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Līgatnes novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 1.punktu 

un Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma skolēnu drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos”, Līgatnes novada vidusskolas nolikuma 6.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Līgatnes novada vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) iekšējās kārtības 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 skolēnu drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un izglītības 

iestādes Nolikumu (turpmāk – noteikumi). 

2.  Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz 

izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). 

Noteikumi ir izglītības iestādes darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.  

3. Noteikumi nosaka: 

3.1. izglītības procesa organizāciju; 

3.2. skolēnu tiesības un pienākumus; 

3.3. skolēnu drošību un tiesību aizsardzību; 

3.4. atbildību par noteikumu pārkāpumiem. 

4. Izglītības iestādes direktors (turpmāk – direktors) darbiniekus iepazīstina ar noteikumiem 

izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. 

5. Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus un viņu likumiskos pārstāvjus ar noteikumiem klātienē 

vai izmantojot izglītības iestādē izmantoto skolvadības informācijas sistēmu „e-klase” 

izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. 

6. Ar noteikumiem pastāvīgi var iepazīties pie izglītības iestādes administrācijas, kā arī izglītības 

iestādes mājas lapā www.lnv.lv (turpmāk – mājas lapā). Ar noteikumu grozījumiem 

darbinieki tiek iepazīstināti, pēc grozījumu veikšanas izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. 

http://www.lnv.lv/


 
 

II. Izglītības procesa organizācija 

 

7. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru 

kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku. 

8. Mācību procesa organizāciju nosaka direktors mācību gada sākumā, apstiprinot: 

8.1.  mācību stundu sarakstu, 

8.2. fakultatīvo stundu sarakstu, 

8.3. interešu izglītības pulciņu nodarbību sarakstu, 

8.4. konsultāciju sarakstu, 

8.5. pagarinātās dienas grupas grafiku, 

8.6. klašu audzinātājus, 

8.7. telpu un citu resursu izmantošanas kārtību, 

8.8. mācību procesa formas un pasākumu organizāciju. 

9. Izglītības iestādes darba laiku un darbinieku darba organizāciju nosaka Darba kārtības 

noteikumi. 

10. Mācību process izglītības iestādē notiek piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz 

piektdienai). 

11. Izglītības iestāde skolēniem ir atvērta no plkst. 7.30. Izglītības iestādē jāierodas savlaicīgi, 

vēlams, ne agrāk kā 15 minūtes pirms stundas sākuma, ņemot līdzi mācību procesam 

nepieciešamos mācību līdzekļus. 

12. Skolēni virsdrēbes novieto garderobēs, pārauj maiņas apavus. Atrasties mācību kabinetos 

virsdrēbēs un āra apavos nav atļauts. 

13. Skolas ikdienā tiek ievērotas pieklājības normas, savstarpēji sasveicinoties. 

14. Mācību periodā pirmdienas rītos plkst. 8.10 skolēni 2.stāva gaitenī ierodas uz informatīvo 

rīta sapulci. 

15. Mācību stundas notiek pēc mācību stundu saraksta, kurā norādīts mācību priekšmets, 

stundas norises vieta un laiks. 

16. Katras mācību stundas sākumu un beigas kontrolē mācību priekšmeta pedagogs. 

17. Izglītības iestādē noteiktie stundu laiki: 

1.stunda 8.30 – 9.10 

2.stunda 9.20 – 10.00 

3.stunda 10.10 – 10.50 

4.stunda 11.00 – 11.40 

5.stunda 12.10 – 12.50 

6.stunda 13.20 – 14.00 

7.stunda 14.10 – 14.50 

8.stunda 15.00 – 15.40 

9.stunda 15.50 – 16.30 

18. Mācību stundu un nodarbību laikā skolēni no izglītības iestādes iziet tikai pedagoga 

pavadībā. 

19. Ar nākamās dienas mācību stundu izmaiņām skolēni, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki 

tiek iepazīstināti līdz plkst.14.00 izglītības iestādes informācijas stendos, skolvadības 

sistēmā „e-klase”. 1.-4.klases skolēniem informāciju par stundu saraksta izmaiņām sniedz 

klases audzinātājs.  

20. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt mācību 

stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises laikus. 

21. Interešu izglītības, fakultatīvu un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc direktora 

apstiprinātiem sarakstiem, kuri atrodas izglītības iestādes informācijas stendos, publicēti 

mājas lapā. 

22. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju saraksts 

atrodas informācijas stendā, publicēts mājas lapā. 

23. Izglītības iestādes ārpusstundu, klases pasākumi notiek līdz plkst. 22.00. Pēc pasākuma 

atbildīgais pedagogs pārliecinās par katra skolēna iespēju nokļūt savā dzīves vietā. 



 
 

24. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar direktora vietnieku. Klases pasākumu laikā 

par kārtību telpās atbild skolēni un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek 

sakārtota. 

