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„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 
 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 

tehnikuma izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi 
   

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, turpmāk Tehnikums, izglītojamo iekšējās 

kārtības noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka Tehnikuma izglītojamo izglītības procesa 
un drošības organizāciju, izglītojamo tiesības un pienākumus, izglītojamo iesaistīšanu 
Tehnikuma un apkārtējās vides sakopšanā, kārtību, kādā Tehnikumā uzturas svešas 
personas, kā arī atbildību par Noteikumu pārkāpumiem.  

1.2. Noteikumi nosaka:  
1.2.1. izglītības procesa organizāciju; 
1.2.2. izglītojamo tiesības un pienākumus; 
1.2.3. apbalvojumus; 
1.2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu; 
1.2.5. aizliegumus; 
1.2.6. kārtību, kādā  izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem; 
1.2.7. kārtību, kas nosaka  izglītojamo rīcību, ja tas kādas personas darbībā saskata draudus 

savai vai citu drošībai; 
1.2.8. kārtību, kas nosaka Tehnikuma direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta 

fiziska vai emocionāla vardarbība pret  izglītojamo; 
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1.2.9. kārtību, kādā Tehnikumā uzturas nepiederošas personas; 
1.2.10. grozījumus Noteikumos; 
1.2.11. papildus noteikumus. 

1.3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem un skolas darbiniekiem ir obligāta. 
1.4. Ar Noteikumiem izglītojamos un viņu vecākus (aizbildņus) vai likumiskos pārstāvjus 

iepazīstina grupas audzinātājs. 
 

2. Izglītības procesa organizācija 
2.1.  Izglītojamo uzņemšana Tehnikumā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas, turpmāk LR IZM, apstiprinātiem noteikumiem un/vai kārtību 
2.2.  Izglītojamos Tehnikumā ieskaita un atskaita ar direktora rīkojumu. Izglītojamiem ir iespēja 

saņemt noteikta parauga  apliecību.  
2.3. Mācību gada sākums – darbdiena, 1. septembris vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam. 
2.4. Kopējais brīvdienu skaits mācību gada laikā ir 8-10 nedēļas. Brīvdienu datumu nosaka 

Tehnikuma direktors, saskaņā ar mācību plānu un prakses grafiku. 
2.5. Mācību stundu slodze nedēļā  izglītojamiem nedrīkst pārsniegt 40 stundas.  
2.6. Mācību nedēļas ilgums 5 dienas. 
2.7. Mācību stundas ilgums 40 minūtes. 
2.8. Mācību process skolā noteikts no plkst. 8.00 – 17.00.  

Stundu laiki no pirmdienas līdz ceturtdienai: 
1.st. - 8.30   -   9.10 
2.st. - 9. 15  -  9.55  
3.st. - 10.15  - 10.55 
4.st. - 11.00  - 11.40 
5.st. - 11.50  - 12.30 
PUSDIENAS 12.30 – 13.15 
6.st. - 13.15  - 13.55 
7.st. - 14.00  - 14.40 
8.st. - 14.45  - 15.25 
9.st. – 15.35– 16.15 
10.st. – 16.20 – 17.00 

Stundu laiki piektdienās un pirmssvētku dienās: 
1.st. - 8.30   -   9.10 
2.st. - 9. 15  -  9.55 
3.st. - 10.05  - 10.45 
4.st. - 10.50  - 11.30 
5.st. - 11.40  - 12.20 
6.st. - 12.25  - 13.05 
7.st. - 13.15  - 13.55 
8.st. – 14.00  - 14.40   

Mācību procesa organizācija var tikt precizēta ar atsevišķu rīkojumu. 
2.9. Mācību darbs Tehnikumā notiek saskaņā ar stundu sarakstu. 
2.10. Pēc ierašanās Tehnikumā virsdrēbes  jānovieto garderobē. 
2.11. Par kārtību mācību telpās atbild izglītojamie, grupu audzinātāji un pedagogi. Pēc nodarbībām 

un grupu pasākumiem mācību telpa jāatstāj sakārtota.  
2.12. Starpbrīžos izglītojamie neuzturas mācību telpās bez pedagoga klātbūtnes. 
2.13. Tehnikuma darbinieki sniedz informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem par mācību darba 

