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Ogres Mūzikas skolas Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem. 

 
Ogres Mūzikas skolas Iekšējās kārtības noteikumi  (turpmāk tekstā – noteikumi) 

izstrādāti  saskaņā ar Izglītības likuma 55. panta 10. daļu, Profesionālās izglītības 

likuma 6., 28. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 

24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338. ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība  

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,  
 

                                    Vispārīgie jautājumi 
1. Noteikumi nosaka skolas darba dienas organizāciju. 

2. Noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk tekstā – audzēkņu) mācību darba 

organizāciju. 

3. Noteikumi nosaka audzēkņu tiesības. 

4. Noteikumi nosaka audzēkņu pienākumus un atbildību par noteikumu 

neievērošanu. 

5. Noteikumi nosaka drošības instrukciju ievērošanu un rīcību ārkārtas situācijās 

6. Noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

7. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos. 

 

I Darba dienas organizācija 
1. Skolas darbalaiks darba dienās ir no pl.8.30.–21.00, sestdienās no pl.8.30–

15.00, pārējā laikā skola ir slēgta. 

2. Ierašanos skolā ārpus darba laika jāsaskaņo ar specialitātes skolotāju un skolas 

administrāciju. 

3. Kabinetu atslēgas audzēkņiem tiek izsniegtas tikai ar skolas administrācijas 

atļauju. 

 

II Mācību darba organizācija 
1. Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiks tiek noteikts saskaņā 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. Ekstremālos apstākļos 

vietējai pašvaldībai tos tiesības koriģēt. 



2. Katra mācību stunda sākas un beidzas saskaņā ar noteiktajiem mācību stundu 

laikiem skolā. 

1 10.00-10.40 

2 10.45-11.25 

3 11.30-12.10 

4 12.15-12.55 

5 13.00-13.40 

6 13.45-14.25 

7 14.30-15.10 

8 15.15-15.55 

9 16.00-16.40 

10 16.45-17.25 

11 17.30-18.10 

12 18.15-18.55 

13 19.00-19.40 

14 19.45-20.25 

 

3. Mācību darbs skolā notiek saskaņā ar apstiprināto stundu sarakstu. 

4. Audzēknis skolā ierodas vismaz 5 minūtes pirms stundas sākuma, virsdrēbes 

atstājot skolas garderobē. 

5. Mācību stundas ilgums – 40 minūtes, starpbrīžu ilgums – 5 minūtes. 

6. Audzēknis  apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu. 

7. Par stundu izmaiņām ziņo direktora vietniece mācību darbā, izliekot izmaiņas 

pie ziņojuma dēļa, ne vēlāk kā 3 stundas pirms nodarbību sākuma. 

Specialitātes pedagogs telefoniski ziņo tādā gadījumā, ja tas skar nelielas 

izmaiņas stundu laikos individuālajās nodarbībās. 

8. Visi masu pasākumi skolā jābeidz līdz pl.22.00. 

9. Par kavējumiem: 

9.1. Par kavējumiem slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, audzēkņi regulāri       

informē specialitātes pedagogu, iesniedzot kavējumu attaisnojošus dokumentus –

 ārsta zīmi vai vecāku/aizbildņu rakstītu zīmi; 

9.2. Vecāku/aizbildņu pienākums ziņot par sava bērna prombūtni slimības vai 

citu nopietnu apstākļu dēļ. Kavējumus mājas apstākļu dēļ (līdz trim dienām) var 

uzskatīt par attaisnotiem, ja to apliecina vecāku rakstīta zīme, kurā norādīti 

kavējuma iemesli; 

9.3. Kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām audzēknis iesniedz 

specialitātes skolotājam, dienā, kad audzēknis pēc slimošanas ierodas skolā; 

9.4. Par kavējumiem, kas radušies mūzikas skolas pasākumu dēļ, audzēknis 

saņem izziņu iesniegšanai vispārizglītojošās skolas klases audzinātājam. 

