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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 
internātā, adresē: Leona Paegles iela 20, Valmiera 

 

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra (turpmāk – skola) internātā, adresē: Leona Paegles iela 
20, Valmiera, (turpmāk – internāts) dzīvojošie skolas izglītojamie (turpmāk – skolēni) ievēro šādus internāta 
iekšējās kārtības noteikumus: 

1. Ievēro tīrību un kārtību guļamistabās, tualetes un dušas telpās, koplietošanas telpās - gaiteņos, sociālo 
prasmju attīstīšanas telpā, kāpņu telpā un internāta teritorijā, tai skaitā: 

1.1. katru dienu veic guļamistabas mitro uzkopšanu; 

1.2. telpas atstāj sakārtotas (gultas ir saklātas, apģērbs novietots skapī, galds ir sakārtots, uz palodzes 
atrodas tikai telpaugi); 

1.3. kategoriski aizliegts internāta teritorijā un internāta telpās smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos 
dzērienus, narkotiskās un citas psihotropās vielas; 

1.4. aizliegts trokšņot un skaļi uzvesties, traucēt citu iemītnieku naktsmieru; 

1.5. sadzīves tehniku lieto tikai sociālo prasmju attīstīšanas telpā. Aizliegts guļamistabās lietot papildus 
elektriskās apsildīšanas ierīces, kā arī sadzīves tehniku (elektrisko ūdens vārāmo kannu, gludekli, 
tosteri u.c.).  

2. Skolēni ievēro dežurējošā darbinieka norādījumus, pieklājīgi izturas pret darbiniekiem un pārējiem 
internāta iemītniekiem. 

3. Internāta telpās ievest nepiederošas personas atļauts tikai ar dežurējošā darbinieka atļauju. Apmeklētāji 
(nepiederošas personas) internāta telpas un teritoriju atstāj līdz plkst. 21.00. 

4. Skolēni darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst.16.50 atstāj internāta telpas un dodas uz 
mācāmstundu skolā. Skolēni internātā atgriežas pēc vakariņām, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00. Pēc 
plkst. 22.00 skolēnus internātā ielaiž tikai ar internāta skolotāja rakstisku atļauju. 

5. Mobilās ierīces (telefonu, planšeti u.c.) un personālos datorus internātā atļauts lietot līdz plkst. 23.00. Par 
minēto ierīču glabāšanu un drošību ir atbildīgs pats skolēns (ierīces īpašnieks vai turētājs). 

6. Skolēni saudzīgi izturas pret internāta telpām, iekārtām un inventāru. Iekārtu vai inventāra bojāšanas 
gadījumā skolēns veic bojātās mantas remontu vai kompensē izdevumus, saskaņā ar skolas sastādītu 
aktu. 

7. Dušas un tualetes telpā ievēro tīrību un kārtību. Pēc dušas apmeklējuma, ja nepieciešams,  saslauka aiz 
sevis grīdu. 

8. Internāta darbinieki neatbild par skolēnu personīgajām mantām. 

9. Ēdienu gatavo tikai sociālo prasmju attīstīšanas telpā līdz plkst. 22.00. Pabeidzot gatavot ēdienu, 
skolēns sakopj lietotās iekārtas, nomazgā traukus. Aizliegts dzīvojamās istabās gatavot ēdienu, glabāt 
tādus pārtikas produktus, kuriem ir īss realizācijas termiņš, un virtuves traukus (katlus, pannas u.c.). 

10. Veļas mazgāšanu veic ar veļas mašīnu, kas atrodas sociālo prasmju attīstīšanas telpā. Veļas 
mazgāšanai izmanto savus personīgos mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti automātiskajām veļas 
mašīnām. Veļu žāvē guļamistabā uz speciāla veļas žāvētāja. Aizliegts veļu žāvēt uz apkures 
radiatoriem. 

11. Pēc skolas administrācijas un internāta darbinieku ierosinājuma skolēniem jāpiedalās internāta teritorijas 
uzkopšanas darbos. 

12. No plkst. 23.00 līdz 07.00 internātā ir naktsmiers. Naktsmiera laikā internātā ievēro klusumu. 

13. Rīcība gadījumos, ja skolēns tīši bojā internāta telpas, iekārtas, inventāru un/vai neievēro internāta 
iekšējās kārtības noteikumus: 



13.1. internāta dežurējošais darbinieks veic ierakstu pārkāpumu uzskaites žurnālā un informē internāta 
skolotāju; 

13.2. internāta skolotājs pieprasa skolēna paskaidrojumu un, ja nepieciešams, piesaka gadījuma 
izskatīšanu skolas Administrācijas vai Atbalsta komandas sanāksmē. 

14. Atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes, ņemot vērā iepriekšējo pārkāpumu raksturu, kā arī skolēna 
attieksmi, skolēnam par internāta iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem var noteikt šādas sekas: 

14.1. mutisks aizrādījums, ko izsaka skolas pedagogs; 

14.2. rakstiska piezīme e-klases žurnālā, ko izsaka Skolas pedagogs; 

14.3. brīdinājums, ko izsaka Atbalsta komanda; 

14.4. rājiens, ko izsaka Atbalsta komanda; 

14.5. ziņojums citām atbildīgajām institūcijām saskaņā ar Atbalsta komandas lēmumu; 

14.6. pilngadīgu skolēnu, kā arī 10. – 12.klašu skolēnu atskaitīšana no internāta par būtiskiem internāta 
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem (alkohola un narkotisko vielu lietošana, izplatīšana, 
fiziska vai emocionāla vai cita veida vardarbība pret skolēniem un/vai skolas darbiniekiem,  
internāta telpu, iekārtu un inventāra bojāšana u.c.), pamatojoties uz skolas Administrācijas lēmumu 
un direktora rīkojumu. 

 

 

Ar internāta iekšējās kārtības noteikumiem esmu iepazinies un apņemos tos ievērot: 

 

skolēns 

____________________________________          _____________________________ 

(vārds, uzvārds)     (skolēna paraksts) 