rezultātiem katru mēnesi, mācību pusgadu un gada noslēgumā vai pēc nepieciešamības. 
2.14. Tehnikuma vadība mācību procesu plāno un veido sadarbībā ar pedagogiem un 

izglītojamiem. Daļu no mācību laika var izmantot praktiskajam mācību darbam, mācību, 
salidojumu un ekskursiju organizēšanai. 
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2.15. Interešu izglītības pulciņu nodarbības (pulciņi, sporta pasākumi) notiek pēc saraksta, ko 
sagatavo direktora vietnieks sporta, kultūrizglītības un audzināšanas darbā un apstiprina 
Tehnikuma direktors. 

2.16. Visi masu pasākumi Tehnikumā jābeidz ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņēmumi pieļaujami ar 
īpašu administrācijas rakstisku rīkojumu. 

2.17. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar „Mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtību Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā”.  

2.18. Mācību procesa organizācijā tiek izmantots  sociālais mācību tīkls  Mykoob, turpmāk 
Mykoob. 

2.19. Valsts noslēguma eksāmenu vispārizglītojošos mācību priekšmetos un kvalifikācijas 
eksāmenu kārtību nosaka LR IZM spēkā esošie ārējie normatīvie akti. 

2.20. Stipendijas piešķiršana un izmaksa izglītojamiem notiek saskaņā ar Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikuma Stipendiju piešķiršanas nolikumu. 

2.21. Mācību procesa organizāciju Tehnikumā nosaka Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikuma Mācību procesa organizācijas kārtība. 
 

3. Izglītojamā  tiesības 
3.1. Attīstīt Tehnikumā un ārpus tās savas radošās spējas. 
3.2. Apgūstot izvēlēto profesiju, iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošajos un 

profesionālajos mācību priekšmetos. 
3.3. Saņemt teorētisko un praktisko mācību konsultācijas sekmīgai programmas apguvei, 

atbilstoši konsultāciju sarakstam. 
3.4. Saņemt stipendiju, saskaņā ar stipendiju piešķiršanu regulējošiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 
3.5. Izmantot Tehnikuma mācību kabinetus, bibliotēku, lasītavu, tehniskās ierīces, materiālus 

(datorus, darbgaldus u.c.), darbnīcas, dienesta viesnīcas pakalpojumus un inventāru mācību 
procesa vajadzībām. 

3.6. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust 
argumentētu attieksmi, kas nav agresīva un neaizskar citus.  

3.7. Izteikt savus priekšlikumus mācību un audzināšanas darba, sadzīves apstākļu uzlabošanā, 
tādējādi piedalīties Tehnikuma iekšējo lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā. 

3.8. Izrādīt neierobežotu iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē Tehnikumā  un ārpus tā, saskaņā 
ar izglītības programmas normatīviem aktiem un mācību procesa organizāciju. 

3.9. Saņemt pamatotu savu zināšanu, prasmju un attieksmes vērtējumu, saskaņā ar izglītojamo 
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

3.10. Uzlabot eksāmenos un citos pārbaudījumos saņemtos vērtējumus līdz kvalifikācijas prakses 
sākumam. 

3.11. Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar 
izglītošanos saistītiem jautājumiem. 

3.12. Vēlēt un tikt ievēlētam Tehnikuma izglītojamo pašpārvaldē, piedalīties tās darbā, atbilstoši 
noteiktajai kārtībai. 

3.13. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību problēmu risināšanā grupu izglītojamiem,  
pašpārvaldei, Tehnikuma padomei un Tehnikuma administrācijai. 

3.14. Iesniegt ierosinājumus administrācijai un saņemt uz tiem atbildes. 
3.15. Pārstāvēt Tehnikumu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, sporta aktivitātēs. 
3.16. Iesaistīties ārpusstundu pasākumu organizēšanā un disciplīnas nodrošināšanā, vides 

sakārtošanā, uzlabošanā. 
3.17. Nodarboties ar sportu un māksliniecisko pašdarbību.  
3.18. Izglītojamiem ir tiesības uz savu privāto dzīvi (t.sk. korespondenci, personīgās mantas 

aizsardzību). 
3.19. Saņemt pirmo palīdzību Tehnikumā, ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav 

apdraudēta viņa veselība un dzīvība. Ja izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana, 
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Tehnikuma darbinieki izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, un darbinieki 
nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigāde.  