10. Par vērtēšanu: 

10.1. Audzēkņu mācību sasniegumi ikdienas darbā un pārbaudes darbos tiek 

vērtēti 10 ballu sistēmā, ievērojot Ogres mūzikas skolas nolikumu „Par 

audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu 

pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”; 

10.2. Audzēkni nākošajā klasē pārceļ, ja mācību gada beigās pārbaudes darbi 

nokārtoti sekmīgi un visos mācību priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir 

pietiekams, t.i., vismaz 4 balles; 

10.3. Audzēknim, kuram mācību gada beigās kāds no pārbaudes darba 

vērtējumiem ir nepietiekams, skola var noteikt papildus termiņu zināšanu un 

prasmju pārbaudei, t.i., līdz attiecīgā mācību gada 27.augustam; 



11. Par dokumentāciju: 

11.1. Audzēkņiem ir vienotas skolas dienasgrāmatas, kurām jābūt katrā 

mācību stundā. Dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis starp skolu, skolotājiem un 

skolēna vecākiem/aizbildņiem, tajās tiek ierakstīti mācību sasniegumi, 

veicamie darbi un kavējumi. Dienasgrāmatu katras nedēļas beigās paraksta 

specialitātes skolotājs un kāds no audzēkņa vecākiem/aizbildņiem; 

11.2. Katra semestra beigās audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas 

apstiprinātā parauga liecību. Pēc I semestra, ar vecāku/aizbildņu parakstu 

apstiprināta, liecība tiek nodota specialitātes skolotājam. II semestrī izsniegtā 

liecība ar rīkojuma numuru, skolas zīmogu un direktora parakstu paliek pie 

audzēkņa; 

11.3. Audzēkņi, kuri ir apguvuši pilnu profesionālās ievirzes izglītības 

programmu un sekmīgi nokārtojuši skolas beigšanas pārbaudījumus, saņem 

Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā parauga apliecību un sekmju 

izrakstu. 

  

III Audzēkņu tiesības 

 

1. Apgūt licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu, kas ietver: 

 1.1. Netraucētu mācību darbu stundās. 

 1.2.Nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un tās organizētajos 

pasākumos. 

1.3.Atrašanos drošos apstākļos un sociālā vidē, kas dod iespēju pilnvērtīgai 

fiziskai un intelektuālai attīstībai. 

 1.4.Tīru skolas vidi, kā arī tiesības veicināt un pieprasīt no citiem ievērot 

kārtību un tīrību skolā, skolas apkārtnē un arī pašam izvairīties no kaitējuma 

nodarīšanas apkārtējai videi. 

 1.5.Cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi un citiem. 

2. Izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, attīstībai un iekšējās 

kārtības nodrošināšanai. 

3. Pārstāvēt savu skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, festivālos, 

saskaņojot ar skolas administrāciju. 

4. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un   

uzskatus, kas neaizskar cilvēka, skolas un valsts godu un cieņu. 

5. Tiesības ierosināt izveidot izglītojamo pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā 

atbilstoši skolas nolikumam. 

6. Saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju, uzvedības un darbības novērtējumu. 

7. Savlaicīgi saņemt no skolotājiem informāciju par mācību pārbaudījumiem un 

to prasībām. 

8. Piedalīties mācību stundās, ja ir nokavēts sākums, attaisnota iemesla dēļ 

9. Mācību procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus, tehniskās 

ierīces (audio un video iekārtas) skolotāja klātbūtnē.  

10. Domstarpību gadījumos lūgt palīdzību skolas administrācijai. 

11. Saņemt apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi un sekmju 

izrakstu, ja ir iegūts sekmīgs vērtējumu visos skolas beigšanas pārbaudījumos 

un nomaksāta mācību maksa. 

12. Saņemt mācību maksas atvieglojumus saskaņā Mācību maksas noteikšanas un 

samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs. 



13. Saņemt apbalvojumus no skolotāja, skolas vai pašvaldības par aktīvu, radošu 

darbību savas skolas popularizēšanā. 

 

Pamudinājuma un apbalvojumu sistēma 

Līmenis Kas izskata Kārtība, kādā izskata audzēkņu apbalvošanu Tālākā iespējamā 

darbība 

0 Priekšmeta 

pasniedzējs 

 

Mutiska vai rakstiska pateicība 

 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

1 Kultūras 

metodiķis 

Konkursa uzvarētāju, festivālu dalībnieku 

sveikšana 

Informācijas sniegšana masu mēdijos par 

audzēkņa sasniegumiem. 

  

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

2 Direktors Skolas iespēju izmantošana balvu piešķiršanai 

Ierosinājumu izskatīšana 

Labāko audzēkņu - konkursa uzvarētāju, viņu 

pedagogu un vecāku sveikšana pusgada 

noslēguma koncertos 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

3 Pašvaldība Izskata jautājumu novada pašvaldībā Pašvaldības 

kompetencē 

  

IV Audzēkņu pienākumi un atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

1. Apzinīgi un godprātīgi, atbilstoši savām spējām, izglītības apguvei paredzēto 

laiku izmantot mācību vielas apguvei, sistemātiski gatavoties mācību 

stundām, regulāri izpildīt uzdoto, apgūt skolas mācību programmu prasības, 

būt radošiem, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos, konkursos, festivālos. 

