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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 

02.09.2019.            1-6/10 

 

IZGLĪTOJAMO IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Izdoti saskaņā ar  

Izglītības likuma 54., 55. pantu, 

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu 

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Daugavpils Būvniecības tehnikuma (turpmāk- Tehnikums) Izglītojamo iekšējās kārtības 

noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka izglītojamo uzvedības noteikumus, viņu vecāku un citu 

personu rīcību Tehnikumā, tās teritorijā un Tehnikuma organizētajos pasākumos, Tehnikuma 

evakuācijas plāna izvietojumu un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu, Tehnikumā 

izglītības procesa organizāciju, izglītojamo tiesības un pienākumus, atbildību par Noteikumu 

neievērošanu, kā arī izglītojamo pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību. 

 

II Evakuācijas plāna un informācijas par operatīviem dienestiem izvietojums 

 

2.1. Grupu audzinātāji izglītojamos un viņu vecākus iepazīstina un/vai koordinē iepazīstināšanu 

ar Noteikumiem, evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un 

drošības noteikumiem un atbilstošu ierakstu instruktāžas žurnālā veikšanu pēc sekojošas 

kārtības: 

2.1.1. ar iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības 

sniegšanu un evakuācijas plānu – ne retāk kā divas reizes gadā, katra semestra 

sākumā (evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas 

kārtību tiek izvietota katrā Tehnikuma stāvā); 

2.1.2.  ar drošību mācību kabinetos un telpās – ne retāk kā divas reizes gadā, katra 

semestra sākumā, un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību;  

2.1.3. ar drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās – ne retāk kā divas reizes gadā, 

katra semestra sākumā, un pirms katras ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas 
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(pirms katras ekskursijas, pārgājiena - izglītojamos ar drošības noteikumiem 

iepazīstina ekskursijas vadītājs);  

2.1.4. ar drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos, drošību sporta 

sacensībās un nodarbībās – ne retāk kā divas reizes gadā, katra semestra sākumā, 

un pirms katra pasākuma un sporta sacensībām (pirms katra pasākuma un sporta 

sacensībām - izglītojamos ar drošības noteikumiem iepazīstina pasākuma vai 

sporta vadītājs). 

2.2.  Grupas audzinātājs sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistiem veic izglītojamo 

ievadapmācību darba aizsardzības jautājumos, izmantojot tehniskos un uzskates līdzekļus, par ko 

izglītojamie parakstās žurnālā. Apmācībā ietver: ievadapmācību par Tehnikuma darbību, 

iekšējas kārtības noteikumiem, izglītojamā tiesībām un pienākumiem, būtiskiem mācību darba 

vides faktoriem un to ietekmi uz drošību un veselību, darba aizsardzības sistēmu skolā, 

vispārīgām prasībām rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam skolā vai 

dienesta viesnīcā, par citiem darba aizsardzības jautājumiem. 

2.3. Ievadapmācību 1.kursa izglītojamajiem veic 1.septembrī, bet izglītojamajiem, kuri pārnākuši 

no citas izglītības iestādes mācību sākuma brīdī. Ziņas par izglītojamo ievadapmācību reģistrē 

darba aizsardzības ievadapmācības žurnālā, kuru oriģinālu glabā pie grupas audzinātāja piecus 

gadus. 

2.4. Drošības noteikumos iekļauj šādu informāciju: 

2.4.1. par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama 

gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);  

2.4.2. par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarē ar bīstamiem priekšmetiem un 

vielām);  

2.4.3.  par ceļu satiksmes drošību;  

2.4.4.  par drošību uz ūdens un ledus;  

2.4.5.  par personas higiēnu un darba higiēnu;  

2.4.6. par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus;  

2.4.7. par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos. 

2.5.  Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un 

evakuācijas plānu reģistrē grupas žurnālā. Izglītojamais to apliecina ar ierakstu 

"iepazinos", norādot datumu, un parakstu. 

