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        APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes 

     2009.gada 7.oktobra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 16.§) 

 

BIRZGALES PAMATSKOLAS NOLIKUMS 

 

Ķeguma novada Birzgales pagastā 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Birzgales pamatskola (turpmāk tekstā – skola) ir Ķeguma novada domes 

(turpmāk tekstā – dibinātājs) pakļautībā esoša vispārējās pamata izglītības iestāde, 

kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un interešu izglītības 

programmas latviešu valodā. 

1.2. Skolas pilns nosaukums ir Ķeguma novada Birzgales pamatskola. 

1.3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi likumi un normatīvie akti, Nolikums, kuru apstiprina Dome. 

1.4. Skolai ir zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni un arī noteikta parauga 

veidlapas. 

1.5. Skolai ir sava simbolika: karogs un logo. 

1.6. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, 

LV – 5033. 

1.7. Dibinātāja juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV – 5020. 

2. Darbības pamatvirziens, mērķis un uzdevumi 
2.1. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. 

2.2. Skolas darbības mērķis ir: 

2.2.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu 

valsts pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

2.2.2. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, valsti. 

2.3. Skolas uzdevumi ir: 
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2.3.1. īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un citas licencētas 

programmas, kas atbilst izglītojamiem pamatizglītības vecumā; 

2.3.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt 

zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 

sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību; 

2.3.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 

skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

2.3.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

2.3.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kuri realizē vecāku varu, 

turpmāk tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi 

visiem skolas skolēniem; 

2.3.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

2.3.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas 

procesā. 

3. Īstenojamās izglītības programmas 
3.1. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

3.1.1. vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) izglītības programmas - latviešu 

mācībvalodā dienas skolām. Programmas kods 210 11111; 

3.1.2. speciālās izglītības programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri 

integrēti vispārējās pamatizglītības iestādēs - latviešu mācībvalodā dienas 

skolām. Programmas kods 210 15811; 

3.1.3. vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma. – latviešu 

mācībvalodā dienas skolām. Programmas kods 210 11811.  

3.2. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – 

IZM) vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās tiek izvērtētas 

skolas metodiskās komisijās un apstiprina direktors. 

3.3. Skola var īstenot interešu izglītības programmas patstāvīgi vai sadarbībā ar citām 

izglītības iestādēm saskaņā ar Izglītības likumu. Skolā īstenotās interešu izglītības 

programmas apstiprina direktors. 

3.4. Izglītību skolā iegūst valsts valodā. 

4. Izglītības procesa organizācija 

4.1. Visi skolas skolēni ir vienlīdzīgi savās tiesībās iegūt izglītību. 

4.2. Mācību gada ilgumu, sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas 

nosaka IZM saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu. 

4.3. Projektu nedēļas norises laiku un 1.klases papildus brīvlaiku, saskaņojot ar 

pašvaldību, nosaka direktors. 

4.4. Skolēnu uzņemšana skolā pamatizglītības programmas apguvei un atskaitīšana no 

tās notiek atbilstoši MK noteikumiem. Skolēni tiek uzņemti skolā ar direktora 

rīkojumu. 

4.5. Lēmumu par skolēna atskaitīšanu no skolas noformē ar direktora rīkojumu un 

lēmumu par skolēna atskaitīšanu pieņem: 
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4.5.1. skolas direktors, ja skolēns pāriet mācīties uz citu izglītības iestādi, ko 

apliecina izziņa no izglītības iestādes, uz kuru izglītojamais pāriet; 

4.5.2. skolas pedagoģiskā padome šādos gadījumos: 

4.5.2.1. ja saņemts tiesībsargājošo iestāžu atzinums, kas nepieļauj skolēna 

atrašanos vispārējā tipa skolā; 

4.5.2.2. ja skolēna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas atzinuma nepieļauj 

skolēna atrašanos vispārējā tipa skolā; 

4.6. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 

1.-9.klasē ir 40 minūtes. 

4.7. Skolēnu maksimālo mācību stundas ilgumu, skaitu dienā un nedēļā, kā arī mācību 

gada ilgumu pamatizglītības programmas apguvei nosaka Vispārējās izglītības 

likums. 

4.8. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas. Izņēmumu gadījumus ar rīkojumu 

noformē skolas direktors, saskaņojot ar pašvaldību. 

4.9. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu 

saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi 

iepazīstināmi katra semestra sākumā. 