25. Skolas izglītojošie pasākumi stundu laikā ir obligāti visiem skolēniem, kuriem šis pasākums 

ir organizēts. 

26. Skolēni brīvo stundu laikā drīkst uzturēties bibliotēkā, ievērojot klusumu un bibliotēkas 

iekšējās kārtības noteikumus. 

27. Klasē un gaitenī aizliegtas azartspēles, kā arī spēles, kas apdraud savu un citu skolēnu 

drošību. 

28. Izglītības iestādes sporta zāli skolēni izmanto sporta stundās un ārpusstundu nodarbību laikā. 

Par kārtību un drošību sporta zālē atbild pedagogs, pie kura notiek attiecīgā nodarbība. 

29. Izglītības iestādē tiek organizēta dežūra katrā klasē. Klases dežuranti rūpējas par kārtību 

klases telpā pirms un pēc stundas sākuma, palīdz pedagogam organizēs mācību stundu. 

30. Par klašu telpu vēdināšanu atbild klasē strādājošais pedagogs. 

31. Starpbrīžos skolēniem aizliegts atrasties klases telpā bez pedagoga uzraudzības. 

32. Starpbrīžos ievērot dežūrskolotāja un skolas dežuranta prasības. 

33. Gaiteņos un klasēs ievērot tīrību un kārtību. Somas novietot tā, lai tās netraucētu kustību. 

34. 1.-4.klašu skolēni starpbrīžos pagalmā drīkst uzturēties tikai klases audzinātāju uzraudzībā. 

35. Tualetes telpās neuzturēties bez vajadzības. Tās apmeklējot, ievērot kārtību, higiēnas 

prasības. 

36. Izglītības iestādē darbojas medpunkts. Medpunkta darba laiks: otrdienās, no plkst. 8.00 līdz 

10.00. 

37. Izglītības iestādē strādā bibliotēka un lasītava. Bibliotēkas darba laiks katru dienu no plkst. 

8.00 līdz plkst. 16.00. 

38. Skolēniem izglītības iestādē ir pieejama ēdnīca. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta pēc 4. un 

5.stundas. Ievērot, ka: 

38.1. pirms ēšanas skolēni un darbinieki ievēro personīgo higiēnu; 

38.2. ēdnīcas telpās nedrīkst atrasties āra virsdrēbēs un ar somām; 

38.3. uz pusdienām 1.-4.klašu skolēni dodas kopā ar iepriekšējās mācību stundas 

(nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju; 

38.4. izglītības iestādes ēdnīcā skolēni veic pašapkalpošanos; 

38.5. ēdamzālē jāievēro kārtība un galda kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret inventāru. 

39. Izglītības iestāde var sadarboties ar vecākiem, valsts un pašvaldības institūcijām, biedrībām, 

u.c. organizācijām skolēnu drošības jautājumos. 

40. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā, slimības dēļ, skolēns drīkst atstāt izglītības iestādi pirms 

noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas, vai klases audzinātāja, vai izglītības iestādes 

vadības pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus vai likumisko pārstāvi. Nav atļauts atstāt 

izglītības iestādi un tās teritoriju mācību procesa laikā, neinformējot pedagogu vai 

administrācijas pārstāvi. 

41. Skolēniem ir atļauts uzturēties izglītības iestādes telpās pēc mācību stundu beigām, 

gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai pedagoga vai cita pieaugušā 

uzraudzībā.  

 

III. Skolēnu tiesības un pienākumi 

 

42. Izglītības iestādes skolēniem ir tiesības: 

42.1. iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vidējo izglītību, 

42.2. piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos; 

42.3. uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās; 

42.4. izmantot visus izglītības iestādes resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā izglītības 

iestādes telpas, bibliotēku, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus; 



 
 

42.5. pēc stundām izmantot izglītības iestādes bezmaksas internetu mācību un komunikāciju 

nolūkos, lai veicinātu integrēšanos elektronisko saziņas līdzekļu vidē; 

42.6. saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar 

izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

42.7. saņemt motivētu savu zināšanu novērtējumu atbilstoši skolēnu mācību sasniegumu 

novērtēšanas kārtībai; 

42.8. pēc izvēles nodarboties izglītības iestādes interešu izglītības pulciņos un kolektīvos, 

mācību priekšmetu fakultatīvos, kā arī piedalīties citos ārpusstundu izglītības iestādes 

piedāvātos pasākumos; 

42.9. nodarboties ar mācību pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamo atbalstu no izglītības 

iestādes vadības un pedagogiem; 

42.10. vienu reizi mēnesī saņemt sekmju izrakstu gan papīra, gan elektroniskā formātā; 

42.11. iebilst pret pārbaudes darbiem, kuri tiek piedāvāti ārpus pārbaudes darbu plāna vai to 

skaits dienā 1.-6.klasēm ir lielāks par vienu, bet 7.-12.klasēm lielāks par diviem; 

42.12. saņemt izglītības iestādes pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos; 

42.13. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par izglītības 

iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus izglītības 

iestādes dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un 

izglītības iestādes administrāciju; 

42.14. izglītības iestādes normatīvo dokumentu izstrādāšanā; 

42.15. starpbrīžos atpūsties; 

42.16. piedalīties sabiedriskajā darbā izglītības iestādē un Līgatnes novada pašvaldībā; 

42.17. skolā justies droši, baudīt pieklājības un cieņas pilnu atmosfēru; 

42.18. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 

42.19. saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko 

palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; 

42.20. iegūt informāciju par izglītības iestādes darbību. 