2.6.  Darba aizsardzības instruktāžu un apmācību par drošību darbnīcās un mācību kabinetos 

veic darbnīcu un kabinetu vadītāji sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistam. 

Apmācībā ietver instruktāžu mācību darba vietā:  

2.6.1. sākotnējo instruktāžu – uzsākot mācību priekšmetos, laboratorijas darbus, 

praktiskos darbus, mācību praksi un kvalifikācijas praksi Tehnikumā;  

2.6.2. atkārtoto instruktāžu – ne retāk kā reizi gadā, bet darbos ar bīstamām iekārtām, kā 

arī paaugstinātas bīstamības darbos – ne retāk kā reizi sešos mēnešos; 

2.6.3. neplānoto instruktāžu, ko veic, ja mainās mācību apstākļi, mācību darba vieta un 

darba aprīkojums vai rodas citi faktori, kas var ietekmēt izglītojamā drošību, kā 

arī, ja noticis nelaimes gadījums ar izglītojamo. 

2.6.4. mērķa instruktāžu, ko veic, ja izglītojamais veic vienreizēju darbu, kas saistīts vai 

nav saistīts ar mācību procesa skolā vai tās teritorijā; 

2.6.5. tematisko apmācību par konkrētu darba aizsardzības jautājumu, ko veic, ja ir 

nepieciešama izglītojamā detalizēta apmācība par konkrētu mācību darba vides 
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riska faktoru, jaunu darba aprīkojumu, individuālo aizsardzības līdzekli, darba 

izpildes tehnoloģiju. 

2.7.  Atbildīgais par darbnīcu vai mācību kabinetu iepazīstina izglītojamos ar darba aizsardzības 

instruktāžu, par ko izglītojamie parakstās žurnālā. Ziņas par izglītojamo instruktāžām 

mācību darba vietās reģistrē darba aizsardzības instruktāžas žurnālā, kuru oriģinālu glabā 

pie darbnīcas vai kabineta vadītāja piecus gadus. 

 

 

III Izglītības procesa organizācija 

3.1.  Mācību stundas Tehnikumā sākas plkst. 8:30. Nulto stundu sākums ir plkst. 7.50. Vienas 

mācību stundas ilgums sastāda 40 minūtes, Tehnikuma durvis atver ne vēlāk kā plkst. 7.30.  

3.2. Stundas notiek divās maiņās pēc zvanu saraksta, kuru apstiprina Direktors ar rīkojumu katra 

mācību gada sākumā.  

3.3. Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā: 

3.3.1. izglītojamajam līdz 18 gadu vecumam - 36 mācību stundas; 

3.3.2. izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu - 40 stundas; 

3.3.3. mācību stundu skaits vienā dienā - ne vairāk kā 8 stundas; 

3.4. Mācību un ārpusklases darbs Tehnikumā notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu 

sarakstu un interešu izglītības nodarbību sarakstu, kuru apstiprina ar Tehnikuma Direktors.  

3.5. Katra mācību stunda sākas un beidzas mācību priekšmetu stundu sarakstā noteiktajā laikā ar 

zvanu. Izglītojamajiem Tehnikumā jāierodas savlaicīgi, vismaz 5 min līdz mācību stundas 

sākumam. 

3.6. Mācību telpu atslēgas pirms stundām paņem pedagogs pie dienesta viesnīcas dežuranta un 

nodod atpakaļ pēc stundām, ja mācību stunda nenotiek, mācību telpa paliek aizslēgta. 

3.7. Mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izvieto uz informācijas stenda izglītojamajiem 

līdz plkst.12:00. Izglītojamajiem ir pienākums pirms aiziešanas no Tehnikuma iepazīties ar 

mācību stundu izmaiņām nākamajai dienai. 

3.8. Apmācību pēc individuālā mācību plāna nosaka atsevišķs Tehnikuma iekšējais normatīvais 

akts.  

3.9. Izglītības procesu izglītojamajiem, kuri tiek uzņemti maksas pakalpojumu izglītības 

programmās, reglamentē atsevišķs tehnikuma iekšējais normatīvais akts. 