4.10. Mācību priekšmetu stundu saraksts: 

4.10.1. ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmeti un stundu plānā 

nosaukto mācību priekšmetus skaits un klases audzinātāja stunda atbilstoši 

licencētai pamatizglītības programmai; 

4.10.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktors, 

direktora vietnieks mācību darbā; 

4.10.3. neietver fakultatīvās un vecāku interešu izglītības finansētās 

nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. 

4.11. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas 

pēc atsevišķa saraksta. Tās tiek organizētas balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku 

iesniegumiem un skolas iespējām. 

4.12. Skolā var tikt organizētas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.kl. un 

pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniem, atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 

4.13. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta slēdziena nepieciešama 

mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

4.14. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību 

ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar 

mācību un audzināšanas darbu saistītiem pasākumiem. 

4.15. Katrai klasei ar direktora rīkojumu tiek nozīmēts klases audzinātājs, kurš 

darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu klašu audzinātāja amata aprakstu. 

4.16. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurās 

pārrunājamas tēmas: 

4.16.1. pilsoņa un iedzīvotāja tiesības un pienākumi; 
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4.16.2. Satversme, 

4.16.3. valsts svētki; 

4.16.4. profesijas izvēle un tālākizglītība; 

4.16.5. satiksmes drošība; 

4.16.6. darbība ekstremālās situācijās; 

4.16.7. veselīgs dzīvesveids; 

4.16.8. uzvedība un saskarsmes kultūra; 

4.16.9. dzimumaudzināšana u.c. 

4.17. Skolā mācības tiek organizētas semestros. 

4.18. Skolēnu sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta 

prasībām un citu normatīvo aktu prasībām: 

4.18.1. 1.-9.klašu skolēni katra semestra beigās saņem IZM apstiprināta 

parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra semestra noslēgumā. 

Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek rakstīts Pedagoģiskās padomes 

lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai 

atstāšanu uz otru gadu. 

4.18.2. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un 

papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem, direktors apstiprina ar 

rīkojumu un izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā. 

4.19. Valsts pārbaudes darbus un to norises laiku katrā mācību gadā nosaka IZM un 

tie notiek saskaņā ar IZM rīkojumu par valsts pārbaudes darbiem un citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem. Valsts pārbaudes darbu organizēšanu nodrošina 

Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības izglītības speciālists kopīgi ar 

izglītības iestādi. 

4.20. Vispārējās izglītības dokumentus izsniedz pret parakstu. Persona, kurai 

izsniegts vispārējās izglītības dokuments, apliecina to ar savu parakstu šim 

nolūkam paredzētā uzskaites un reģistrācijas žurnālā. 

4.21. Skola regulāri informē skolēnu vecākus par skolēna mācību darbības 

rezultātiem, citiem sasniegumiem un uzvedību veicot ierakstus skolēnu 

dienasgrāmatās. 

4.22. Mācību kavējumi tiek reģistrēti stundu žurnālā (atzīmē skolotājs). Vienu reizi 

mēnesī kopsavilkumu veido klases audzinātājs žurnālā un sekmju lapā skolēna 

dienasgrāmatā, bet liecībā – vienu reizi semestrī. 

4.23. Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši 

mācību priekšmetu standartam un IZM izstrādātajam mācību priekšmeta 

programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē skolas 

metodiskās komisijas un apstiprina skolas direktors. 

4.24. Skolā darbojas skolas bibliotēka. 

4.24.1. Skolas bibliotēka, savu iespēju robežās, nodrošina skolēnus ar mācību 

un izziņas literatūru, kā arī ar daiļliteratūru. 



 

 

 

5 

4.24.2. Skolas bibliotēkas darbību regulē bibliotēkas reglaments un 

bibliotekāra izstrādāti noteikumi, ko apstiprina skolas direktors. 

5. Pedagoģiskā padome 
5.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums. 

5.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagoģiskie 

darbinieki.  

5.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, 

lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no 

apspriežamo jautājumu rakstura. 

5.4. Pedagoģiskā padome: 

5.4.1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas;  

5.4.2. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās 

materiālās bāzes pilnveidošanai; 

5.4.3. izvērtē skolēnu mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba 

rezultātus; 

5.4.4. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai; 

5.4.5. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus; 

5.4.6. saskaņo Pedagoģiskās padomes nolikumu, metodisko komisiju darba plānus, 

Skolas mācību gada darba plānu un Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas 

kritērijiem. 

