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RĒZEKNES VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 
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Rēzeknē 

 

Rēzeknes Valsts 1 ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi 
  

 2020. gada 28. augustā          Nr. 4/1-P  

  

Izdoti saskaņā ar   

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 24.11.2009. 

noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 6. punktu.  

  

I.Vispārējās prasības 

1. Izglītojamie ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, 

Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumus,  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Nolikumu;  

2. Izglītojamie sistemātiski attīsta savas spējas, pilsonisko un tikumisko apziņu, rūpējas par 

savu, savu biedru un ģimenes veselību un labjūtību;  

3. Izglītības iestādē (turpmāk tekstā – ģimnāzija) ierodas tīrā, kārtīgā apģērbā, kas 

atbilst sabiedrībā pieņemtajām normām (uz valsts pārbaudījumiem, svētkos un svinību 

gadījumos ierodas svētku tērpos);  

4. Izglītojamie sasveicinās ar pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, ar jebkuru pieaugušo 

cilvēku, kurš ienācis ģimnāzijas telpās;  

5. Ģimnāzijas telpās un ārpus tām izglītojamie uzvedas atbilstoši vispārpieņemtām uzvedības 

normām, taktiski un iejūtīgi izturas pret cilvēkiem, ievēro savstarpējo pieklājību un 

smalkjūtību attiecībās. Iecietīgi un toleranti izturas pret līdzcilvēkiem;  

6. Izglītojamie izpilda pedagogu un ģimnāzijas darbinieku norādījumus, aizrādījumus un 

lūgumus;  

7. Ģimnāzijas telpās valkā maiņas apavus, kuri nebojā grīdu un nodrošina higiēniskus 

apstākļus;  

8. Izglītojamie piedalās pašapkalpošanās darbos (savas darba vietas un vides uzturēšana 

kārtībā, savu pusdienu trauku novākšana u.c.);  

9. Ģimnāzijas telpās un ārpus tām ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus;  

10. Izglītojamie rūpējas par savas ģimnāzijas prestižu, atbilstoši savām spējām un 

interesēm piedalās ģimnāzijas sabiedriskajā dzīvē, atbalsta un izkopj ģimnāzijas tradīcijas;  

11. Izglītojamie atbilstoši savām spējām un interesēm piedalās ārpusstundu nodarbībās, sporta 

aktivitātēs, skolēnu pašpārvaldes darbā;  

12. Izglītojamie obligāti lieto skolvadības sitēmu e-klase;   

13. Rūpējas par savu un citu drošību un veselību, ievēro drošības, kā arī citus noteikumus;  

14. Izglītojamā rīcības dēļ radušos telpu, iekārtu un inventāra bojājumus izglītojamais novērš 

ar vecāku/aizbildņu vai ģimnāzijas tehniskā personāla palīdzību vai atlīdzina materiālos 

zaudējumus.  
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II. Izglītojamā tiesības 
15. Tiek nodrošinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

16. Iegūt pašvaldības un valsts apmaksātu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību 

atbilstoši katra spējām;  

17. Izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka 

un valsts godu un cieņu;  

18. Saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus un cita veida materiālo palīdzību Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā;  

19. Izglītošanās procesā izmantot ģimnāzijas telpas, mācību un informācijas līdzekļus, 

tehnoloģijas un citus pieejamos resursus;  

20. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;  

21. Vērsties ar jautājumiem, ierosinājumiem pie jebkura pedagoga, administrācijas 

pārstāvja vai ģimnāzijas darbinieka;  

22. Saņemt sava darba un uzvedības vērtējumu atbilstoši “Mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībai” un iekšējās kārtības noteikumiem;  

23. Katram izglītojamajam ir tiesības uz sakārtotu un drošu vidi, personisko 

drošību un labjūtību;  

24. Saņemt pedagogu, atbalsta personāla un darbinieku palīdzību un atbalstu.   

   

III. Izglītojamā pienākumi 

25. Paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu 

pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību;  

26. Ievērot ģimnāzijas Nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, kurus saskaņo ar skolēnu 

pašpārvaldi un ģimnāzijas pedagoģisko padomi, un ģimnāzijas padomi;  

27. Uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību ģimnāzijā, personīgo un citu mantu 

saglabāšanu, par savu un citu drošību, labjūtību un veselību, par ģimnāzijas inventāra un mācību 

līdzekļu saglabāšanu, sekām, kas var iestāties izglītojamā darbības rezultātā;  

28. Darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 

normām, vērtībām un tikumiem, pilnveidot pozitīvas uzvedības kultūru un pašdisciplīnu;  

29. Būt tolerantam un ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī pret 

citu rasu, tautu un etnisko grupu locekļiem un to pārstāvjiem;  

30. Savā darbībā ievērot demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības 

pamatprincipus;  

31. Mācību gada beigās nodot labā kārtībā uzturētus, savā lietošanā saņemtos mācību 

līdzekļus (tajā skaitā iekārtas, garderobes skapīti) un daiļliteratūru;  

32. Saudzēt dabu un apkārtējo vidi ne tikai ģimnāzijas teritorijā, bet arī ārpus tās;  

33. Regulāri informēt vecākus par mācību procesa norisi, sasniegumiem, savu uzvedību un 

ģimnāzijas aktualitātēm;  

  

IV. Izglītojamiem aizliegts 

34. Neattaisnoti kavēt mācību stundas;  

35. Ģimnāzijas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt, ienest, lietot, glabāt un tirgot 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās, psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 

šaujamieročus un aukstos ieročus;  

36. Bojāt ģimnāzijas telpas, bojāt vai iznīcināt inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēkas un 

kabineta grāmatas, pedagoģisko dokumentāciju,  kā arī ģimnāzijas teritorijā esošos kokus, 

apstādījumus, inventāru, aprīkojumu;  



37. Ģimnāzijas telpās un apkārtnē veikt darbības, kas traucē kārtību, citu darbu un apdraud 

drošību;  

38. Fiziski un garīgi iespaidot izglītojamos, pedagogus un ģimnāzijas darbiniekus;  

39. Spēlēt dažāda veida azartspēles;  

40. Ikdienas komunikācijā lietot necenzētu leksiku;  

41. Aicināt uzturēties draugus un paziņas ģimnāzijas telpās un teritorijā, izņemot gadījumus 

un pasākumus, kad tas ir saskaņots ar ģimnāzijas vadību;  

42.  Ienest ģimnāzijā un tās teritorijā dzīvību un veselību apdraudošus priekšmetus, arī 

dzīvniekus, apdraudot savu un citu drošību un veselību;  

43. Mācību stundu, eksāmenu, svinīgo pasākumu, sanāksmju, svinīgo līniju un 

koncertu  laikā veikt darbības, izmantot iekārtas, kas traucē notiekošo procesu.  

   

V. Mācību darba organizācija 

44. Izglītojamie uz visām mācību stundām, nodarbībām un  pasākumiem ierodas savlaicīgi, 

nepieciešamības gadījumā iepriekš sagatavojas;  

45. Ja objektīvu iemeslu dēļ izglītojamais nokavējis mācību stundas sākumu, viņam 

nekavējoties jāiet klasē, pēc iespējas mazāk traucējot mācību procesu un pēc mācību stundas 

sniedz pedagogam skaidrojumu par notikušo;  

46. Kavējumu uzskaitei un novēršanai ģimnāzijā darbojas “Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība”;  

47. Ja mācību stundas laikā klasē ienāk cits pedagogs, ģimnāzijas administrācijas 

pārstāvis vai pieaugušais, izglītojamie pieceļas un sasveicinās;  

48. Ģimnāzijas darbnīcās, visās darba vietās, sporta zālē, mācību kabinetos un laboratorijās 

precīzi ievēro iekšējās kārtības noteikumus un drošības tehnikas noteikumus;  

49. Izglītojamie mācību stundā ievēro pedagoga izvirzītās prasības, ir uzmanīgi, precīzi, 

pilnībā izmanto mācību procesam paredzēto laiku. Ar savu uzvedību izglītojamie nedrīkst traucēt 

ne savus klasesbiedrus, ne pedagogu;  

50. Ja izglītojamais nav sagatavojies mācību stundai, savlaicīgi (līdz stundas sākumam) 

informē pedagogu, norādot iemeslu;  

51. Mācību stundas laikā katrs izglītojamais atrodas atbilstoši mācību stundu sarakstā 

norādītajā telpā un neatstāj to bez pedagoga atļaujas;  

52. Pusdienām paredzētajā laikā izglītojamie pusdieno pēc mācību gada sākumā apstiprināta 

grafika. Uz pusdienām 7. klases izglītojamie ierodas pedagoga vadībā. Visi izglītojamie patstāvīgi 

veic galdu sakārtošanu pēc pusdienām;  