3.10. Izglītojamajiem ir paredzētas pirmseksāmena konsultācijas un individuālais darbs mācību 

priekšmetos. Pirmseksāmena konsultāciju un individuālā darba saraksts tiek izvietots 

informācijas stendā.  

3.11. Kopējo brīvdienu skaitu mācību gadā nosaka atbilstoši profesionālās izglītības 

programmai. 

3.12. Pirmssvētku dienās vai citos objektīvos gadījumos ar direktora rīkojumu var mainīt 

mācību stundu, konsultāciju, fakultatīvo vai interešu izglītības nodarbību grafikus un norises 

laiku. 

3.13. Starpbrīžos izglītojamie var neatstāt mācību telpas, bet šajā gadījumā jāizvēdina un 

jāsakārto klasi nākamajai stundai. 

3.14. Tehnikuma bibliotēkas darba laiks ir no 0830 līdz 1700. 

3.15. Ēdnīcas darba laiks ir no 0800 līdz 1600. 

3.16. Garderobes darba laiks no 0800 līdz 1630 un II maiņas laikā no 1630 līdz 2030 



4 

 

3.17. Izglītības iestādē darbojas Pirmās palīdzības, diagnostikas un ārstēšanas kabinets, kura 

darba laiks ir no 830 līdz 17 00.  

3.18. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt izglītības iestādi 

pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un grupas audzinātāja vai Tehnikuma vadības 

pārstāvja atļauju, informējot par to vecākus (likumisko pārstāvi). 

 

IV Izglītojamo tiesības 

4.1. Iegūt profesionālo vidējo izglītību, profesionālo pamatizglītību vai arodizglītību atbilstoši 

izvelētajai profesionālās izglītības programmai, kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas 

tālākizglītības un pilnveides programmās. 

4.2.   Izmantot Tehnikuma materiālo bāzi, inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēku, lasītavu, 

sporta zāli un laukumu, dienesta viesnīcu tiem mērķiem un uzdevumiem, kādiem tie 

paredzēti atbilstoši Noteikumiem un citiem iekšējiem Tehnikuma normatīvajiem aktiem. 

4.3.  Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu, 

paust attieksmi par Tehnikuma darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus 

Tehnikuma sadzīves pilnveidošanai. 

4.4.  Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

4.5. Ierosināt Tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes izveidošanu un piedalīties tās darbībā atbilstoši 

Tehnikuma nolikumam un pašpārvaldes reglamentam. 

4.6. Iegūt kvalitatīvas zināšanas visos mācību priekšmetos. 

4.7. Savlaicīgi saņemt no pedagogiem informāciju par pārbaudes darbiem, konsultācijām mācību 

priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās. 

4.8. Mācīties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos un piedalīties dzīvībai un veselībai drošos 

organizētajos pasākumos. 

4.9. Pārstāvēt Tehnikumu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs, olimpiādēs, sporta 

sacensībās u.c. pasākumos. 

4.10. Netraucēti mācīties mācību stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās. 

4.11. Ar Tehnikuma Direktora rīkojumu saņemt pateicību vai atzinības rakstu, vai vienreizēju 

piemaksu pie stipendijas par personīgu ieguldījumu Tehnikuma sabiedriskajā darbā, 

mākslinieciskajā pašdarbībā par augstiem sasniegumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta 

sacensībās. 

4.12. Saņemt stipendiju atbilstoši Tehnikuma iekšējiem normatīvajiem aktiem par stipendijas 

piešķiršanas kārtību.  

V Izglītojamo pienākumi 

5.1. Mācīties izvēlētajā izglītības programmā, atbilstoši programmas specifiskiem mērķiem, 

galvenajiem uzdevumiem un mācību saturam, apjomam, ilgumam, ievērojot šos Noteikumus 

un citus Tehnikuma iekšējos normatīvos aktus, kuri nosaka izglītības procesu un izglītības 

procesa organizāciju, savstarpējo attiecību kultūru un vispārējās morāles un ētikas normas. 