5.4.7. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas 

ar direktora rīkojumu. Pārējiem Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma 

raksturs. 

6. Skolas vadība 
6.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs pēc 

saskaņošanas ar IZM. Direktors tiek atestēts MK noteiktā kārtībā. 

6.2. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba 

likums un Skolas nolikums.  

6.3. Skolas direktora vispārīgie pienākumi: 

6.3.1.  vadīt skolas darbu un atbildēt par skolas darba rezultātiem; 

6.3.2.  nodrošināt likumu, MK noteikumu, IZM, dibinātāja un tā institūciju 

izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi skolā; 

6.3.3.  organizēt un vadīt skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu 

izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi; 

6.3.4. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un 

darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā 

ar Darba likumu un atbilstoši IZM noteiktajām profesionālās kvalifikācijas 

prasībām; 

6.3.5. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus; 

6.3.6. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu; 
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6.3.7. nodrošināt Skolas padomes un Skolēnu pašpārvaldes darbu;  

6.3.8. izstrādāt gada budžeta tāmi; 

6.3.9. savas kompetences ietvaros lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo 

līdzekļu racionālu izlietošanu; 

6.3.10. organizēt skolēnu ēdināšanu; 

6.3.11. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna 

tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret 

bērnu vērsta vardarbība skolā vai ārpus tās; 

6.3.12. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas 

iesniegšanu dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, skolas darbību 

kontrolējošām institūcijām; 

6.4. Skolas direktora vispārīgās tiesības: 

6.4.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās 

institūcijās; 

6.4.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības 

vadības jautājumiem; 

6.4.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās 

institūcijās; 

6.4.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu; 

6.4.5. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar dibinātāju, nozīmēt direktora 

pienākumu izpildītāju; 

6.4.6. vasaras atvaļinājuma laikā par direktora pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar 

dibinātāju, var nozīmēt direktora vietnieku saimnieciskajā darbā vai pedagogu, 

nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību; 

6.4.7. slēgt līgumus Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos; 

6.4.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, 

disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros atbilstoši likumdošanai; 

6.4.9. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

6.4.10. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. 

skolas darbību reglamentējošos dokumentus; 

6.5. Direktora vietnieka mācību darbā vispārīgie pienākumi: 

6.5.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu; 

6.5.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību; 

6.5.3. nodrošināt licencēto pamatizglītības programmu īstenošanas procesu skolā; 

6.5.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes 

iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās 

izglītības pamatprincipus; 

6.5.5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam (pa 

semestriem); 
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6.5.6. nodrošināt metodiskā darba vadību; 

6.5.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli; 

6.5.8. koordinēt audzināšanas darbu skolā; 

6.5.9. organizēt IZM noteiktos pārbaudes darbus; 

6.5.10. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem; 

6.5.11. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību; 

6.5.12. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus; 

6.6. Direktora vietnieka mācību darbā tiesības: 

6.6.1. prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju no Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm, un Ķeguma novada pašvaldības kā arī 

no skolas direktora par izglītošanas problēmām un socioloģiskajiem 

pētījumiem; 

6.6.2. iesniegt priekšlikumus skolas direktoram par pedagoģiskā darba vērtējumu un 

tiesībām saņemt piemaksu par kvalitatīvu pedagoģisko darbu; 

6.6.3. prasīt pedagogiem mācību vielas tematisko sadali un stundu plānus, 

kontroldarbu, ieskaišu grafikus, realizējamo priekšmeta programmu, standartu; 

6.6.4. novērot mācību stundu un ārpusstundu nodarbību gaitu. Analizēt kopā ar 

skolotāju vēroto stundu vai nodarbību. Izteikt skolotājam priekšlikumus; 

6.6.5. ieteikt direktoram skolotāju apbalvošanai vai aizrādījumam; 

6.6.6.  prasīt pedagogiem ievērot prasības par ierakstiem skolas dokumentācijā; 

6.6.7. prasīt pedagogiem ievērot Iekšējās kārtības noteikumu izpildi. 

6.7. Direktora vietnieka saimniecības darbā vispārīgie pienākumi: 

6.7.1. direktora vietnieks saimniecības darbā nodrošina skolas saimniecisko 

darbību; 

6.7.2. atbild par skolas tehnisko darbinieku pienākumu izpildi un kontrolē darba 

izpildes kvalitāti; 

6.7.3. saskaņā ar skolas direktoru veic skolai (skolotājiem, pulciņu vadītājiem, 

tehniskajiem darbiniekiem) saimniecības inventāra, materiālu, izejvielu, mācību 

grāmatu, darba burtnīcu, uzskates un izdales u.c. līdzekļu regulāru iegādi.  

