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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta 1.daļas 2.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Ventspils Tehnikuma (turpmāk — Tehnikums) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk
—- Noteikumi) nosaka:
1.1. Tehnikuma izglītojamo, viņu vecāku (aizbildņu) vai likumisko pārstāvju,

darbinieku uncitu personu rīcību Tehnikumāun tās organizētajos pasākumos;
1.2. izglītības procesa organizāciju;
1.3. izglītojamo tiesības un pienākumus;
1.4. apbalvojumu un pamudinājumu sistēmu;
1.5. atbildību par noteikumu neievērošanu;
1.6. kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības Noteikumiem;
1.7. papildus noteikumus.

2. Noteikumu ievērošana visiem Tehnikumu izglītojamiem un darbiniekiem ir obligāta.
3. Ar šiem noteikumiem Tehnikuma izglītojamos iepazīstina attiecīgās grupas

audzinātājs.
4. Tehnikuma izglītojamo likumiskais pārstāvis — vecāki, aizbildnis vai vecāku vai

aizbildņu pilnvarotā persona ar Noteikumiem iepazīstas skolas mājas lapā internetā
vai Tehnikumā - pie grupas audzinātāja.

5. Nepiederošām personām, kuras nemācās vai nestrādā Tehnikumā, jāpiesakās
Tehnikuma direktora birojā, norādot Tehnikuma apmeklējuma iemeslu.
Nepiederošas personas Tehnikumā var atrasties tikai ar Tehnikuma direktora
atļauju.

6. Tehnikuma ēku un teritorijas apsardzes nodrošināšanai Tehnikumā tiek veikta
videonovērošana.

ll Izglītības procesa organizācija

7. Mācību stundu sākums plkst. 08:00.



10.
11.

12.

13.

14.

15:

16.

17.

18.

19.
20.
21.

2d:

Izglītojamie Tehnikumā ierodas laikā, lai līdz mācību stundu sākumam būtuklasē vai
nodarbības vietā. Bez saskaņošanas ar mācību stundas pedagogu aizliegts pamest
mācībuklases telpu stundu laikā.
Mācību un ārpusklases darbs Tehnikumā notiek saskaņā ar mācību stundu un
konsultāciju sarakstu, un interešu izglītības nodarbību sarakstu.
Mācību stundas klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas.
Mācību stundu saraksts nākošai nedēļai līdz katras nedēļas ceturtdienai plkst.16:00
ir ievietotas elektroniskajā mācību žurnālā.
Tehnikuma administrācija savlaicīgi paziņo elektroniskā mācību žurnālā visu grupu
izglītojamiem pirmā un otrā pusgada noslēguma pārbaudes darbu un centralizēto
pārbaudījumu norises grafiku.
Interešu izglītības, fakultatīvo grupu nodarbības notiek pēc Tehnikuma direktora
apstiprināta nodarbību saraksta.
Mācību stundu laiki:

1.tabula Starpbrīžu ilgums: 2.tabula

1. st. 80-87 pēc l.st. |5 minūtes
2. st. 89—95 pēc 2. st.|10 minūtes
3. st. 935 — 1015 pēc 3. st.|5 minūtes
4. st. 1011” pēc 4.st. |60 minūtes (pusdienas

laiks
5. st. P127 pēc 5. st.|5 minūtes
6. st. 127—139 pēc 6. st.|10 minūtes
7. st. 13% —14'5 pēc 7. st.|5 minūtes
8. st. 14% 15% pēc 8. st.|10 minūtes
9. st. 1517159 pēc 9. st.|5 minūtes
10. st.|155—165 pēc 10. st.|10 minūtes
list +|-169—17 pēc 11. st.|5 minūtes
12.st.|179—18'' pēc 12. st.|10 minūtes
13. st. |18”—199