5.2. Ar cieņu izturēties pret savu valsti, Tehnikumu, tās simboliku un atribūtiku. Sekot 

Tehnikuma telpu un teritoriju uzkopšanai, saudzēt dabu un apkārtējo vidi. 

5.3. Ievērot Tehnikuma materiālo vērtību izmantošanas noteikumus. Saudzēt un uzturēt kārtībā 

Tehnikuma materiālās vērtības, taupīgi patērēt energoresursus un saudzīgi izmantot 

komunikācijas. 

5.4. Ievērot citu izglītojamo tiesības, netraucēt mācību procesu grupās un visā Tehnikumā. 
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5.5. Izglītojamajiem ir aizliegts izplatīt informāciju par iespējamajiem draudiem pedagogu, 

Tehnikuma personāla un citu izglītojamo veselībai, dzīvībai un brīvībai, kā ari ir aizliegta 

emocionālā un fiziskā vardarbība. 

5.6. Ievērot personīgās higiēnas prasības, ugunsdrošības prasības, Tehnikuma teritorijā ceļu 

satiksmes noteikumus un darba aizsardzības noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, 

sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un Tehnikuma organizētajos pasākumos un 

precīzi sekot norādījumiem ārkārtas situācijās. 

5.7. Pēc Tehnikuma pedagogu vai darbinieku pieprasījuma uzrādīt izglītojamā apliecību un 

mācību laikā nesāt to līdzi. 

5.8. Katrā grupā ievēlēt tās vecāko, kurš pārzina savas grupas mācību lietas un audzinātāja 

prombūtnes laikā īsteno grupas vadību saskaņā ar direktora vietnieces audzināšanas darbā 

norādījumiem. 

5.9. Jāiesniedz grupas audzinātājam kavējumu attaisnojošo dokumentu, ja kavējumu skaits ir 

lielāks par vienu mācību stundu.  

5.10. Ierasties katrā mācību stundā, fakultatīvajā vai interešu nodarbībā savlaicīgi un saskaņā ar 

stundu sarakstu. Izglītojamajiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un 

neformālās izglītības programmās attaisnoto kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt 20% no 

izglītības programmas kopējā stundu skaita. 

5.11. Apmeklēt Tehnikumu tīrā apģērbā, svētku dienās un svētku pasākumos ierasties 

Tehnikumā svinīgā apģērbā. Virsdrēbes nodot glabāšanai garderobē. 

5.12. Mācību stundu laikā atrasties mācību telpās, jo šajā laikā ir aizliegts atrasties gaiteņos un 

kāpņu telpās. 

5.13. Uz mācību stundām ierasties ar pedagoga noteiktiem mācību līdzekļiem un piederumiem 

(mācību grāmatām, pierakstiem un mājas darbu burtnīcām, rakstāmlietām u.c.) 

5.14. Mācību stundās izpildīt skolotāja norādījumus un uzdevumus, netraucēt pārējiem 

izglītojamajiem un pedagogam, bez pedagoga atļaujas aizliegts pārvietoties pa telpu un atstāt 

to. 

5.15. Uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un 

paredzētajām nodarbībām). Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām, piedalās stundā 

un izpilda pedagoga norādījumus. Ārsta izsniegto izziņu par atbrīvojumu no sporta 

nodarbībām izglītojamais uzrāda sporta skolotājam un iesniedz klases audzinātājam. 

5.16. Atrasties ēdnīcā ir atļauts tikai pirms mācību stundām vai pēc mācību stundām, starpbrīžos 

un brīvajās stundās. 

5.17. Aizliegts mācību stundu laikā aiziet no Tehnikuma bez grupas audzinātāja atļaujas. 

5.18. Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem 

un caurulēm. 

5.19. Mācību stundu laikā aizliegts lietot mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, 

portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparatūru bez skolotāja 

atļaujas. Šajā punktā minētajām ierīcēm stundu laikā jābūt izslēgtām. 