53. Mācību procesa laikā, arī pusdienu pārtraukumā, izglītojamais drīkst atstāt ģimnāzijas 

telpas un teritoriju tikai ar vecāku/aizbildņu atļauju, kas ir saskaņota ar klases 

audzinātāju/kuratoru, vecākiem uzņemoties atbildību par izglītojamā drošību šajā laikā;  

54. Ja no ģimnāzijas jāaiziet ātrāk attaisnojošu iemeslu dēļ, tad izglītojamais, viņa 

vecāki/aizbildņi informē klases audzinātāju/kuratoru.  

  

VI. Kārtības noteikumi ārpusstundu pasākumos 

55. Masu un sporta 

pasākumos,  mācību ekskursijās un pārgājienos,  ārpusstundu  nodarbībās  ievēro instruktāžas 

un pedagogu,  dežurantu un ģimnāzijas tehniskā personāla norādījumus;  

56. Ievēro Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumus un lēmumus un 

Latvijas Administratīvās atbildības likumu;  

57.  Uz sarīkojumiem, klases vakariem un diskotēkām ierodas norādītajā laikā. Sarīkojuma 

dalībnieki ievēro vakara vadītāju un dežūrskolotāju norādījumus. Ja izglītojamais uz sarīkojumu 



vēlas uzaicināt viesus, tad tas ir jāsaskaņo ar savu klases audzinātāju/kuratoru vai direktora 

vietnieku;  

58. Ģimnāzijas sarīkojumi, diskotēkas, balles un klases vakari notiek līdz plkst. 22.00;  

59.  Pirms klases vakara/pasākuma klases audzinātājs/kurators pasākuma norisi saskaņo ar 

direktora vietnieku, nodrošina kārtību pasākuma laikā.  

  

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

nepārvaramas varas gadījumā) 
60. Pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem;  

61. Rīkojas saskaņā ar drošības instrukcijām;  

62. Ievēro evakuācijas plāna norādījumus.  

   

VIII. Darbība pret sevi vai citiem vērstas fiziskas vai psiholoģiskās 

vardarbības gadījumā 
63. Rīkoties atbilstoši ģimnāzijas noteiktajai “Kārtībai par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība”.  

64. Nekavējoties informēt pedagogus, ģimnāzijas atbalsta personālu vai citas atbildīgās 

pieaugušās personas;  

65. Lūgt palīdzību palīdzības sniegšanas dienestiem.  

  

IX. Izglītojamā atbildība par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem 

66. Izglītojamiem, kuri neievēro Nolikumu vai ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus, vai 

pozitīvās uzvedības noteikumus (APU), var tikt piemērotas šādas sekas:  

1. brīdinājums un rājiens, izteikts mutiski vai ar direktora rīkojumu, par to informējot 

vecākus/aizbildņus;  

2. vecāku/aizbildņu uzaicinājums uz skolu;  

3. aizliegums piedalīties klases, ģimnāzijas rīkotos pasākumos un ekskursijās, lai nodrošinātu 

pasākuma dalībnieku drošību un labjūtību;  

4. ģimnāzijas ziņojums pašvaldības administratīvajai komisijai;  

5. materiālu nodošana izskatīšanai nepilngadīgo lietu inspekcijai.  

67. par rupjiem vai vairākkārtējiem (sistemātiskiem) ģimnāzijas Nolikuma vai Iekšējās 

kārtības noteikumu pārkāpumiem, pamatojoties uz direktora rīkojumu un pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmumu, izglītojamais, kurš apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu, var tikt 

atskaitīts no ģimnāzijas.  

68. Par Nolikuma vai ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumu, vai APU neievērošanu klases 

audzinātājs/kurators vai ģimnāzijas pārstāvis dienas laikā mutiski vai rakstiski 

informē izglītojamā vecākus/aizbildņus.  

69. Izglītojamos un viņu vecākus/aizbildņus ar „Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iekšējās 

kārtības noteikumiem” iepazīstina klases audzinātājs/kurators, izglītojamais, vecāki/aizbildņi to 

apliecina ar savu parakstu.   

70. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzijas tīmekļa vietnē rv1g.lv un skolvadības sistēmā e-klase.  

  

  

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi skatīts Pedagoģiskās padomes 

2020.gada 28. augusta sēdē, protokols Nr.1.   

 
 


