
 
 
 

 
 
 
 
 

Birzgales pamatskolas 
NOLIKUMS 

 
2017.gada 3.maijā 

APSTIPRINĀTS  
ar Ķeguma novada domes  
2017.gada 3.maija 
lēmumu Nr.138 
(protokols Nr.13, 2.§) 

 
Grozīti ar Ķeguma novada domes  14.04.2021. lēmumu  Nr.KND1-

3/21/142 (protokols Nr.10,9.§) 
 
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 
9.pantu un likuma “Par 
pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 
8.punktu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

1. Birzgales pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Ķeguma novada domes (turpmāk tekstā – 
Dibinātājs) pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde vispārējās pamatizglītības 
programmu un interešu izglītības programmu īstenošanai valsts valodā. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi 
un normatīvie akti, kā arī Dibinātāja apstiprināts Birzgales pamatskolas nolikums (turpmāk 
tekstā – Nolikums). 

3. Skola ir Ķeguma novada domes izveidota izglītības iestāde, tai ir sava simbolika – karogs un 
logo, zīmogi ar mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

4. Skolas juridiskā adrese ir: Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-
5033. 

5. Dibinātāja juridiskā adrese Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020. 

 

II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un 
audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības 
mērķu sasniegšanu. 

 
Ķeguma novada dome 

 

BIRZGALES PAMATSKOLA 
 

Reģ.Nr.4312901328 
Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033, 
Tālrunis 65034137, fakss 665034106, e-pasts skola@birzgale.oic.lv                   
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7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

8. Skolas uzdevumi: 

8.1. īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un tās dažādos veidus; 

8.2. veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un 
formas; 

8.3. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, 
saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Pilnveidot izpratni 
par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību 
pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus- Latvijas 
patriotus; 

8.4. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai 
un apzinātai karjeras izvēlei; 

8.5. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 
nepieciešamos mācību līdzekļus; 

8.6. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu 
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

8.7.  racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 

8.8.  sadarboties ar izglītojamo (turpmāk tekstā – skolēnu) vecākiem (personām, kas 
realizē aizgādību), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem skolēniem. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

9. Skola īsteno šādas izglītības programmas :  

(punkts papildināts ar Ķeguma novada domes  14.04.2021. lēmumu  Nr.KND1-3/21/142 (protokols Nr.10,9.§) 

9.1.  pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

9.2.  speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods 21015611); 

9.3. pamatizglītības tālmācības programmas (kods 21011114); 

(papildināts ar Ķeguma novada domes  14.04.2021. lēmumu  Nr.KND1-3/21/142 (protokols Nr.10,9.§) 

9.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem (kods 21015711).  

(papildināts ar Ķeguma novada domes  14.04.2021. lēmumu  Nr.KND1-3/21/142 (protokols Nr.10,9.§) 

10. Skola ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un 
normatīviem, kuras licencē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

11. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) 
paraugprogrammas vai pašu izstrādātas programmas, kuras apstiprina Skolas direktors, 
saskaņot ar Dibinātāju. 

12. Skola patstāvīgi vai sadarbībā ar citām iestādēm ir tiesīga īstenot interešu izglītības, 
tālākizglītības un citas izglītības programmas. 

13. Izglītības ieguve Skolā notiek valsts valodā. 
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IV. Izglītības procesa organizācija 

14. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
citi ārējie normatīvie akti, šis Nolikums un Skolas iekšējie normatīvie akti, t.sk., Darba 
kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas padomes nolikums, un citi iestādes 
iekšējie normatīvie akti. 

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 
datumu, kā arī skolēnu brīvdienu sākuma un beigu datumu nosaka Ministru kabinets. 
Papildus brīvdienas 1.klasei nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāja pašvaldības 
speciālistu izglītības jautājumos.  

16. Skolēnu uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē, atstāšana uz otru gadu, pēcpārbaudījumu 
noteikšana Skolā un atskaitīšana no Skolas notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā 
kārtībā. 

17. Mācību darba pamatorganizācijas forma Skolā ir mācību stunda. Skolēnu mācību slodzes 
sadalījums pa nedēļas dienām tiek noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības 
programmai Skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra 
sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi. 

18. Stundu saraksts: 

18.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību 
stundas un klases stundu; 

18.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības 
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu; 

18.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks 
vai skolas direktora norīkota persona. 

19. Skolēnu interesēm atbilstoša papildizglītošana (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu 
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) tiek īstenota pirms vai pēc mācību 
stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums. 

20. Mācību stundas ilgums skolā ir 40 minūtes. 

21. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas 
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību 
sasniegumiem. Pirms rudens un pavasara skolēnu brīvdienām skolēniem tiek izsniegti 
starpizvērtējumi. 

22. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas 
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek 
apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence 
noteikta tās nolikumā. 

23. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gadā Skola ir tiesīga izmantot ekskursijām, mācību 
olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem vai citiem ar mācību un audzināšanas procesu 
saistītiem pasākumiem. 

24. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamas tēmas: 
satiksmes drošība, rīcība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedības un 
saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, valsts svētki un atceres dienas, pilsoņa 
tiesības un pienākumi u.c. 