6.7.4. organizē un vada skolas sagatavošanu jaunajam mācību gadam; 

6.7.5.  veic nepieciešamos pasākumus ugunsnelaimju un darba traumu novēršanā; 

6.7.6. savu iespēju robežās, veic kosmētisko remontu skolas telpās; 

6.7.7. remontē skolas inventāru (solus, krēslus, skapjus, sekcijas, u.c.); 

6.7.8. atbild par skolas inventāra saglabāšanu un taupīšanu.  

6.8. direktora vietnieka saimniecības darbā vispārīgās tiesības: 

6.8.1. Kontrolēt padoto pienākumu izpildi. 

7. Skolas padome  

7.1. Tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā 

darbojas saskaņā ar padomes nolikumu. 

7.2. Skolas padomes sastāvā ir: 

7.2.1. 5 skolēnu vecāki, kuri vienlaicīgi nav skolas darbinieki; 
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7.2.2. 2 pedagogi, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki; 

7.2.3. direktors; 

7.2.4. pašvaldības pārstāvis vai pašvaldības speciālists izglītības jautājumos; 

7.2.5. Skolēnu pašpārvaldes vadītājs; 

7.2.6. viens sociālais darbinieks; 

7.2.7. skolas padome var palielināt pārstāvniecību skaitu pēc sava lēmuma. 

7.3. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus 

ievēlēts pārstāvis. 

7.4. Skolas padomes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus ievēl atklātā 

balsošanā skolas vecāku kopsapulcē (ievērojot visu vecumu skolēnu grupu 

intereses), pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku 

un skolotāju darbības laiks skolas padomē – 2 gadi. 

7.5. Skolas padomes uzdevumi: 

7.5.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības 

programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt 

sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku 

pašpārvalžu darbību skolā; 

7.5.2. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu 

sasniegšanai, saskaņot skolas attīstības plānu; 

7.5.3. piedalīties skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt 

priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu 

pilnveidošanai; 

7.5.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, 

veicināt skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt 

ziedojumu līdzekļu piesaisti; 

7.5.5. sniegt nepieciešamo palīdzību skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu 

darbībā; 

7.5.6. piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto 

finansiālo jautājumu risināšanā; 

7.5.7. skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām skolas 

Pedagoģiskās padomes sēdēs un skolas administrācijas sanāksmēs; 

7.5.8. skolas padome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus IZM, Ķeguma novada 

domei un saņemt rakstisku atbildi; 

7.5.9. skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam 

visos ar skolu saistītajos jautājumos; 

7.6. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 3 reizes gadā. Sēdes notiek pēc padomes 

priekšsēdētaja apstiprināta plāna. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā 

piedalās 1/2 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem skolas padomes locekļiem, 

lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.  

7.6.1. padomes sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. 

Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota; 
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7.6.2. ja kāds no Skolas padomes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to 

paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar 

lielāko balsu skaitu. 

7.7. Skolas padome nosaka 5.- 9.klašu skolēnu pašapkalpošanās apjomu. 

8. Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi 

8.1.  Pedagogu vispārīgās tiesības: 

8.1.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam skolas attīstības, iekšējās kārtības 

nodrošināšanas u.c. jautājumos; 

8.1.2. tikt ievēlētam un darboties skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. 

komisijās; 

8.1.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu; 

8.1.4. darba likuma un koplīguma noteiktajā kārtībā pilnveidot savu profesionālo 

meistarību; 

8.1.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu 

atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus 

priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai; 

8.1.6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pedagogu vispārīgie pienākumi:  

8.2.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas; 

8.2.2. veikt klases audzinātāja pienākumus; 

8.2.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties 

skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju 

metodisko komisiju darbā; 

8.2.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības; 

8.2.5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības; 

8.2.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem; 

8.2.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga 

organizētajos un vadītajos pasākumos; 

8.2.8. veikt dežūras skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba 

kārtības noteikumiem un apstiprināto grafiku; 

8.2.9. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un 

pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs; 

8.2.10. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā 

saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu 

pilnveidošanu. 

