tos aizvietojošie skolotāja uzdevumi; 

18.13. Izglītības programmu vadītāji mācību gada sākumā nosaka un paziņo 

prasības, kuras jāveic audzēkņiem norādītajos termiņos. Ja pārbaudes darbs 

izlaists, neatkarīgi no kavējuma iemesla, viņam ir pienākums izpildīt šo darbu pēc 

vienošanās ar skolotāju, bet ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms semestra beigām. 

19. Stundu kavējumu uzskaites kārtība: 

19.1. nokavētās mācību stundas savā žurnālā atzīmē priekšmetu skolotāji, 

kavējumu uzskaiti veic direktores vietniece mācību darbā, kad priekšmetu 

skolotāji katra mēneša beigās iesniedz ziņas un dokumentus par kavējumiem; 



19.2. attaisnojošus dokumentus par kavētajām stundām audzēkņi nodod 

specialitātes skolotājam/kursa audzinātājam tiklīdz ierodas skolā; 

19.3. kavējumus mājas apstākļu dēļ (līdz 3 dienām) var uzskatīt par attaisnotiem, 

ja to apliecina vecāku rakstīta zīme, kurā norādīts kavējuma iemesls; 

19.4. kavējumus slimības dēļ (sākot no ceturtās dienas) var uzskatīt par 

attaisnotiem, ja to apliecina ārsta zīme (var iesniegt kopiju); 

19.5. kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos Skolas atbalstītajos pasākumos (skatēs, 

festivālos, konkursos, izstādēs, koncertos u.c.), tiek uzskatīti par attaisnotiem 

pamatojoties uz Skolas direktores rīkojumu; 

19.6. pedagogs, kurš rīko pasākumu, iesniedz direktoram iesniegumu, kurā 

norādīts pasākuma laiks, vieta un pievienots audzēkņu saraksts; 

19.7. mācību ekskursijās vai citos pasākumos, kas notiek stundu laikā, obligāti 

jāpiedalās visiem audzēkņiem; 

19.8. vecāku pienākums ir personīgi ziņot skolai vai pedagogam par bērna 

kavējumu pirmajā kavējuma dienā. 

20. Ārpusstundu pasākumi: 

20.1. audzēkņiem jāievēro drošības noteikumi, skolotāju, dežurantu, tehniskā 

personāla likumīgās prasības; 

20.2. jāievēro sabiedriskās kārtības normas; 

20.3. uz pasākumiem jāierodas norādītajā laikā un jāpakļaujas pasākuma 

organizētāja norādījumiem. 

21. Darbība ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras vai citas 

nepārvaramas varas gadījumā): 

21.1. pakļauties atbildīgo personu rīkojumiem; 

21.2. rīkoties saskaņā ar drošības noteikumiem; 

21.3. ievērot evakuēšanas shēmas noteikumus. 

22. Attieksme pret skolas, sabiedrisko, savu un skolas īpašumu: 

22.1. audzēknim jāsaudzē savs, Skolas, sabiedriskais īpašums, kā arī saudzīgi 

jāizturas pret savu līdzcilvēku mantām; 

22.2. sabojāto Skolas inventāru, telpas, mācību un uzskates līdzekļus, Skolas 

noformējumu, Skolas līdzcilvēku mantu, jāizlabo vainīgajam audzēknim vai viņa 

vecākiem. Ja tas nav iespējams, tad inventārs jāiegādājas no jauna; 

22.3. audzēknim jāsaudzē un jārūpējas par apkārtējo vidi; 

22.4. saudzīgi jāizturas pret mācību līdzekļiem, mācību grāmatām, uzskates 

līdzekļiem, mūzikas instrumentiem, un citām ar mācību procesu saistītām lietām. 

23. Darbība pret sevi vai citiem vērstas fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības 

gadījumā: 

23.1. nekavējoties informēt pedagogus vai citas atbildīgās pieaugušās personas; 

23.2. lūgt palīdzību palīdzības glābšanas dienestiem. 



24. Audzēkņa atbildība: 

24.1. audzēkņiem, kuri neievēro Nolikumu un Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

un drošību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu prasības, var disciplināri sodīt, 

izsakot piezīmi, aizrādījumu vai rājienu, par piemēroto sodu informējot vecākus; 

24.2. par sevišķi rupjiem pārkāpumiem, vai gadījumos, kad citi ietekmēšanas 

līdzekļi nav devuši vēlamo rezultātu, noteiktajā kārtībā tiek risināts jautājums par 

audzēkņa izslēgšanu no Skolas. 
 

IV Pamudinājumu un apbalvojumu sistēma 

25. Skolā tiek noteikta šāda pamudinājumu un apbalvošanas sistēma (shematiski): 

Amatpersona Kārtība, kādā izskata skolēnu 
apbalvošanu 

Iespējamā rīcība 

Priekšmeta 
skolotājs 

Uzslava 
Mutiska pateicība 
Ieraksti dienasgrāmatās 
Pateicība vecākiem 
Atzinības vēstule 

Rosina apbalvojumiem 

Pedagoģiskās 
padomes sēde 

Atzinība par sasniegumiem 
mācību darbā 

Rosina apbalvojumiem 

Direktors Labāko skolēnu – konkursu 
uzvarētāju, viņu skolotāju 
sveikšana 
Skolas iespēju izmantošana 
materiālo balvu piešķiršanai 

Rosina augstākiem pašvaldības 
apbalvojumiem 

 

V Noslēguma jautājumi 

26. Skolēni un viņu vecāki ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada 

sākumā, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu. Skolēnus, kuri iestājās skolā 

mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. 

27. Iekšējās kārtības noteikumus grozīt un papildināt ir tiesības skolas direktoram, 

saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi. 

28. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav 

atrunāti šajos noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenota skolas 

iekšējā kārtība. 

29. Atzīt par spēku zaudējušu Skolas 2006. gada 29. augusta iekšējās kārtības 

noteikumus Nr.2. 

 

 

 

 

  Direktore      Vita Pinne 