3.20. Ja izglītojamam ir veselības problēmas, direktora vietnieks vai audzinātājs atbrīvo viņu no 
mācību stundām vai nodarbībām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu, lai izglītojamais 
apmeklētu ģimenes ārstu. 

4. Izglītojamā  pienākumi 
4.1. Zināt un izpildīt Tehnikuma Noteikumus, Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumus, 

Priekuļu pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumus, ievērot Tehnikuma dienesta viesnīcu 
iekšējās kārtības noteikumus, pedagoģiskās padomes sēdes lēmumus, pedagogu metodisko 
komisiju lēmumus, administrācijas rīkojumus un instrukcijas par darba drošību. 

4.2. Zināt un ievērot Tehnikuma noteikumus un nolikumus, kas saistoši izglītojamajiem. 
4.3. Ienākot Tehnikuma telpās, virsdrēbes novietot garderobē. 
4.4. Mācību vielu apgūt pietiekamā (vērtējums ballēs „4” un vairāk) līmenī atbilstoši savām 

spējām, izglītības programmai, profesijas standartam, ja mācību viela nav apgūta pietiekamā 
līmenī, obligāti apmeklēt konsultācijas. 

4.5. Apmeklēt visas mācību un prakses stundas un citas ar mācību un audzināšanas darbu 
saistītās nodarbības, stingri ievērojot to laikus. 

4.6. Uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un 
paredzētajām nodarbībām). Izglītojamie, kuri atbrīvoti no fiziskām nodarbībām, piedalās 
stundā un izpilda pedagogu norādījumus.  

4.7. Izglītojamie ievēro personīgās higiēnas prasības un ģerbšanās kultūru-apģērbam jābūt tīram, 
kārtīgam, atbilstošam mācību videi un konkrētai situācijai. 

4.8. Uz mācību stundām un nodarbībām ierasties, līdzi ņemot pedagoga noteiktos mācību 
līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, 
rakstāmlietas u.c.). 

4.9. Noteiktajā laikā izpildīt mācību plānos un programmās paredzētos uzdevumus, piedalīties 
Tehnikuma organizētos vai to popularizējošos pasākumos.  

4.10. Mācību stundās un nodarbībās izpildīt pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucēt 
pārējiem izglītojamiem un pedagogam, bez pedagoga atļaujas nepārvietoties pa klasi un 
neatstāt to. 

4.11. Starpbrīdī pēc pedagoga norādes  atstāt mācību telpas. 
4.12. Mācību telpās ienākt pēc zvana vai pedagoga uzaicinājuma. 
4.13. Informēt grupas audzinātāju par veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja izglītojamajam 

nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem, norādot 
kontakttālruni, kā arī informēt par  izmaiņām. 

4.14. Ja izglītojamais slimības vai citu iemeslu dēļ nav varējis apmeklēt Tehnikumu vai prakses 
vietu, viņa pienākums ir sniegt audzinātājam paskaidrojumu un dokumentāli apstiprināt 
kavējumu. 

4.15. Pēc kavējuma ierodoties Tehnikumā, grupas audzinātājam jāuzrāda kavējumu attaisnojošs 
dokuments. 

4.16. Nekavēt mācības bez attaisnojoša iemesla.  
4.17. Uz mācību stundām ierasties pirms plkst. 8.30. Ja izglītojamais nevar ierasties Tehnikumā uz 

mācību sākumu vai kādu mācību stundu un tehnikuma darbiniekiem nav informācijas par 
neierašanās iemeslu, 2 stundu laikā izglītojamajam vai viņa vecākiem (aizbildņiem) vai 
likumiskajiem pārstāvjiem, tas jāpaziņo grupas audzinātājam vai Tehnikuma lietvedim, 
zvanot vai sūtot īsziņu vai nosūtot informāciju uz e-pastu, ko ir norādījis grupas audzinātājs. 
Ja informācija nav sniegta, kavējums tiek uzskatīts par neattaisnotu. 