Visos Tehnikuma pasākumos grupa piedalās kopā ar grupas audzinātāju. Grupas
audzinātāja prombūtnes laikā pasākumu organizē un vada Tehnikuma direktora
apstiprināts audzinātāja pienākumu izpildītājs.
Pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un grupas audzinātājs. Pēc
pasākuma telpu atstāj kārtībā.
Visi pasākumi Tehnikuma jābeidz ne vēlāk kā plkst. 22:00, izņēmumi pieļaujami ar
īpašu Tehnikuma administrācijas rakstisku rīkojumu.
Starpbrīžos izglītojamie atstāj telpas. Pirms nākamās stundas telpas tiek vēdinātas,
ko nodrošina pedagogs.
Tehnikuma kanceleja ir atvērta darbdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00.
Tehnikuma administrācijas pieņemšanas laiks: iepriekš piesākoties.
Psihologs Tehnikumā atrodas katra darba dienu, konsultācijas notiek otrdien un
ceturtdien no plkst.16:00 līdz plkst.18:00 (pēc individuālas vienošanās), akūtos
gadījumos konsultē nekavējoties.

III Izglītojamo tiesības, pienākumi unciti noteikumi
Izglītojamā galvenais pienākums ir mācīties un obligāti apmeklēt stundas. Mācību
stunda ir mācību darba pamatforma.



23. Attaisnojuma dokuments par kavētajām mācību stundām vai dienām ir darbnespējas
lapa, ārstniecības iestādes, valsts, pašvaldībasvai citas iestādes izsniegts dokuments
vai rīkojums, Tehnikumadirektores rīkojums.

24. Izglītojamais:
24.1.
24.2.
24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.
24.10.

24.11.
24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

uz mācību stundu ierasties bez kavēšanās;
mācību stundu kavēšanas gadījumā nekavējoties ziņo grupas audzinātājam;
attaisnojuma dokumentu par kavēto mācību stundu skaitu iesniedz grupas
audzinātājam pirmajā dienā pēc atgriešanās Tehnikumā;
uzrāda ģimenes ārsta izziņa, gadījumā, ja viņš tiek atbrīvots no sporta
nodarbībām uz visu mācību gadu;
vienu reizi pusgadā saņem sekmju izrakstu, kurā atspoguļoti viņa sekmju rādītāji
par katru semestri;
saudzīgi izmanto Tehnikuma materiāli tehnisko bāzi (mācību grāmatas,
inventāru, iekārtas, telpas). Bojājumu gadījumā Tehnikums rīkojas saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu;
ikdienā valkā lietišķu apģērbu. Uz apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroši
uzraksti vai kaitīgu ieradumu popularizējošas reklāmas;
uz praktiskajām mācībām ierodas ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
(darba apģērbs, austiņasutt.);
virsdrēbes un galvassegas atstāj Tehnikuma garderobē;
svētku gadījumos (1.septembrī, eksāmenu, izlaidumu uncitās svētku dienās)
ievēro svinīgu ģērbšanās stilu;
strādājot laboratorijās, darbnīcās, sportojot, ievēro drošības tehnikas noteikumi;
uz fiziskajām nodarbībām (sporta stunda) ierodas sporta tērpā un sporta apavos.
Gadījumā, ja izglītojamais attaisnojošu apstākļu dēļ nevar piedalīties sporta
stundā, viņam jāatrodas kopā ar grupu sporta stundas norises vietā;
apmeklējot peldēšanas apmācības stundasvai slidotavu, stingri ievēro attiecīgās
iestādes kārtības noteikumus un inventāra, kā arī telpu lietošanas noteikumus;
ar savu uzvedību, izturēšanos, stāju, apģērbu, valodu un attieksmi apliecina
piederību savai ģimenei, Tehnikumam, valstij;
gadījumā, ja izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis kādas personas darbībā
saskata draudus savai un citu personu drošībai (notiek fiziska vai emocionālā
vardarbība), veselībai un personu datu aizsardzībai, par katru gadījumu
izglītojamais nekavējoties ziņo savam grupas audzinātājam vai kādam no
pedagogiem vai darba aizsardzības speciālistam vai Tehnikuma vadībai. Grupas
audzinātājs, pedagogs, darba aizsardzības speciālists nekavējoties par šo
gadījumu ziņo Tehnikuma direktoram;
ievēro, ka Tehnikuma lifts paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, smagu priekšmetu
vai darba palīglīdzekļu, aprīkojuma nogādāšanai uz augstāku vai zemāku stāvu
u.tml. Liftu drīkst izmantot gadījumos, ja ir gūts savainojums un ir grūtības
pārvietoties pa kāpnēm vaiarī, ja izglītojamais ir invalīds.