5.20. Tehnikumā ir aizliegts ienest un izmantot pirotehniskos līdzekļus, sprāgstvielas, aukstos 

ieročus, ķīmiskās vielas, kas var būt bīstamas dzīvībai vai citādi apdraudēt izglītojamos, 

pedagogus, citu Tehnikuma personālu un trešās personas. 

5.21. Tehnikumā un tās teritorijā ir aizliegts ienest, lietot, uzglabāt un realizēt vai izplatīt 

alkoholiskos dzērienus (t.sk. alu), narkotiskās vielas, jebkāda veida toksiskas, psihotropās u.c. 
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veida apreibinošas vielas, atrasties Tehnikumā un tās teritorijā alkohola vai narkotisko vielu 

reibuma stāvoklī. 

5.22. Aizliegts smēķēt Tehnikuma telpās un tās teritorijā.   

5.23. Aizliegts trokšņot, spēlēt kārtis un citas azartspēles, piegružot telpas, aprakstīt vai smērēt 

sienas, solus un citu Tehnikuma inventāru.  

5.24. Aizliegts pārvietoties pa Tehnikumu ar mehāniskiem pārvietošanas līdzekļiem 

(skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem u.c.). 

5.25. Aizliegts ar savu agresīvo uzvedību apdraudēt savu un citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību. 

5.26. Pirms un pēc mācības stundas Izglītojamajiem ir jāuztur kārtībā savas darbavietas mācību 

kabinetā un mācību darbnīcā, jānotīra tāfele.  

5.27. Jāpiedalās Tehnikuma telpu uzkopšanas un Tehnikuma apkārtējās teritorijas sakopšanas 

talkās. Izglītojamajiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā, jāpiedalās dienesta viesnīcas telpu un 

apkārtējās teritorijas sakopšanas talkās. 

5.28. Ziņot grupas audzinātājam, Tehnikuma dežurantam vai Tehnikuma Direktoram par 

alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu, pirotehnikas, ieroču un gāzes 

baloniņu ienešanu Tehnikuma teritorijā un/vai to lietošanu, par ārkārtas situācijas rašanos, kā arī 

par nepiederošu personu atrašanos Tehnikumā vai tās teritorijā. 

5.29. Nekavējoties informēt Tehnikuma darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā 

saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 

 

VI Izglītojamo pārcelšanas, atskaitīšanas un mācību atjaunošanas kārtība 

6.1. Lēmumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā kursā pieņem Tehnikuma Pedagoģiskā 

padome (turpmāk – Padome), bet lēmumu par izglītojamā pārcelšanu cita grupā vai cita izglītības 

programmā pieņem Tehnikuma Direktors, gadījumos, ja visos mācību priekšmetos, praktiskajās 

mācībās vai praksē izglītojamais ir novērtēts ar atzīmi vai ar „ieskaitīts”. Par pārcelšanu 

Tehnikuma Direktors izdod rīkojumu. 

6.2. Lēmumu par izglītojamā, kuram nav mācību sasniegumu vērtējuma, kādā mācību 

priekšmetā, praktiskajās mācībās vai praksē, pārcelšanu nākamajā kursā, citā grupā vai citā 

izglītības programmā, pieņem papildus nosakot pēcpārbaudījumus, atbilstoši Tehnikuma 

apstiprinātajai pēcpārbaudījumu uzskaites veidlapai. Tehnikuma Direktors izdod rīkojumu par 

pēcpārbaudījumu saturu, to termiņiem un par izglītojamā pārcelšanu.  

6.3. Izglītojamo pārcelšana citā grupā un citā izglītības programmā notiek, pamatojoties uz 

izglītojamo vecāku (aizbildņu) vai izglītojamā, kas vecāks par 18 gadiem, iesniegumu. 