4.18. Par attaisnotu plānoto prombūtni izglītojamais, iesniedz rakstveida iesniegumu, kas adresēts 
Tehnikuma direktoram  un saskaņots ar direktora vietnieci izglītības jomā. 
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4.19. Saudzēt Tehnikuma telpas, mācību līdzekļus un inventāru, kā arī Tehnikuma teritorijā 
atrodošos objektus (apstādījumus, kokus u.c.). Nodarītos materiālos zaudējumus atlīdzināt 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.20. Cienīt un korekti izturēties pret citiem izglītojamiem, pedagogiem, Tehnikuma darbiniekiem. 
4.21. Piedalīties Tehnikuma iekšējās un ārējās vides sakopšanā, pašapkalpošanas darbā un 

uzņemties atbildību par paveikto. 
4.22. Ar savu uzvedību un darbību veicināt Tehnikuma prestiža celšanu, atbalstīt Tehnikuma 

tradīcijas. 
4.23. Ar cieņu izturēties pret valsts un Tehnikuma karogu, simboliku, dokumentiem. 
4.24. Rūpēties par savu veselību, higiēnu, savu un citu drošību. Ievērot noteikumus un instrukcijas 

par darba drošību, darba aizsardzību, par drošību mācību kabinetos un telpās, kur ir iekārtas 
un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, 
noteikumus par pirmās palīdzības sniegšanu, drošību ekskursijās un pārgājienos, par drošību 
izglītības iestādes organizētajos pasākumos, par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. 
Izpildīt apstiprinātās prasības ārkārtas situācijās. 

 

5. Izglītojamiem aizliegts 
5.1. Mācību laikā atrasties Tehnikuma telpās virsdrēbēs un galvassegā. 
5.2. Bojāt Tehnikuma inventāru, iekārtas un mācību līdzekļus. 
5.3. Iznest vai pārvietot inventāru no telpas vai telpā, to nesaskaņojot ar kabineta vadītāju vai 

priekšmeta pedagogu. 
5.4. Traucēt pedagogu un grupas biedru darbu mācību stundu laikā. Ja izglītojamais tiek izraidīts 

no mācību stundas, tas viņam jādodas pie sociālā pedagoga. 
5.5. Sociālajos tīklos bez saskaņošanas publicēt Tehnikuma darbinieku un izglītojamo attēlus vai 

veikt ierakstus. 
5.6. Ienest un lietot pārtikas produktus, dzērienus u.c. mācību stundu, tematisko pasākumu un 

koncertu laikā. 
5.7. Tehnikumā, dienesta viesnīcā un to teritorijās ienest, iegādāties, lietot, glabāt un realizēt 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, 
pirotehniku, ieročus, pašaizsardzības līdzekļus (piem. gāzes baloniņus, nažus u.c.) un spēlēt 
azarta spēles. 

5.8. Atrasties apreibinošo vielu ietekmē Tehnikumā, dienesta viesnīcā un tehnikuma teritorijās, 
kā arī ražošanas un citos objektos 

5.9. Smēķēt Tehnikuma telpās, dienesta viesnīcā un to teritorijās. 
5.10. Mācību stundu un nodarbību laikā, grupu un Tehnikuma pasākumu laikā, kā arī pārstāvot 

skolu citu ārpusskolas pasākumu laikā aizliegts lietot mobilos telefonus, turklāt tiem jābūt 
klusuma režīmā, CD/DVD u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, planšetdatorus 
u.c., radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez pedagoga atļaujas.  

5.11. Lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un 
psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus izglītojamos un Tehnikuma darbiniekus), huligāniski 
uzvesties. 

5.12. Izlikt dažāda veida informāciju un paziņojumus bez saskaņošanas ar Tehnikuma direktoru 
vai direktora vietniekiem. 

6. Apbalvojumi 
6.1. Par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti Tehnikuma sabiedriskajā dzīvē, 

izglītojamo apbalvo ar: 
6.1.1. diplomu vai atzinības rakstu;  
6.1.2. rakstisku pateicību;  
6.1.3. paaugstinātu stipendiju; 
6.1.4. iespēju tikt izvirzītam praksei ārzemēs; 
6.1.5. piemiņas balvu (grāmatu, suvenīru u.tml.); 

7. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 
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7.1. Par nepietiekamu zināšanu vērtējumu, neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem, 
disciplīnas pārkāpumiem, Tehnikuma un Tehnikuma dienesta viesnīcas iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumiem  var tikt piemērots :  

7.1.2. mutisks aizrādījums;  
7.1.3. rakstisks ziņojums vecākiem;  
7.1.4. ar Tehnikuma direktora rīkojumu izteikts brīdinājums, rājiens;  
7.1.5. atskaitīšana no Tehnikuma dienesta viesnīcas vai atskaitīšana no Tehnikuma izglītojamo 

skaita.  
7.2. Par Tehnikuma īpašuma bojāšanu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš 

glabājas izglītojamā personas lietā. Izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli 
atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā  vainas dēļ nodarīts Tehnikumam.  

7.3. Par alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un narkotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmes pārbaudi apmaksā vainīgais izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis, 
gadījumos, kad ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par narkotisko, 
psihotropo, toksisko vielu, alkohola, gāzes baloniņu un ieroču lietošanu vai glabāšanu, kā arī 
pamudināšanu tos lietot Tehnikumā vai tā teritorijā, dienesta viesnīcā un tās teritorijā, 
Tehnikuma darbinieki ziņo vecākiem. Tehnikuma darbinieks ir tiesīgs izsaukt valsts vai 
pašvaldības policiju un neatliekamo ātro medicīnisko palīdzību.  

7.4. Gadījumos, ja Tehnikuma darbinieks konstatē, ka izglītojamais ir izdarījis administratīvu 
pārkāpumu, administratīvi vai krimināli sodāmu pārkāpumu, nekavējoties par to rakstveidā 
ziņo Tehnikuma direktoram, Tehnikuma direktors nekavējoties ziņo tiesībsargājošām 
iestādēm. Ja ir ārkārtas situācija, Tehnikuma darbinieks vai pedagogs rīkojas patstāvīgi, par 
to informējot Tehnikuma direktoru. 

7.5. Noteikumu neievērošanas gadījumā lieta tiek izskatīta noteiktā kārtībā (skat. 1. pielikumu) 
 

8. Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 
noteikumiem 

8.1. Grupas audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Tehnikuma Noteikumiem, Cēsu pilsētas 
sabiedriskās kārtības noteikumiem, Priekuļu pašvaldības sabiedriskās kārtības  drošības 
noteikumiem un citu  izglītojamiem saistošo informāciju - mācību gada sākumā (septembrī) 
un pēc nepieciešamības. Par noteikumu ievērošanu grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā 
žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā” izglītojamais apliecina ar ierakstu 
„iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  

8.2. Pirms Tehnikuma organizēto pasākumu apmeklējuma grupas audzinātājs ar izglītojamiem 
pārrunā drošības un kārtības noteikumus šajos pasākumos. Par noteikumu ievērošanu grupas 
žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā”  
izglītojamais apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  

8.3. Pirms došanās ekskursijās, pārgājienos un pastaigās grupas vadītājs instruē izglītojamos par 
drošības un kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu ievērošanu grupas žurnāla 
izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā” izglītojamais 
apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu. 

8.4.  Par drošību sporta sacensībās izglītojamos informē grupas audzinātājs sadarbībā ar sporta 
pedagogu vai citu pieaicinātu profesionālu personu, pirms katrām sporta sacensībām. Par 
noteikumu ievērošanu grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob izglītojamais 
apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  

8.5. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamo informē grupas audzinātājs sadarbībā ar citu 
pieaicinātu profesionālu personu, ne retāk kā vienu reizi mācību gadā. Par noteikumu 
ievērošanu grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob izglītojamais apliecina 
ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu. 

8.6. Par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu izglītojamos informē grupas audzinātājs vai 
profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi mācību gadā. Par noteikumu ievērošanu 
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grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā” 
izglītojamais apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  

8.7. Par elektrodrošības noteikumu ievērošanu izglītojamos informē grupas audzinātājs vai 
profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi mācību gadā. Par noteikumu ievērošanu 
grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā” 
izglītojamais apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.. 