25. Izglītojamiem aizliegts:
25.1.

202.

25.3.

mācību stundu un nodarbību laikā bez pedagogaatļaujas lietot mobilos telefonus
(tiem jābūt klusuma režīmā), atskaņotājus, portatīvos, radio un fotoaparātus,u.c.
ierīces un aparātus;
Tehnikumāun tā teritorijā ienest un lietot, glabāt, realizēt un iegādāties alkoholu,
cigaretes, t.sk. elektroniskās cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās
vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus,
sērkociņus, šķiltavas, asus un bīstamus priekšmetus, kā arī pašaizsardzības
līdzekļus, kuri var apdraudēt citu cilvēku veselību un drošību;
atrasties Tehnikumāun tā teritorijā apreibinošo vielu ietekmē;



25.4.

25:53:
25.6:
25.7.
25:8:
25.9.
25.10.
25-11.

25:12.

20:13:
25.14.

patvaļīgi aiziet no mācību stundām,par to neinformējot grupu audzinātāju un/vai
mācību priekšmeta skolotājus;
ar savu uzvedību traucēt skolotājiem un grupas biedriem darbu stundā;
mācību stundas laikā ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju;
fiziski un psiholoģiski ietekmētcitus izglītojamos uncitas personas;
lietot necenzētus vārdus un uzvesties huligāniski;
pikoties, mētāties ar jebkādiem priekšmetiem Tehnikumā un tāteritorijā;
nēsāt galvassegas Tehnikuma telpās;
Tehnikumā untā teritorijā rīkot un piedalīties visa veida azartspēles un kāršu
spēles, veikt tirdzniecības rakstura darījumus;
kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem
un caurulēm;
lietot evakuācijas durvis (izņemot, atskanot ugunsdrošības trauksmei);
ņemt līdzi dzīvniekus.

26. Noteikumu neievērošanas gadījumā izglītojamais raksta paskaidrojumu grupas
audzinātājam, par ko grupas audzinātājs informē vecākus. Atkārtotu pārkāpumu
gadījumā grupas audzinātājs ziņo skolas psihologam, direktoram.

27. Izglītojamiem ir tiesības:
27.1.
27.2.
273.

27.4.

270)

27.6.

217

27.8.
27.9.
27.10.

27.11.
27:12.

iegūt valsts apmaksātu profesionālo vidējo izglītību;
iegūt iespēju veidot prasmi līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības procesos;
iegūt iespēju veidot patstāvīgai dzīvei sabiedrībā nepieciešamās vērtības un
pašapkalpošanās prasmes;
izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas
neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
ierosināt izveidot Tehnikuma pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši
skolas nolikumam un pašpārvaldes nolikumam;
darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanās gadījumā
darboties Tehnikuma pašpārvaldē;
pārstāvēt Tehnikumu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un
interesēm;
saņemt savu zināšanu, prasmju, uzvedības novērtējumu;
izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē un saņemt cienīgu attieksmi,
korektu izturēšanos pret sevi;
saņemt kvalificētu psihologa palīdzību;
uzlabot savas sekmes līdz katra kursa mācību gada beigām vai līdz kvalifikācijas
eksāmena teorētiskās daļas dienai.

28. Izglītojamiem ir pienākums:
28.1.
28:2.

28.3.

28.4.