43. Skolēni var aizstāvēt savas tiesības, izmantojot izglītības iestādes pašpārvaldes institūcijas.  

44. Skolēni ir tiesīgi piedalīties izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, Izglītības iestādes 

padomes un skolēnu pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem. 

45. Skolēnu pienākumi ir: 

45.1. mācīties atbilstoši savām prasmēm un spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu; 

45.2. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus; 

45.3. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes simboliku un 

atribūtiku; 

45.4. ievērot izglītības iestādes vērtības; 

45.5. ievērot pārējo skolēnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;  

45.6. regulāri uzrādīt vecākiem sekmju izrakstus, sekot informācijai e-klasē; 

45.7. ar savu darbību un uzvedību celt izglītības iestādes prestižu un nodrošināt tās pozitīvu 

tēlu publiskajā telpā; 

45.8. pārstāvēt izglītības iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs; 

45.9. izturēties ar cieņu un būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem skolēniem, darbiniekiem un 

izglītības iestādes apmeklētājiem; 

45.10. būt atbildīgam par katru savu rīcību, izteiktiem vārdiem un uzvedību stundās un 

starpbrīžos; 

45.11. izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības; 

45.12. skolā ierasties tīrā, piemērotā un kārtīgā apģērbā; uz valsts pārbaudes darbiem un 

svinīgiem izglītības iestādes pasākumiem ierasties svētku drēbēs; 

45.13. sporta apģērbu paredzēt tikai sporta stundām vai citām sporta aktivitātēm; 

45.14. matu sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un ir netraucējošs mācību procesā; 

45.15. skolēns ir atbildīgs par savām personiskajām mantām; nepieciešamības gadījumā tās 

var iedot glabāšanā klases audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājam; 



 
 

45.16. nekavējoties informēt izglītības iestādes darbiniekus, ja skolēns kādas personas 

darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai; 

45.17. saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu, ievērojot to lietošanas kārtību un 

noteikumus;  

45.18. ja skolēns ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, administrācijas klātbūtnē 

tiek sastādīts akts un to nodod izglītības iestādes dibinātājam; 

45.19. mācību grāmatas obligāti jāapvāko; 

45.20. ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, 

tualetēs, dušās); 

45.21. rūpēties par savu veselību, tai skaitā, ievērot personīgo higiēnu; 

45.22. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus 

mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos; 

45.23. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekiem un 

izpildīt viņu norādījumus; 

45.24. precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās; 

45.25. apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas; 

45.26. nekavējoties ziņot par kavējumu klases audzinātājam. 

 

IV. Skolēnu drošība un tiesību aizsardzība 

 

46. Izglītības iestādes teritorijā nav atļauts: 

46.1. filmēt mācību stundas, citas nodarbības, sanāksmes, ēdnīcas telpas un publiskus 

pasākumus bez direktora, direktora vietnieka vai pedagoga rakstiska saskaņojuma; 

46.2. ienest alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektriskās cigaretes, narkotiskās 

vielas, psihotropās vielas, zāles, augus un prekursorus vai atrasties to ietekmē; 

46.3. ienest aukstos ieročus, šaujamieročus, pneimatiskos ieročus, gāzes ieročus, munīciju, 

ugunsnedrošus priekšmetus, pirotehnikas izstrādājumus; 

46.4. ienest dzīvniekus; 

46.5. spēlēt azartspēles; 

46.6. fiziski un psiholoģiski ietekmēt skolēnus un darbiniekus; 

46.7. veikt saimniecisko darbību, ja tas nav paredzēts mācību procesa īstenošanai; 

46.8. izplatīt uzņēmumu, iestāžu drukātos materiālus bez administrācijas vai pedagoga 

rakstiska saskaņojuma; 

46.9. bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un 

fotogrāfijas; 

46.10. sēdēt, kāpt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu statīviem, radiatoriem un caurulēm; 

46.11. lietot akustiskās iekārtas un mūzikas instrumentus, kuru radītā skaņa traucē izglītības 

iestādes darbu; 

46.12. mācību stundu vai citu nodarbību laikā lietot pārtikas produktus, ja tas nav paredzēts 

mācību procesa īstenošanai; 

46.13. mācību stundu vai citu nodarbību laikā lietot mobilās sakaru ierīces vai datortehniku, 

ja tas nav paredzēts mācību procesa īstenošanai; 

46.14. skolas teritorijā satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus 

priekšmetus, produktus, vielas; 

46.15. lietot iekārtas un priekšmetus, kas rada apdraudējumu ugunsdrošībai; 

46.16. telpās pārvietoties ar velosipēdiem, skrituļdēļiem vai skrituļslidām. 