8.8. Grupas audzinātājs iepazīstas ar Tehnikuma evakuācijas plānu un iepazīstina ar šo plānu 
izglītojamos. Evakuācijas (vai mācību evakuācijas, kas tiek veikta reizi mācību gadā) 
gadījumā pedagogs darbojas pēc apstiprinātās shēmas. Par iepazīšanos ar evakuācijas plānu 
grupas žurnāla izdrukā no elektroniskā žurnāla Mykoob vai “Drošības instruktāžas žurnālā” 
izglītojamais apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.  

8.9. Tehnikuma administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītājs nodrošina, lai Tehnikuma telpās 
tiktu izvietotas evakuācijas plāna shēmas un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu 
(tālruņu numuri) ziņojumu stendos. 

8.10. Grupas audzinātājs sniedz izglītojamajiem informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu. 
 

9. Kārtība, kas nosaka izglītojamā  rīcību, ja tas kādas personas darbībā 
saskata draudus savai vai citu personu drošībai 

9.1. Par jebkuru riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību, 
nekavējoties ir jāziņo Tehnikuma vadībai. 

9.2. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu 
drošībai, nekavējoties jāziņo grupas audzinātājam, priekšmetu pedagogiem, Tehnikuma 
vadībai vai Tehnikuma darbiniekiem. 

10. Kārtība, kas nosaka izglītības iestādes vadītāja, pedagogu un darbinieku 
rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

10.1. ģimenē:  
10.1.1. darbinieks ziņo Tehnikuma direktoram vai direktora vietniekiem, pēc tam bāriņtiesai vai 

Valsts policijai; 
10.2. starp izglītojamajiem: 
10.2.1. atkarībā no situācijas darbinieks cenšas atrisināt konfliktu starp izglītojamajiem, par to 

paziņojot grupas audzinātājam vai Tehnikuma vadībai; 
10.2.2. atkārtotu situāciju gadījumā grupas audzinātājs ziņo konfliktā iesaistīto izglītojamo 

vecākiem, cenšas rast risinājumu;  
10.2.3. situācijai neuzlabojoties, tehnikuma vadība problēmas risināšanā iesaista Valsts policijas 

pārstāvjus. 

11. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas 
11.1. Pastāvīgi piederošas personas ir: 
11.1.1. Tehnikuma izglītojamie; 
11.1.2. Tehnikuma pedagoģiskie darbinieki; 
11.1.3. Tehnikuma darbinieki; 
11.1.4. Personas, kuras strādā no Tehnikuma nomātās telpās, attiecīgā nomas līguma darbības laikā. 
11.2. Īslaicīgi piederošas personas ir: 
11.2.1. Personas, kuras ieradušās Tehnikumā, lai veiktu kontroles vai atbalsta funkcijas, kas tām 

uzliktas ar atbilstošo normatīvo aktu. 
11.2.2. Personas, kuras ieradušās Tehnikumā saskaņā ar spēkā esošiem līgumiem, šajos līgumos 

paredzētu darbību izpildei. 
11.2.3. Personas, kuras ierodas Tehnikumā, sadarbības jautājumos. 
11.2.4. Izglītojamo vecāki, aizbildņi vai ģimenes locekļi, kuri ierodas Tehnikumā, lai risinātu 

jautājumus, kuri skar izglītojamos. 
11.2.5. Personas, kuras Tehnikuma administrācija, pedagoģiskie darbinieki vai izglītojamie 

(saskaņojot ar Tehnikuma administrāciju, priekšmetu pedagogu vai grupas audzinātāju) 
uzaicinājuši uz Tehnikumā rīkotiem pasākumiem. 
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11.2.6. Tehnikuma telpās rīkoto pulciņu un kursu apmeklētāji, par viņu uzturēšanos Tehnikumā 
atbild attiecīgo pulciņu un kursu vadītājs. 

