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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rīgā 

 

2022.gada 31.augustā Nr.VS93-22-4-nts 

 

Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 02.septembra  

iekšējos noteikumos Nr.VS93-19-4-nts „Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

 Izdoti saskaņā ar  Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 1.punktu,  

Vispārējās izglītības likuma 35.panta pirmo daļu   un  

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu 

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”  3.5.apakšpunktu,   

 

Izdarīt Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 02.septembra iekšējos noteikumos Nr.VS93-

19-4-nts „Iekšējās kārtības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Rīgas 93.vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) iekšējās kārtības 

noteikumi (turpmāk – noteikumi) ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, 

Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru 

kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos”, Ministru kabineta 2010.gada 23.marta  noteikumus Nr.277 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 

pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2011.gada 

1.februāra  noteikumus Nr. 89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Ministru kabineta 2021.gada 

10.augusta noteikumus Nr.528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās 

izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās 

kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”, 

Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošos noteikumus Nr.80 “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi Rīgā”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta saistošos noteikumus un Izglītības iestādes nolikumu.” 

 

2. Svītrot 22.punktu. 

 

3. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Izglītības iestādē ir noteikts stundu un starpbrīžu ilgums: 
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25.1. Mācību stundas ilgums 40 minūtes. Starpbrīži pēc 1., 2., 3., 7., 8.stundas 

10 minūtes, pēc 4., 5., 6.stundas 5 minūtes. 

25.2. Pirms svētku dienām mācību stundas ilgums 30 minūtes, starpbrīži 5 

minūtes.” 

 

4. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā: 

 

“26. Mācību stundu grafiks pamatizglītības programmā un vidējās izglītības 

programmā (plkst.): 

26.1.  

1. mācību stunda 08.05 – 08.45; 

2. mācību stunda 08.55 – 09.35; 

3. mācību stunda 09.45 – 10.25; 

4. mācību stunda 10.35 – 11.15; 

5. mācību stunda  11.20 – 12.00 (pusdienas noteiktām klašu grupām);   

6. mācību stunda 12.05– 12.45 (pusdienas noteiktām klašu grupām);     

7. mācību stunda:  12.50– 13.30; 

8. mācību stunda:  13.40 – 14.20 (launags noteiktām klašu grupām); 

9. mācību stunda:  14.30 – 15.10. 

 

26.2. Pirms svētku dienām: 

1. mācību stunda 8.05 – 8.35; 

2. mācību stunda: 8.40 – 9.10; 

3. mācību stunda: 9.20 – 9.50; 

4. mācību stunda: 10.00 – 10.30; 

5.mācību stunda: 10.35 – 11.05 (pusdienas noteiktām klašu grupām);   

6. mācību stunda: 11.10 – 11.40 (pusdienas noteiktām klašu grupām);   

7. mācību stunda: 11.45 – 12.15; 

8. mācību stunda: 12.20 – 13.10;  

9. mācību stunda: 13.15 – 13.45(launags noteiktām klašu grupām).” 

 

5. Papildināt noteikumus ar 103.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“103.6. par brīvprātīgo darbu – apliecinājumu.” 

 

6. Izteikt 110.1.punktu šādā redakcijā: 

“110.1. par rupjiem vai atkārtotiem Izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumiem;” 

 

7. Izteikt 110.2.punktu šādā redakcijā: 

“110.2. ja izglītojamajam vērtējums mācību gada noslēgumā vienā mācību 

priekšmetā ir nepietiekams vai nav vērtējuma neattaisnotu iemeslu dēļ;” 

 

8. Atzīt par spēku zaudējušus Izglītības iestādes 2020. gada 31.augusta iekšējos 

noteikumus Nr. VS93-20-3-nts “Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 

02.septembra iekšējos noteikumos Nr.VS93-19-4-nts „Iekšējās kārtības 

noteikumi””, 2021.gada 30.augusta iekšējos noteikumus Nr.VS93-21-6-nts 

“Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 02.septembra iekšējos noteikumos 

Nr.VS93-19-4-nts „Iekšējās kārtības noteikumi”” un 2021.gada 10.novembra 

iekšējos noteikumus Nr.VS93-22-10-nts “Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 
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2019.gada 02.septembra iekšējos noteikumos Nr.VS93-19-4-nts „Iekšējās 

kārtības noteikumi”” 

 

 

Direktore G.Kļaviņa 
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