47. Skolēniem ir atļauts uzaicināt izglītības iestādes telpās nepiederošas personas, saskaņojot ar 

izglītības iestādes vadību.  

48. Skolēni tiek iepazīstināti ar izglītības iestādes evakuācijas plānu, operatīvo dienestu 

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

Skolēnu iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases vai grupas žurnālā. Skolēns 



 
 

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

parakstu. Evakuācijas plānu izvieto izglītības iestādes telpās visiem pieejamā vietā.  

49. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai citi trīs gari signāli, vai 

mutisks izglītības iestādes dežuranta paziņojums par evakuāciju), tiek veikta skolēnu 

evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, skolēni izpilda 

atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora apstiprinātam izglītības 

iestādes evakuācijas plānam un kārtībai. 

50. Par izglītības iestādes darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām skolēns atbild 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

51. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos skolēniem nepieciešams vērsties pie 

izglītības iestādes medmāsas, administrācijas vai pedagoga. 

52. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos skolēniem nepieciešams 

vērsties pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai izglītības iestādes vadības. 

53. Izglītības iestāde ir tiesīga ierobežot skolēna tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību 

gadījumos, ja tas apdraud paša skolēna intereses, citu skolēnu, pedagogu, izglītības iestādes 

vadības un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību izglītības 

iestādē, izglītības iestādes mantu vai kā citādi ir saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: 

Satversmes 105.pants, Izglītības likums un Bērnu tiesību aizsardzības likums).  

54. Izglītības iestādes pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, 

skolēnam labprātīgi to atbalstot. Atsevišķos gadījumos lemt par nepieciešamību ziņot 

pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un skolēna likumiskajiem pārstāvjiem 

situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek 

labprātīgi novērsts no skolēna puses. 

 

V. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem 

 

55. Par Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu skolēniem var tikt piemēroti šādi 

disciplinārsodi: 

55.1. mutiska piezīme;  

55.2. rakstiska piezīme skolvadības informācijas sistēmā „e-klase”; 

55.3. rakstisks ziņojums vecākiem; 

55.4. rājiens direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā; 

55.5. 10.-12.klašu skolēnu izslēgšana no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos aktos 

noteikto kārtību, izglītības iestādes nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu skolēnu ir 

tiesības atskaitīt no izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības programmas, ja 

skolēns pārtrauc mācības pēc paša vēlēšanās vai gadījumā, ja skolēns atkārtoti 

neievēro Izglītības likumā noteiktos skolēna pienākumus. 

56. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, 

izglītības iestāde ziņo skolēna likumiskajiem pārstāvjiem un neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestam. 

57. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem 

pārkāpumiem, izglītības iestādes vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo 

tiesībsargājošām iestādēm un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem. 

58. Gadījumos, kad skolēna darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un negatīvi 

ietekmē klases emocionāli psiholoģisko vidi, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar 

citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u.tml., direktors 

rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora rīcību, ja skolēns 

apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.  

59. Ja skolēns nepilda noteiktos pienākumus: 

59.1. priekšmeta pedagogs veic mutisku aizrādījumu, vada individuālas pārrunas, veic 

ierakstu skolvadības informācijas sistēmā „e-klase”, kā arī var informēt klases 

audzinātāju un skolēna likumisko pārstāvi; 



 
 

59.2. klases audzinātājs vada individuālas pārrunas, veic ierakstu skolvadības informācijas 

sistēmā „e-klase”, kā arī var informēt skolēna likumisko pārstāvi, sasaukt klases 

audzinātāja, atbalsta personāla un likumisko pārstāvju kopīgu sarunu ar skolēnu; 

59.3. izskatīt jautājumu Pedagoģiskās padomes sēdē, sniedzot ieteikumus izglītības iestādes 

direktoram tālākai rīcībai; 

59.4. direktors rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbībā ar pašvaldību, 

bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības institūcijām un citām tiesību aizsardzības 

iestādēm. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

60. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Skolēnu pašpārvalde, Pedagoģiskā 

padome, Izglītības iestādes padome, direktors un izglītības iestādes dibinātājs. 

61. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors un saskaņo ar dibinātāju.  

62. Atzīt par spēku zaudējušus izglītības iestādes 2012.gada 15.marta iekšējos noteikumus 

„Iekšējās kārtības noteikumi”.  
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