6.4. Izglītojamo atskaitīšana notiek gadījumos, ja: 

6.4.1. izglītojamais neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē mācību stundas; 

6.4.2. izglītojamais netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas vai neierodas 

uz kvalifikācijas eksāmenu bez attaisnojošiem iemesliem; 

6.4.3. izglītojamajam nav mācību sasniegumu vērtējuma kādā no mācību priekšmetiem, 

praktiskajās mācībās vai praksē vai arī, ja izglītojamais noteiktajā termiņā nav 

nokārtojis noteiktos pēcpārbaudījumus; 

6.4.4. izglītojamā veselības stāvoklis neatļauj turpināt mācības, pamatojoties uz ģimenes 

ārsta atzinumu un izglītojamā vai izglītojamā, kurš nav sasniedzis 18 gadu 

vecumu vecāko (aizbildņu) iesniegumu; 

6.4.5. izglītojamais ir iesniedzis dokumentus citā izglītības iestādē; 



7 

 

6.4.6. izglītojamais ir mainījis savu dzīves vietu, kuras atrašanās vieta liedz turpināt 

mācības Tehnikumā; 

6.4.7. ģimenes apstākļu dēļ, kas liedz turpināt mācības; 

6.4.8. izglītojamais nepagarina mācības pēc akadēmiskā atvaļinājuma termiņa beigām;  

6.4.9.  tiek konstatēti šo noteikumu neievērošanas gadījumi vai citi iemesli, kuri kalpo 

par pamatu izglītojamā atskaitīšanai no izglītojamo skaita. 

6.4.10. izglītojamais veiksmīgi ir apguvis arodizglītības, profesionālās vidējās, 

tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības u.c. veida 

programmu (sakarā ar absolvēšanu); 

6.5. Izglītojamo atskaitīšana no izglītojamo skaita notiek, pamatojoties uz izglītojamā, kurš 

vecāks par 18 gadiem, vecāku (aizbildņu), audzinātāja vai tehnikuma darbinieka iesnieguma un 

pievienotajiem dokumentiem. 

6.6. Izglītojamo atskaita ar Tehnikuma Direktora rīkojumu. Par izglītojama atskaitīšanu, saskaņā 

ar šiem noteikumiem, Grupas audzinātājs paziņo izglītojamajiem, bet ja izglītojamais nav 

sasniedzis 18 gadu vecumu, viņa vecākiem (aizbildņiem) un izglītības pārvaldei. 

6.7. Ja izglītojamais vēlas pārtraukt mācības vasaras brīvlaikā (1.jūlijs-31.augusts), tad 

izglītojamais, bet, ja izglītojamais nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tad viņa vecāks (aizbildnis) 

rakstiski informē Tehnikumu par mācību pārtraukšanas iemeslu.  

6.8. Tehnikuma iepriekš atskaitītājiem izglītojamajiem ir tiesības atjaunoties mācībās, iesniedzot 

iesniegumu un pievienojot attiecīgus dokumentus, ja izglītojamais tika atskaitīts uz šo 

Noteikumu 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3., 6.4.5., 6.4.6., 6.4.7 un 6.4.8 apakšpunktu pamatā. 

6.9. Izglītojamie, kas atskaitīti uz šo Noteikumu 6.4.4., 6.4.9. un 6.4.10. apakšpunktu pamata 

Tehnikumā atjaunoti netiek. 

6.9.1. Par izglītojamā atjaunošanu mācībās Direktors izdot rīkojumu. 

 

VII Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība 

7.1. Lēmumu par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pieņem, izvērtējot izglītojamā iesniegto 

dokumentu atbilstību šo Noteikumu prasībām un izglītojamā iespējas turpināt izglītības 

programmas apguvi pēc akadēmiskā atvaļinājuma. 

7.2. Akadēmisko atvaļinājumu piešķir: 

7.2.1. ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem, pamatojoties uz izglītojama iesniegumu un 

izziņu, kuru izsniedz ģimenes ārsts uz laiku līdz 12 mēnešiem; 

7.2.2. izglītojamajiem pēc bērna piedzimšanas, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu 

un bērna dzimšanas apliecības kopiju (iesniedzot bērna dzimšanas apliecības 

kopiju, uzrāda obligāti dokumenta oriģinālu) uz laiku līdz bērna 1,5 gadu vecuma 

sasniegšanas. 