2. Ievērot skolas Iekšējās kārtības noteikumus. 

3. Regulāri apmeklēt mācību stundas noteiktajā kārtībā un ierasties uz stundām 

savlaicīgi, nekavēt bez attaisnojoša iemesla. 

4. Mācību kavējumi (sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi, ārzemju braucieni 

u.c.) savlaicīgi jāsaskaņo ar specialitātes skolotāju vai direktora vietnieku 

mācību darbā. 

5. Pirms stundas brīdināt skolotāju, ja neparedzētu  apstākļu dēļ audzēknis nav 

sagatavojies nodarbībai. 

6. Uzņemties personīgo atbildību par saviem mācību darba rezultātiem, 

uzvedību skolā un tās teritorijā. 

7. Ar savām prasmēm, zināšanām un attieksmi celt skolas godu, veidot, attīstīt 

un cienīt skolas tradīcijas, veicināt skolas un savas specialitātes prestižu. 

8. Būt savstarpēji izpalīdzīgiem, pieklājīgiem, iejūtīgiem, nepieļaut vardarbību. 

9. Saudzīgi izturēties pret savu un skolas inventāru u.c. materiālo vērtību 

saglabāšanu. Ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā 

materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā. 

10. Līdz katra mācību gada 30. maijam nokārtot saistības ar skolu - nodot skolas 

inventāru, samaksāt mācību maksu. 

11. Skolā ierasties vismaz 5 minūtes pirms stundas sākuma. Ienākot skolā, 

virsdrēbes atstāt garderobē, kabatās neatstājot vērtīgas lietas (naudu, 

telefonus, u.c. vērtīgas lietas). 



12. Uz nodarbībām ņemt līdzi pedagoga noteiktos mācību līdzekļus, 

rakstāmpiederumus un dienasgrāmatu. 

13. Ievērot personīgās higiēnas prasības. 

14.  Ievērot pieklājības un labas uzvedības normas.  

15. Aizliegts nodarbību laikā ēst, košļāt košļājamo gumiju. 

16. Aizliegts audzēkņiem nodarbību un ārpus nodarbību pasākumu laikā smēķēt, 

lietot alkoholiskus dzērienus, ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas 

vielas. 

17. Ievērot apģērba kultūru: skolā ierasties tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, uz 

apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi. 

18. Uzstājoties koncertos, ieskaitēs vai eksāmenos nepieciešams koncertapģērbs. 

19. Nodarbību laikā audzēkņiem jāizslēdz mobilie telefoni u.c. ierīces, kas traucē 

mācību procesu.  

20. Neatstāt mācību telpu nodarbību laikā bez skolotāja atļaujas. 

21. Sliktas pašsajūtas gadījumā ziņot skolotājam. 

22. Ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni, valsts un skolas simboliem, kā arī 

dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. 

23. Par apzinātu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu priekšmeta skolotājs 

var izteikt mutisku aizrādījumu, veikt individuālas pārrunas, veikt ierakstu 

dienasgrāmatā, sniegt telefonisku vai rakstisku informāciju 

vecākiem/aizbildņiem, aicināt uz sarunu audzēkņa vecākus/aizbildņus ar 

administrāciju un citām iesaistītām personām. 

24. Par apzinātu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu audzēkni var atskaitīt 

no skolas audzēkņu skaita ar pedagoģiskās padomes lēmumu, par to brīdinot 

audzēkņa vecākus/aizbildņus. 

 

Vecāku pienākumi. 

 

1. Par katras mācību stundas kavējumu audzēknim jāiesniedz attaisnojošs 

dokuments – vecāku/aizbildņu rakstīts iesniegums vai ģimenes ārsta izziņa. 

2. Mācību kavējumi (sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi, ārzemju braucieni 

u.c.) savlaicīgi jāsaskaņo ar specialitātes skolotāju vai skolas administrāciju. 

3. Uzņemties personīgo atbildību par sava bērna mācību darba rezultātiem un 

uzvedību skolā un tās teritorijā. 

4. Ievērot skatuves ētiku. 

5. Savlaicīgi nokārtot finansiālās saistības ar skolu saskaņā ar nolikumu par     

vecāku līdzfinansējumu. 