28.5:

28.6.

regulāri ierasties uz mācību stundām un praktiskajām nodarbībām;
uz mācību stundām ierasties ar atbilstošajiem mācību piederumiem, speciālo
apģērbu, apaviem;
precīzi un noteiktajos termiņos izpildīt mācību plānā paredzētos uzdevumus
izglītības ieguvei;
pirms stundas sākuma informēt pedagogu, gadījumā, ja kaut kas ir aizmirsts, vai
par sliktu pašsajūtu, informēt pedagogu nekavējoties, ja pašsajūta pasliktinās
mācību stundas laikā;
paredzēto laiku izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām,lai
iegūtu vidējo profesionālo izglītību;
uzņemties personisko atbildību par savām mācībām un uzvedību Tehnikumā;



28.7. ievērot Tehnikuma nolikumu, šos iekšējās kārtības noteikumus, darboties un
uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

28.8. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās;
28.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, citiem izglītojamiem, skolas darbiniekiem,

ģimeni, sabiedrību, valsti, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to
pārstāvjiem;

28.10. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;
28.11. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts

simboliem un latviešu valodu;
28.12. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;
28.13. rūpēties par Tehnikumaautoritāti, atbalstīt un pilnveidot tā tradīcijas;
28.14. rūpēties par Tehnikumaestētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;
28.15. saudzēt dabu un apkārtējo vidi.

IV Apbalvojumi

29. Tehnikumāir šādi apbalvojuma veidi:
29.1. publiska pateicība;
29.2. īpaši organizēts pasākums, kā pateicības apliecinājums;
29.3. Tehnikuma direktora rīkojums, atzinības raksts;
29.4. balva;
29.5. pateicība izglītojamajam vai izglītojamo likumiskajam pārstāvim — vecākiem,

aizbildņiem vai vecāku vai aizbildņu pilnvarotai personai;
29.6. ierosinājums apbalvošanai augstākstāvošās organizācijās u.c.

30. Apbalvojumuvar saņemtpar:
30.1. labām un teicamām sekmēm mācībās;
30.2. ieguldījumiem Tehnikuma sabiedriskajā dzīvē;
30.3. sasniegumiem konkursos un mācību olimpiādēs;
30.4. dalību citos pasākumos, kas veicina izglītojamo izaugsmi un Tehnikuma

prestižu.
31. Apbalvojuma piešķiršanu var ierosināt Tehnikuma pašpārvalde, mācību priekšmetu

un interešu izglītības skolotāji, administrācija u.c.

V Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

32. Par šo Noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot šādus disciplinārsodus:
32.1. mutisks aizrādījums;
32.2. rakstisks ziņojums izglītojamajam vai likumiskajam pārstāvim — vecākiem,

aizbildņiem vai vecāku vai aizbildņu pilnvarotai personai;
32.3. piezīme ar Tehnikuma direktora rīkojumu;
32.4. rājiens ar Tehnikuma direktora rīkojumu;
32.5. izslēgšana no Tehnikuma.

33. Izglītojamais un viņa likumiskie pārstāvji — vecāki, aizbildņi vai vecāku vai aizbildņu
pilnvarotā persona ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu,kas izglītojamā
vainas dēļ nodarīts Tehnikumam un tā inventāram. Par attiecīgu nodarījumu
izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas izglītojamā personas lietā.

34. Par Tehnikuma darba un mācību procesa traucēšanu, kā arī sabiedriskās kārtības
traucēšanu, izglītojamie var tikt saukti pie administratīvās atbildības LR
likumdošanas noteiktajā kārtībā.

35. Gadījumā, ja ir aizdomas par izglītojama atrašanos alkoholiskā reibumā vai
narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē vai par šo vielu lietošanu, Tehnikums
par šo faktu paziņo nepilngadīgā izglītojamā likumiskajam pārstāvim — vecākiem,
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aizbildņiem vai vecāku vai aizbildņu pilnvarotai personai, neatliekamai medicīniskai
palīdzībai un Valsts policijai.

