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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
DZELZAVAS  SPECIĀLĀ PAMATSKOLA 

Reģ.Nr.4422900104 

Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads , LV-4873 

Tālrunis 64852049, fakss 64852046, e-pasts: anita.sk@madona.lv 

 

Madonas novada Dzelzavas pagastā 

 
 

 Dzelzavas  speciālās pamatskolas 

Kārtības noteikumi internātā   
01.08.2019. 

Dzelzavā  

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts darbs Dzelzavas speciālās 

pamatskolas internātā 

 

 Izdots saskaņā ar Dzelzavas speciālās 

pamatskolas Nolikuma 20.punktu 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. internātā uzņem Dzelzavas  speciālās pamatskolas skolēnus; 

1.2. skolēni internātā dzīvo mācību gada laikā; 

1.3. sestdienās un svētdienās internātā dzīvo skolēni, kuru palikšana saskaņota ar 

vecākiem, klases audzinātāju vai internāta skolotāju; 

1.4.  aiziešana no internāta nedēļas vidū saskaņojama ar skolas vadību;  

1.5. internāta istabu atslēgas izsniedz internāta skolotāji, par atslēgu glabāšanu 

atbild internāta skolotāji; 

1.6. internātā bez saskaņojuma ar skolas vadību nedrīkst ievest svešas personas; 

1.7. aizliegts uzturēties internātā mācību stundu laikā, izņemot: 

1.7.1.  pārģērbjoties pirms un pēc sporta stundām; 

1.7.2. saslimšanas gadījumus, kad skolēnu nosūta skolas medicīnas 

darbinieks. 

2. Iekšējās kārtības noteikumi internātā 

2.1. internātā skolēniem jāievēro Dzelzavas  speciālās pamatskolas iekšējās 

kārtības noteikumi; 

2.2. jāievēro dienas režīms; 

2.3. internātā jāievēro savstarpējās pieklājības normas - nedrīkst trokšņot, traucēt 

citus skolēnus; 

2.4. internāta telpās aizliegts smēķēt, ienest un lietot narkotikas, alkoholiskos 

dzērienus un citus apreibinošas vielas; 

2.5. jāseko:  

2.5.1. lai bez vajadzības nebūtu ieslēgts apgaismojums istabiņās un 

koplietošanas telpās, 

2.5.2.  lai no krāniem bez vajadzības neplūstu ūdens,  

2.5.3. lai aizejot no istabiņas būtu aizvērti logi. 

2.6. atļauts dzīvot ierādītajā istabiņā, saskaņojot ar  internāta skolotāju   mainīt 

savu gultas vietu; 

2.7. skolēnam ir jārūpējas par savas istabiņas kārtību, tīrību un estētisko 

noformējumu; 

2.8. katru dienu no rīta  skolēniem  jāveic rīta higiēnas pasākumus, jāsaklāj gultas, 

jāuzkopj telpas, jāiznes atkritumi; 
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2.9. skolēnam savas drēbes un apavi jānovieto skapī, glīti sakārtoti, atbilstoši 

sanitārajām normām; 

2.10. skolēnam jāievēro sanitārās normas personīgajā higiēnā, higiēnas 

priekšmetu glabāšanā, telpu sakopšanā un tualetes lietošanā; 

2.11.  internāta telpās jāuzturas piemērotā apģērbā un apavos; 

2.12. skolēnam saudzīgi jāizturas pret internāta inventāru (skapjiem, gultām, 

spoguļiem, televizoru, matračiem, gultas veļu, santehnikas priekšmetiem); 

2.13. pēc vakariņām skolēnam  jāuzturas stāvā, kurā atrodas viņa istabiņa, 

jāveic vakara higiēnas pasākumi un telpu uzkopšana; 

2.14. Internātā naktsmiers iestājas: 1. – 8. un C klasēm plkst. 21.00;  

                                                       9. un P  klasēm plkst. 22.00. 

       2.15. P. klašu skolēni no stundām brīvajā laikā drīkst atrasties ārpus skolas, savu 

         prombūtnes laiku saskaņojot ar internāta skolotāju un veicot ierakstu 

          “Reģistrācijas lapā”.  

3. Internātā aizliegts: 

3.1. uzturēties mācību stundu laikā; 

3.2. bez vajadzības uzturēties citās istabiņās; 

3.3. trokšņot, skraidīt, traucēt citus skolēnus; 

3.4. uzglabāt un lietot sērkociņus, šķiltavas; 

3.5. sarunāties pa logu ar garāmgājējiem; 

3.6. sēdēt uz palodzēm un liekties ārā pa logu, apdraudot savu vai citu skolēnu 

drošību; 

3.7. izmest jebko pa logu; 

3.8. klausīties skaļu mūziku; 

3.9. vest personas, kuras nedzīvo internātā (izņemot vecākus, ja to atļāvis internāta 

skolotājs); 

3.10. pēc naktsmiera iestāšanās lietot mobilos telefonus un citas iekārtas, kas 

traucē citu skolēnu naktsmieru. 

4. Īpašie gadījumi: 

4.1. skolēns atbild par internāta inventāra un izsniegtās veļas saglabāšanu. 

4.2.  par tīšu skolas īpašuma un citu skolēnu īpašuma bojāšanu var  tikt pieprasīta 

materiāla atlīdzība no vainīgā skolēna(skolēna vecākiem), par to savstarpēji 

vienojoties; 

4.3. par nodarīto materiālo zaudējumu ar skolēnu tiek veiktas individuālas 

pārrunas un skolēnam jāsniedz rakstisks paskaidrojums,  

4.4. par alkohola un citu apreibinošo vielu lietošanu, tiek ziņots vecākiem un 

izslēdz no internāta. 

4.4.1. pirmajā reizē izslēdz no internāta uz vienu nedēļu; 

4.4.2. otrajā reizē izslēdz no internāta uz mēnesi; 

4.4.3. trešajā reizē izslēdz no internāta uz vienu mācību semestri; 

4.4.4. ceturtajā reizē izslēdz uz visu mācību gadu. 

4.5. administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo 

par tiem tiesību sargājošām iestādēm. 

 

Direktore    __________________________      Anita Dadze 

 

SASKAŅOTS 

Dzelzavas speciālās pamatskolas pedagoģiskās  

padomes sēdē 2019. gada 28.augustā  

Protokola Nr. 1 