11.2.7. Tehnikuma telpās rīkoto pasākumu organizētāji un vadītāji, kuri nav minēti šo Noteikumu 
9.1. punktā. 

11.2.8. Iepriekš minēto personu ģimenes locekļi. 
11.3. Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām: 
11.3.1. Nepiederošām personām ir aizliegts uzturēties Tehnikuma telpās un teritorijā bez 

administrācijas atļaujas.  
11.3.2. Ikvienai nepiederošai personai, ienākot Tehnikumā, jāpiesakās pie dežuranta, kurš noskaidro 

personas ierašanās mērķi. 
11.3.3. Dežurants personu pavada pie Tehnikuma direktora vai cita administrācijas pārstāvja. Ja 

persona vēlas tikties ar kādu konkrētu Tehnikuma darbinieku, dežurants, netraucējot mācību 
stundu, pavada personu pie norādītā darbinieka. 

11.3.4. Par personas tālāku uzturēšanos atbildīgs darbinieks, pie kura dežurants viņu pavadījis. 
11.3.5. Personām bez dežuranta vai cita darbinieku uzraudzības uzturēties Tehnikumā nav atļauts. 
11.3.6. Īpašos gadījumos izglītojamie var tikties ar Tehnikumam nepiederošām personām pirmā 

stāva gaitenī. 
11.3.7. Gadījumā, ja nepiederošā persona nepakļaujas Tehnikuma  dežurantam, dežurants ir tiesīgs 

izsaukt Valsts policiju. 
11.3.8. Valsts, pašvaldības un citu institūciju pārstāvju ierašanās gadījumā Tehnikuma dežuranta 

pienākums pieprasīt personai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (dienesta apliecību) un 
pavadīt pie Tehnikuma direktora (direktora pienākumu izpildītājs). 

11.3.9. Minētie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās. 
11.4. Pastāvīgi piederošām, īslaicīgi piederošām personām ir saistoši šie un Tehnikuma 

noteikumi. 

12. Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos 
12.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Tehnikuma direktors, pedagoģiskā 

padome, Tehnikuma padome, Tehnikuma audzēkņu pašpārvalde un LR IZM kā Tehnikuma 
dibinātājs. 

13. Noslēguma jautājumi 
 

13.1. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus 2014.gada 3.marta iekšējos 
noteikumus Nr.5 „Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem ” . 

13.2. Noteikumi stājās spēkā ar 2020.gada 16.martu. 
 
Pielikumā: Rīcības plāns uz vienas lapas 
 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma direktors  (personīgais paraksts)   A.Sņegovičs 
 
 
Sagatavoja: Sukaruka liene.sukaruka@vtdt.edu.lv  
                   Justamente ginta.justamente@vtdt.edu.lv  
 
 
 
 

NORAKSTS PAREIZS: 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma 

Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja  
__________________R. Deiča 

Priekuļu pagasta Priekuļu novadā 16.03.2020 
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Pielikums  
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma  

16.03.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.6 
 “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma  

izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi” 
 
 

 
Rīcības plāns, 

 ja izglītojamais pārkāpis Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma   
 iekšējās kārtības noteikumu 5.punkta nosacījumus   

 (VTDT izglītojamiem AIZLIEGTS) 
 

 
1X  
 
 
 
 
 
 
 
 
2X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3X 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
4X 
 

 Pārkāpums 

Izglītojamais raksta paskaidrojumu 
Informācija vecākiem 
Mutiskas aizrādījums 
 

Pārkāpums 

Pārkāpuma izskatīšana grupas audzinātājam 
kopā  ar audzēkņa vecākiem/ aizbildņiem 

Grupas audzinātājs  sniedz informāciju 
Tehnikuma sociālajam pedagogam. Pēc 
nepieciešamības var tikt piesaistīts cits 
atbalsta personāls (psihologs, bāriņtiesa u.c.) 
Administratīvā sanāksme izskata pārkāpumu.  

Izglītojamais raksta paskaidrojumu 
Informācija pašvaldības policijai 
Rakstisks BRĪDINĀJUMS 

Pārkāpums 
Izglītojamais raksta paskaidrojumu 
Informācija vecākiem 
Informācija  policijai 
 

RĀJIENS ar direktora rīkojumu 
Policijas administratīvais sods 

Pārkāpums 
Izglītojamais raksta paskaidrojumu 
Informācija vecākiem 
Informācija policijai 
 

Policijas administratīvais sods 
Atskaitīšana no Tehnikuma 

Grupas audzinātājs sniedz informāciju 
Tehnikuma pedagoģiskajā sēdē vai 
audzinātāju metodiskajā komisijā 