36. Gadījumā, ja ir pamatotas aizdomaspar pielietoto fizisko vai emocionālo vardarbību
pret Tehnikuma izglītojamo, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem,
Tehnikuma direktors par šo faktu nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm, valsts
bērnu tiesības aizsardzības inspekcijai.

VI Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas
kārtību izvietošana

37. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti
atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra Tehnikuma ēkas stāva gaitenī labi
pārredzamā vietā pie kāpnēm un ieejas (izejas) durvīm.

38. Informācija par operatīvo dienestu (Valsts policija, Ventspils pašvaldības policija,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzība)
izsaukšanas kārtību izvietota evakuācijas plānos un Informācijas stendā.

39. Gadījumā, ja izglītojamais nevar steidzami paziņot par notikušo pedagogam un
situācija var apdraudēt viņa vai citu cilvēku drošību, veselību vai dzīvību, viņam
nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruni 112.

40. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu:
1. Ugunsgrēka gadījumāzvanīt: 112
2. Nelaimes gadījumos (trauma, 112 vai 113
saindēšanās, apdegumiu.tml.)zvanīt:
3. Gāzes noplūdes gadījumāzvanīt: 112 vai114
4. Terora akta, vardarbīga uzbrukuma 112 vai110
gadījumāzvanīt:
5. Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis: 116111
6. Ventspils Tehnikuma kontakttālrunis: 6 36 22663

VII Izglītojamo iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem

41. Grupas audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem otrajā skolas dienā un II

pusgada pirmajā mācību dienā vai pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības
pārkāpumu situācija. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu
grupas žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Pārrunājot drošības
noteikumus, pedagogs pēc vajadzības var pieaicināt Tehnikuma atbildīgo personu
konkrētā jomā

42. Vismaz vienu reizi mācību gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj
informācija:
42.1. par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās;
42.2. par ceļu satiksmes drošību;
42.3. par darba drošību veicot praktiskos un laboratorijas darbus;

43. Par citiem drošības noteikumiem,kuri attiecīgā situācijā ir piemērojami:
43.1. sporta, informātikas, speciālo priekšmetu pedagogs iepazīstina izglītojamos ar

kārtības noteikumiem kabinetos un mācību darbnīcās I un II semestru pirmās
mācību stundas laikā;

43.2. grupas audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem masu
pasākumos pirms pasākuma;

43.3. grupas vadītājs instruē izglītojamos par kārtības noteikumiem pasākumā pirms
došanās ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos;

43.4. grupas audzinātājs sadarbībā ar citu pieaicinātu profesionālu personu,ne retāk kā
vienu reizi gadā, informē par pirmās palīdzības sniegšanu;
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43.5. atbildīgā persona par ugunsdrošību ne retāk kā divas reizes gadā informē par
ugunsdrošību;

43.6. profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā informē par elektrodrošību;
43.7. datu aizsardzības speciālists ne retāk kā vienu reizi mācību gadā informē par

fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumiem.
44. Par noteikumu pārrunāšanas faktu, pedagogs veic ierakstu grupu žurnālā,

izglītojamie parakstās par iepazīšanos ar tiem un to ievērošanu.

VIII Noslēguma jautājumi
45. Iekšējie noteikumi stājās spēkā ar 2022.gada 1.septembri.
46. Ar 2022.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils Tehnikuma 2018.gada

3.septembra "Iekšējās kārtības noteikumi” Nr.1-08.02/011.

Direktore K.Vāgnere-Davidova

SASKAŅOTS: SASKAŅOTS:
Ventspils Tehnikuma direktora vietniece Direktores vietniece praktisko mācību un darba vidē
izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos balstītās apmācības darbā
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Direktores vietnieks pētniecības un viedo tehnoloģiju

Ventspils Tehnikyfna jurists Jomā, Administratīvās struktūrvienības vadītājs
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