8.3. Skolas tehniskie darbinieki: 

8.3.1. skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu un atalgojumu apstiprina 

Ķeguma novada dome; 

8.3.2. tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darbinieku amatu 

aprakstos, kurus apstiprina  Skolas direktors. 
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9. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi 

9.1. Skolēnu vispārīgās tiesības: 

9.1.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību; 

9.1.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku 

godu un cieņu; 

9.1.3. atbilstoši skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādāšanā; 

9.1.4. izveidot Skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolēnu 

padomes nolikumam; 

9.1.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā 

darboties Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē; 

9.1.6. pārstāvēt skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 

9.1.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu; 

9.1.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un 

neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

9.1.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

9.1.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 

9.1.11. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, 

lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī skolā esošos mācību līdzekļus bez 

maksas; 

9.1.12. saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas pie novada 

speciālistiem; 

9.1.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās 

mantas aizsardzību skolā. 

9.2. Skolēnu vispārīgie pienākumi: 

9.2.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši mācību priekšmetu stundu 

sarakstam; 

9.2.2. lietderīgi un sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai iegūtu savām spējām 

atbilstošu pamatizglītību; 

9.2.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā un ārpus skolas; 

9.2.4. ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliku; 

9.2.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to 

pārstāvjiem; 

9.2.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, 

tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem; 

9.2.7.  ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

9.2.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 

normām; 
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9.2.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu 

vecākiem; 

9.2.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, 

humānisma, parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības 

pamatprincipus; 

9.2.11.  rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, 

atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt skolu; 

9.2.12. rūpēties par skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību; 

9.2.13.  piedalīties skolas rīkotajās talkās. 

9.2.14. skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt 

piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus, izskatīt lietu Skolēnu 

pašpārvaldē, Pedagoģiskajā sēdē, Skolas padomē, nepieciešamības gadījumā 

iesaistīt pašvaldības izglītības speciālistu, nododot lietas materiālus Ķeguma 

novada domes administratīvajai komisijai izskatīšanai vai nepilngadīgo lietu 

komisijai. 

10. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

10.1. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi un Ķeguma novada domi. 

10.2.  Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Ķeguma 

novada domi, un licencē IZM. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.3. Darba kārtības noteikumus darba ņēmējiem un grozījumus tajos apstiprina 

direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un arodbiedrības vietējo komiteju. 

10.4. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu padomi. 

10.5. Skolas padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi un Ķeguma novada domi. 

10.6. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.7. Skolēnu padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Skolas padomi. 

10.8.  Metodiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.9. Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

10.10. Skolvadības informatīvās sistēmas iekšējo datu apstrādes sistēmas 

aizsardzības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi; 

10.11. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

10.12. Nolikumu par arhīvu, ekspertu komisijas nolikumu un grozījumus tajos 

apstiprina direktors. 
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10.13. Mācību priekšmetu programmas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina 

direktors. 

10.14. Darba un iekšējās kontroles plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

10.15. Mācību priekšmetu un stundu sarakstus  apstiprina direktors. 

10.16. Pagarinātās darba dienas grupas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina 

direktors. 

10.17. Mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu un grozījumus tajos apstiprina 

direktors. 

10.18. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Jēkabpils zonālo valsts arhīvu. 

10.19. Skolas darbu reglamentē Skolas direktora izdotie iekšējie normatīvie akti, atbilstoši 

ārējo normatīvo aktu prasībām. 

11. Skolas finansēšanas kārtība 

11.1.  Skolas finanšu līdzekļus veido:  

11.1.1.  valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai; 

11.1.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

11.1.3. citi finanšu līdzekļi (projekti u.c.). 

11.2. Citus finanšu līdzekļus veido: 

11.2.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

11.2.2. maksas pakalpojumi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi; 

11.2.3. ieņēmumi par nomu un īri; 

11.2.4. ieņēmumi no projektiem, citiem maksas pakalpojumiem. 

11.3. Valsts budžets nodrošina: 

11.3.1. pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;  

11.3.2. daļēji interešu izglītības pedagogu darba samaksu un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksas; 

11.3.3. daļēju finansējumu mācību grāmatu iegādei. 

11.4.  Ķeguma novada domes budžets nodrošina: 

11.4.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

11.4.2. saimnieciskā (tehniskā) personāla algas; 

11.4.3. daļēji pedagogu darba algas; 

11.4.4. grāmatu iegādi un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu; 

11.4.5. remonta un celtniecības darbu apmaksu. 