4 
 

25. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Skolā izstrādātai Vērtēšanas procedūras kārtībai 
un valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pārbaudes darbu grafikus veido 2 reizes 
mācību gadā, tos apstiprina Skolas direktors. Izglītību apliecinošos dokumentus par vispārējo 
pamatizglītību skolēni saņem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

26. Skolā tiek lietota skolēna dienasgrāmata, kā saziņas līdzeklis starp Skolu un vecākiem. 

27. Skolā darbojas Skolas bibliotēka. Skolas bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību un izziņas 
literatūru, kā arī, iespēju robežās, ar daiļliteratūru. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar 
Bibliotēkas reglamentu. 

28. Skola var piedāvāt izglītojamiem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī 
iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

29. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

30. Izglītojamā pienākums ir ievērot Nolikuma 29.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktos 
pienākumus. 

 

VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

31. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs pēc saskaņošanas ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. 

32. Direktora atbildība un kompetence noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos 
normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību nosaka darba līgums un 
amata apraksts.  

33. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Skolas direktors normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Skolas darbiniekiem 
konkrētu uzdevumu veikšanu. 

34. Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos 
normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību nosaka un precizē darba 
līgums un amata apraksts. 

35. Skolas citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas Darba likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos, viņu pienākumi, atbildība un kompetence 
noteikta konkrēto darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos. 

 

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetences 

36. Saskaņā ar Izglītības likumu sabiedrības, pašvaldības, skolēnu un viņu vecāku (persona, kas 
realizē aizgādību) sadarbības nodrošināšanai Skolas direktors izveido Skolas padomi, kas 
darbojas saskaņā ar nolikumu. 
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37. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas, ar Skolas pedagogu un Skolas direktora atbalstu 
veido skolēni, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar skolēnu interesēm iestādēm Skolā un 
ārpus tās, lai līdzdarbotos Skolas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē.  

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

38. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 
Vispārējais izglītības likums un citi normatīvie akti. 

39. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.  

 

IX. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

40. Skola, saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Valsts pārvaldes iekārtas 
likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Skolas nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un 
izdod Skolas iekšējos normatīvos aktus: Iekšējās kārtības noteikumus, Darba kārtības 
noteikumus, Pedagoģiskās padomes nolikumu, Skolas padomes nolikumu, Skolēnu domes 
nolikumu, Vērtēšanas procedūras kārtību, Skolas drošības instrukcijas u.c.. 

41. Skolā darbojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Ķeguma novada 
domes un darbinieku pilnvaroto pārstāvju noslēgtais Koplīgums, kas Dibinātāja apstiprinātā 
budžeta ietvaros ir vienošanās starp darbiniekiem un domi par darba, tā samaksas un sociālo 
garantiju nosacījumiem. 

42. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot 
Dibinātājam – Ķeguma novada domei (Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020) 
adresētu iesniegumu. 

43. Skolas darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram.  

 

X. Saimnieciskā darbība 

44. Ķeguma novada pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz domes 
priekšsēdētāja rīkojumu Skolas direktors ir tiesīgs slēgt privāttiesiskos līgumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu iestādes darbību, un kuru summa nepārsniedz Pašvaldības 
nolikumā noteikto summu.  

45. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē Skolas medicīnas 
māsa, Skolas direktors, Skolas padome un Ķeguma novada dome. 

46. Skola var sniegt ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības 
programmu īstenošanai. 

 

XI. Finansēšanas avoti un kārtība 

47. Skolas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējais likums un citi normatīvie 
akti. 

48. Skolas finansēšanas avoti ir: 

48.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”; 
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48.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

48.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

48.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

48.3.2. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi. 

49. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas 
finansēšanas kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets un Dibinātājs.  

50. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina 
Dibinātājs Ministru kabineta normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas 
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka 
kārtību, kādā skola finansējama no Ķeguma novada pašvaldības budžeta. 

51. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas 
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, Skolas maksas 
pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu Skolas direktors 
sniedz pārskatu Skolas padomei. 

52. Skola ziedojumus pieņem, saskaņā ar Ķeguma novada domes apstiprināto nolikumu “Finanšu 
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ķeguma novada 
pašvaldības iestādēs”. 

53. Visu finanšu līdzekļu uzskaiti veic Ķeguma novada pašvaldības Centralizētā grāmatvedība. 

 

XII. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

54. Skolu reorganizē un likvidē Dibinātājs normatīvos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to 
Izglītības iestāžu reģistram.  

 

XIII. Grozījumi skolas nolikumā un to pieņemšanas kārtība 

55. Grozījumus Skolas nolikumā sagatavo Skolas direktors pēc Skolas pedagoģiskās padomes, 
Skolas padomes priekšlikuma vai Dibinātāja iniciatīvas. 

56. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs. 

 

XIV. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi 

57. Mācību sasniegumi un citas ziņas par Skolu un skolēniem tiek atspoguļotas elektroniskajā 
skolvadības sistēmā e-klase. 

58. Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. 

59. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts 
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām. 

60. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju un Dibinātāju par 
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu, kā arī publicē 
pašvērtējuma ziņojumu. 

61. Higiēnas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības ievērošana Skolā tiek 
nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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62. Skolēnu pārvadājumus nodrošina Dibinātājs. 

63. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu Skola nodrošina 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. 

64. Skola Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) ievada un aktualizē informāciju saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 

65. Skola nodrošina nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp 
fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzību likumu. 

66. Skola atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem 
ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot 
izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicinot citu 
izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai. 

 

XV. Noslēguma jautājumi 

67. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Birzgales pamatskolas nolikumu, 
kas apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2009.gada 7.oktobra lēmumu (protokols Nr.10, 
16.§). 

 

 
Direktors  V.Pastars 
 
_________ 
datums 