7.2.3. izglītojamajiem, kuri nespēj turpināt mācības ilgāk par 6 mēnešiem sociālo vai 

finansiālo apstākļu dēļ (iesniedzot argumentētu pieprasījumu un/vai attaisnojošos 

dokumentus); 

7.3. Akadēmisko atvaļinājumu nepiešķir izglītojamajiem, kuri bez pamatizglītības ir uzsākuši 

arodizglītības programmas apguvi vai mācās izglītības programmā, kuras ilgums ir 1 (viens) vai 

1,5 (pusotrs) gads.  

7.4. Pamatojoties uz 7.1., 7.2., 7.3. punkta noteikumiem, Tehnikuma Direktors izdod rīkojumu 

par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu. 
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7.5. Izglītojamais var pārtraukt akadēmisko atvaļinājumu pirms termiņa, iesniedzot Direktoram 

iesniegumu. 

7.6. Izglītojamā atjaunošana mācībās pēc akadēmiskā atvaļinājuma termiņa beigām notiek 

saskaņā ar iesniegumu, kuru iesniedz vismaz piecas darba dienas pirms termiņa beigām. 

 

VIII Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

8.1.  Par noteikumu neievērošanu izglītojamajiem var piemērot mutisku aizrādījumu, rakstisku 

ziņojumu vecākiem vai direktora izteiktu rājienu.  

8.2.  Par materiāliem zaudējumiem, kas nodarīti Tehnikumam, Tehnikuma darbiniekiem, 

izglītojamajiem, vainīgais izglītojamais atbild pilnā apmērā. Vainīgajam izglītojamajam ir 

pienākums atlīdzināt zaudējumus 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad par zaudējumiem 

rakstveidā tika paziņots vainīgajam izglītojamajam vai viņa vecākiem, ja izglītojamais nav 

sasniedzis 18 gadu vecumu. 

8.3.  Ja izglītojamais, kurš ir izdarījis Noteikumu pārkāpumu, atsakās novērst radušās sekas vai 

atlīdzināt nodarītos zaudējumus, Tehnikuma Pedagoģiskās padomes sēdē vai Mazās 

pedagoģiskās padomes sēdē tiek izlemts jautājums par soda piemērošanu vai par viņa 

atskaitīšanu no Tehnikuma izglītojamo skaita. 

8.4. Radušās sekas un nodarītos zaudējumus atlīdzina izglītojamā vecāki vai aizbildņi, ja 

Noteikumu pārkāpumu ir izdarījis izglītojamais, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Tādā 

gadījumā Tehnikuma Pedagoģiskās padomes sēdē vai Mazās pedagoģiskās padomes sēdē tiek 

izlemts jautājums par soda piemērošanu vai par nepilngadīgā izglītojamā atskaitīšanu no 

Tehnikuma izglītojamo skaita. 

8.5.  Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu 

Tehnikumā un tās teritorijā, Tehnikums ziņo par šādiem gadījumiem izglītojamo vecākiem, 

medicīnas iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. 

8.6.  Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbības pielietošanu, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem vai noziegumiem, Tehnikums nekavējoties ziņo par tiem 

tiesībsargājošajām iestādēm. 

IX Noslēguma jautājumi 

9.1. Noteikumu grozījumus, papildinājumus apstiprina ar Tehnikuma Direktors. 

9.2. Jebkurš strīds vai domstarpības, kas rodas šo noteikumu spēkā esamības laikā, tiek risināts 

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja šāda vienošanās netiek panākta, tad strīds ir risināms Latvijas 

Republikas normatīvo aktu noteiktajā kartībā. 

9.3. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2016. gada 31.augusta Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi Nr. 1-6/21.  

 

 

 

 

Direktore    /personiskais paraksts/   I.Ostrovska 

 

 

Kārtību izstrādāja:  

Oksana Soročina 

 


