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Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

INTERNĀTA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru 

 Kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu  

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

 Drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

 pasākumos” 3.5.punktu un Internāta reglamenta 13.punktu 

 

1. Iestājoties internātā vai izstājoties no tā nepieciešams skolas direktoram adresēts 

vecāku (1. – 9. klase) vai paša audzēkņa (10. -  12. klase) rakstīts iesniegums. 

2. Internātā audzēkņi ierodas svētdienās pēc plkst. 18.00 un uzturas līdz piektdienai, 

plkst. 17.00. Audzēkņi netiek ielaisti internātā mācību dienās no plkst. 10.oo –12.oo. 

Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar internāta vadītāju, iespējama uzturēšanās internātā arī 

sestdien vai svētdien. 

3. Katram audzēknim jādzīvo vadītājas norādītajā istabā. Pārcelšanās uz citu istabu 

iespējama tikai ar internāta vadītājas atļauju. 

4. Pēc mācību stundām audzēkņiem jāatgriežas internātā. Pēc ārpusklases nodarbībām 

jāatgriežas internātā vēlākais plkst. 21.00, kad internāta ārdurvis tiek slēgtas. Pēc sarīkojuma – 

30 minūšu laikā pēc tā beigām. Ciemiņu pārnakšņošanai nepieciešama internāta vadītājas 

rakstiska atļauja.  

5. Audzēkņiem jāievēro dienas režīms un jāpilda internāta darbinieku norādījumi. 

Audzinātājiem un auklēm ir tiesības un pienākums pārbaudīt skapīšus un atvilknes, ja ir 

aizdomas par saturu, kas var apdraudēt paša un citu audzēkņu veselību, dzīvību. 

6. Atstājot internātu, tas jāsaskaņo ar audzinātāju vai naktsaukli, dežūrkladē ierakstot, 

uz kurieni audzēknis dodas un kad atgriezīsies – arī tad, ja dodas uz sporta nodarbībām, 

pulciņiem, kursiem vai mūzikas skolu.  

7. Nedēļas vidū nenakšņot internātā audzēkņi var tikai ar vecāku rakstisku atļauju. 

8. Ciemiņi istabiņās drīkst uzturēties no plkst. 15.00 – 18.00 ar dežūrējošā audzinātāja 

atļauju, izdarot ierakstu dežūrkladē. 10. – 12 . klašu internāta audzēkņi savstarpēji drīkst 

ciemoties arī laikā no plkst. 21.00 – 22.00, ja ir izmācījušies. 

9. Regulārais mācību darbs jāveic laikā no plkst. 19.00- 21.00. Atpūtas telpās 

pamatskolēni var uzturēties līdz plkst 20.30., vidusskolēni -  līdz plkst. 22.30. 

10. No plkst. 20.30 pamatskolēniem un no plkst. 22.30 vidusskolēniem attiecīgi līdz 

plkst. 21.00 un 23.00 jāveic personīgās higiēnas procedūras. Nakts miers pamatskolēniem no 

plkst. 21.00, vidusskolēniem no plkst. 23.00. 
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11. Dušu izmantošana iespējama divas reizes nedēļā pēc speciāla reģistra. 

12. Katrs audzēknis ir atbildīgs par savas istabiņas un koplietošanas telpu inventāru, kā 

arī ugunsdrošības un elektriskajām sistēmām. Par bojājumiem nekavējoties jāziņo 

dežūrējošajam audzinātājam un internāta vadītājai. Par nesalabojami sabojāto vai nozaudēto 

inventāru jāmaksā tā vērtība pilnā apmērā. Ja vainīgai neatrodas, maksā visi istabiņas 

iemītnieki. 

13. Katram audzēknim jātaupa elektroenerģija. Gaisma, magnetofoni, arī tējkannas 

jāizslēdz pat aizejot uz kaimiņu istabu. Pēc plkst. 23.00 gaisma istabiņās atstājama izņēmuma 

gadījumos, ja tas nepieciešams mācības darba veikšanai, saskaņojot ar internāta vadītāju. 

 

14. Par internāta telpu un apkārtnes tīrību jārūpējas visiem audzēkņiem pēc kārtas: ar 

mitru mazgājamo birsti jāuzslauka istaba un priekštelpa, jāiznes atkritumu grozs līdz plkst. 

19.00, kad dežūrējošais audzinātājs veic apgaitu kārtības kontroles nolūkos. Istaba jāatstāj 

sakārtota gan no rītiem, aizejot uz skolu, gan piektdienās aizbraucot uz mājām. 

15. Virtuvē atļauts strādāt līdz plkst. 22.00. Pēc darbošanās virtuvē plītiņa jānotīra, 

trauki jānomazgā. 

16.  Aizliegts:  

*bez atļaujas pārvietot inventāru, 

*aiziet no internāta nenododot atslēgas dežūrtelpā, 

*bez attaisnojoša iemesla uzturēties stundu laikā internātā, 

*pēc plkst. 18.00 atstāt internātu bez dežūrskolotāja atļaujas un ieraksta dežūrkladē, 

 atrasties istabiņās aiz slēgtām, aizkrampētām durvīm, 

 pēc plkst. 22.00 uzturēties svešās istabās, 

 kāpt ārā un iekšā istabās pa logiem, 

 mācību laikā trokšņot, traucēt mācību darbu citiem audzēkņiem, 

 fiziski aizskart citus audzēkņus, 

 lietot necenzētus vai aizskarošus vārdus, 

 piesavināties un izmantot svešas lietas, 

 ienest un lietot alkoholu, smēķēt. 

17. Par internāta iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu audzēkņi saņem mutisku 

aizrādījumu, brīdinājumu, raksta paskaidrojumu, tiek  izsaukti uz pārrunām pie direktora, 

saņem rājienu, par notikušo tiek ziņots vecākiem, jeb tie  tiek izslēgti no internāta. Ja skolēns 

ierodas internātā alkohola reibumā, dežūrskolotājs nekavējoties ziņo skolas vadībai un izsauc 

uz internātu audzēkņa vecākus, izdarot ierakstu dežūrkladē. 

 

 

 

Direktors                                                                                                         A.Rakstiņš  

 

 

 

 

 

 

 

Burka 65197626 

 

 