6. Regulāri sekot līdzi bērna sekmēm, uzvedībai, ierakstiem dienasgrāmatās.  

7. Sekot, lai bērns skolā neierestos slims. 

8. Nodrošināt drošu bērna ierašanos skolā un došanos mājās.  

9. Virsdrēbēm vai somām drošības nolūkā piestiprināt atstarotājus. 

 

 

V Skolas drošības noteikumi un rīcība ārkārtas situācijās 

 

1. Neienest skolā viegli uzliesmojošas vielas un sprāgstvielas, kā arī citas 

dzīvībai bīstamas vielas un priekšmetus. 

2. Stingri aizliegts skriet pa vestibilu un kāpnēm, aizliegts grūstīties, klaigāt, 

sēdēt uz palodzēm, lēkāt pa mēbelēm, slidināties pa kāpņu aizsarglīstēm. 



3. Par skolas biedra nelaimes gadījumu skolā ir pienākums ziņot pedagogam vai 

skolas administrācijai. 

4. Rūpēties par savu veselību un drošību, neapdraudot citus. 

5. Precīzi ievērot drošības instrukcijas. 

6. Precīzi ievērot rīcības noteikumus ārkārtas situācijās. 

7. Evakuācijas plāni atrodas: 

a. I stāvā vestibilā 

b. II stāvā vestibilā 

8. Ugunsgrēka gadījumā ievērot atbildīgo personu norādījumus. Pamanot 

ugunsgrēka cēloni, nekavējoši paziņot jebkuram skolas darbiniekam.  

9. Plūdu, vētras vai citas nepārvaramas varas gadījumā pakļauties attiecīgo 

atbildīgo personu vai pedagogu rīkojumiem. 

10. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādziena bīstamu priekšmetu vai to atrodot, 

tam nepieskaroties, paziņot jebkuram skolas darbiniekam vai glābšanas 

dienestam pa tālruni 112. 

11. Ja pret sevi vai citiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, nekavējoši 

paziņot skolotājam. 

 

 Drošība ārpus skolas 

 

1. Uz ielas un ceļiem ievērot ceļu satiksmes noteikumus. 

2. Uz ūdens – peldēties tikai atbilstošās peldvietās vecāku vai vecāku pilnvaroto 

personu uzraudzībā. 

3. Iestājoties salam, nestaigāt pa ledu, slidot tikai speciāli iekārtotās slidotavās. 

4. Neaizskart nepazīstamus dzīvniekus. 

5. Neatsaukties nepazīstamu pieaugušo aicinājumam doties līdzi. 

 

VI Atbildīgie un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem 

 

1. Specialitātes pedagogs iepazīstina audzēkņus ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem mācību gada pirmajā nedēļā un atkārtoti pārrunā 2.semestra 

pirmajā nedēļā. Pārrunas par iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā 

veic specialitātes skolotāji vai citi pedagogi pēc vajadzības. Par noteikumu 

pārrunāšanas faktu pedagogs veic rakstisku ierakstu mācību žurnālā. Audzēkņi 

parakstās ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu. 

2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek atkārtoti pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja 

radusies iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas situācija. 

3. Pirms masu pasākumu apmeklējuma pedagogs ar audzēkņiem pārrunā kartības 

un drošības noteikumus masu pasākuma laikā. 

4. Pirms došanās ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs 

iepazīstina audzēkņus par kārtības un drošības noteikumiem pasākumā. 

5. Par audzēkņu iepazīstināšanu ar drošības instrukcijām un skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem atbild specialitātes skolotājs vai ar direktora rīkojumu 

noteiktā konkrētā pasākuma atbildīgā persona. 

6. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolas audzēkņiem. 

7. Noteikumu ievērošana nodrošina audzēkņu drošību un viņu tiesību ievērošanu. 

 

 

 



VII Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos 

 

1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt audzēkņi, pedagoģiskā 

padome, skolas padome, audzēkņu vecāk/aizbildņi, skolas dibinātājs. 

2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktors. 

  

 

Īpašie gadījumi: 

1. Audzēknis un viņa vecāki/aizbildņi ir pilnā mērā materiāli atbildīgi par 

zaudējumu, kas audzēkņa vainas dēļ nodarīts skolai vai citiem cilvēkiem. Par 

nodarīto materiālo zaudējumu no audzēkņa pieprasa paskaidrojumu, kuru 

uzglabā audzēkņa personas lietā. 

2. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo 

par tiem tiesībsargājošām iestādēm. 

 

 

 

 

 

 