11.5. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes 

uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, 

pedagogu un  skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu 

direktors atskaitās Skolas padomei. 

11.6. Skolas pamatbudžetu un speciālā budžetu apstiprina Ķeguma novada dome. 
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11.7. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Ķeguma novada domes 

un Ķeguma novada Birzgales pagasta pārvaldes grāmatvedībā. 

11.8. Skolas direktors organizē un nodrošina Skolas darbību apstiprinātā budžeta 

ietvaros, atbild par to racionālu un mērķtiecīgu izmantošanu. 

11.9. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Ķeguma novada 

dome un citas  valsts institūcijas. 

12.  Skolas saimnieciskā darbība 

12.1. Skolas direktors, atbilstoši likumdošanai, Skolai pašvaldības piešķirtā budžeta 

ietvaros un pašvaldības administrācijas noteiktajā kārtībā, var slēgt uzņēmuma 

līgumus par Skolai sniegtajiem pakalpojumiem (mākslinieku darba apmaksa 

pasākumos, lekciju lasīšana semināros, vecāku sapulcēs utt.). 

12.2. Skola var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcas, ārpusstundu darba vai citus 

pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu.  

12.3. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē skolas 

medicīnas māsa, direktors, Skolas padome un Ķeguma novada dome. 

13. Skolas ziedojumu saņemšanas kārtība 

13.1. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie 

ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības 

budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un 

dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi Ķeguma novada domes ziedojumu kontā ar norādi 

Birzgales pamatskolai un izmantojami tikai: 

13.1.1.  skolas attīstībai; 

13.1.2.  mācību līdzekļu iegādei; 

13.1.3.  aprīkojuma iegādei; 

13.1.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai. 

13.2. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. 

13.3. Ziedojumu saņemšanas kārtību nosaka Ķeguma novada dome. 

 

14. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

14.1.1. Skolu reorganizēšanas un likvidēšanas kārtību nosaka Izglītības likums 

un Vispārējās izglītības likums. 

14.1.2. Skolu reorganizē vai likvidē Ķeguma novada dome, saskaņojot ar IZM. 

 

15. Grozījumi Skolas nolikumā 

15.1. Grozījumus skolas nolikumā var veikt pēc skolas pedagoģiskās padomes vai 

skolas padomes priekšlikuma vai stājoties spēkā izmaiņām LR normatīvajos aktos, 

kas ir pretrunā ar šo nolikumu. Grozījumus nolikumā apstiprina Ķeguma novada 

dome. 
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15.2. Skolas nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to apstiprināšanas Ķeguma novada domē. 

15.3.  Izmaiņas šajā nolikumā, kas saistītas ar ārējo normatīvo aktu izmaiņām un, 

kas būtiski neizmaina šajā nolikumā ietvertās normas, atzīmējamas uz nolikumam 

pievienotas lapas, kā pielikums; tās apstiprina skolas direktors. 

16. Citi noteikumi 

16.1. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un 

saglabāšanu skolā veic saskaņā ar IZM metodiskajiem norādījumiem. Skolas 

bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs un atbild par bibliotēkā esošajām 

materiālajām vērtībām. 

16.2. Skolā lietvedību un arhīvu kārto lietvede atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

16.3. Darba drošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam par darba aizsardzību 

un skolas izstrādātajiem darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības u.c. 

noteikumiem.  

16.4. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Valsts Izglītības 

Informācijas Sistēmas (VIIS) izstrādātājām skolvadības programmatūrai. 

16.5. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors. 

16.6. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību 

privātpersonas var apstrīdēt pie Ķeguma novada domes izpilddirektora. 

16.7. Darba, tā samaksas, darba drošības un veselības aizsardzības, kā arī sociālo 

garantiju jautājumus reglamentē Darba koplīgums. 

16.8. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Birzgales pagasta padomes 

2006.gada 28.septembra sēdē Nr.10 apstiprinātais Birzgales pamatskolas nolikums 

 

 

 

Direktors           V.Pastars 
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Pielikums 

 

Izmaiņas nolikumā, kas saistītas ar izmaiņām ārējos normatīvajos aktos 

 
Punkts, 

kurā 

veiktas 

izmaiņas 

Normatīvais 

akts, kas nosaka 

izmaiņas 

Izmaiņu saturs 
Direktora 

paraksts un 

zīmogs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


