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NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 

22. panta 1. daļu 
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu 

 
Ar grozījumiem 28.12.2011.Skrundas novada domes sēdes protokols Nr.19,29.§ 
Ar grozījumiem 12.04.2012.Skrundas novada domes sēdes protokols Nr.7,9.§ 
Ar grozījumiem20.10.2015.Skrundas novada  domes sēdes protokols Nr.16,15.§ 

 

I  Vispārējie noteikumi 
 
 Skrundas vidusskola ( turpmāk tekstā Skola ) ir Skrundas novada pašvaldības (turpmāk 

tekstā Dibinātājs) dibināta un pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas. 

 Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
likumi, Ministru kabineta noteikumi, Dibinātāja saistošie noteikumi, lēmumi, līgumi un 
citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums, kuru saskaņo ar Dibinātāju. 

 Skolas juridiskā adrese ir Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326. 

 Skola ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar valsts mazo ģerboni, veidlapa ar Skrundas 
novada ģerboni, pilnu skolas nosaukumu. 

 Skolas darba organizācijai ir izveidota noteikta struktūra. 
 

II Pamatvirziens, darbības mērķi un uzdevumi 
 
 Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība, tai ir tiesības veikt interešu 

izglītību, zinātniski pētniecisko un saimniecisko darbību. 

 Skolas mērķis ir : 
7.1. Labvēlīgas vides veidošana, lai nodrošinātu skolēnu emocionālās, 
psiholoģiskās un sociālās vajadzības pilnvērtīgai mācību programmas apguvei. 
7.2. Mūsdienīgas, konkurētspējīgas materiāli tehniskās bāzes pilnveide atbilstoši 
mācību procesa apguvei, skolēnu kvalitatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu 
nodrošināšanai, sociāli aktīvas, pilsoniskas attieksmes veidošanai. 
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7.3. Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, skolu, sabiedrību un 
Latvijas valsti. 

 Skolas galvenie uzdevumi ir: 
8.1. Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi emocionāli, sociāli un psiholoģiski 
labvēlīgā vidē. 
8.2. Pilnveidot mācību programmu īstenošanai nepieciešamo metodiku un materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. Uzlabot skolotāju izglītības kvalitāti. 
8.3. Paplašināt skolēnu, vecāku un skolas darbinieku sadarbību ar sociālās 
palīdzības un tiesībsargājošiem dienestiem. 
8.4. Veidot skolēnu, vecāku un skolas darbinieku piederības un lepnuma sajūtu par 
savu skolu, pilsētu vai pagastu, valsti. 
8.5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās 
pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem un sekmīgu izglītības 
turpinājumu vidējās izglītības pakāpē. 
8.6. Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 
pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā. 
8.7. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

 
lll Īstenojamās izglītības programmas 

 
 Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

  Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu  reglamentē Vispārējās 
izglītības likums un LR Ministru  kabineta noteikumi par valsts izglītības standartu. 
Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vidējās 
izglītības likums un LR Ministru kabineta noteikumi un Valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu. 

 Pamatskolas posmā skola realizē 
11.1. Pamatizglītības programmu (kods 21011111). 
11.2. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (kods 21011811) 
11.3. Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programmu (kods 23011112) 
11.4. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods 2101 56 11) 
 11.5.  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgā 
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 
210159110 

12. Skola īsteno vidējās izglītības programmas šādos virzienos: 
12.1. vispārizglītojošais virziens (kods 31011011)  
12.2. humanitārais un sociālais virziens (kods 31012011),  
12.3. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens (kods 31013011),  
12.4. vispārizglītojošais virziens (kods 31011012). 

 
13. Pēc sabiedrības pieprasījuma skola var uzsākt citu mācību programmu 
realizāciju. 
14. Uzsākot mācības 10.klasē saskaņā ar skolas zinātniski pētnieciskā darba (ZPD), 
pētnieciskā darba (PD) vai projektdarba (PRD) izstrādāšanas kārtību, katrs izglītojamais 
izstrādā un 11.klasē aizstāv  ZPD, PD vai PRD. 
15. Atbilstoši Izglītības likumam skolā izglītību iegūst latviešu valodā. 
16. Izglītojamā lēmumu par izglītības programmas izvēli ar rīkojumu apstiprina skolas 
direktors. 
17. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, kuras apstiprina direktors. 
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lV Izglītības procesa organizācija 
 

18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un 
beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka LR Ministru kabineta noteikumi. 
19. Izglītojamā uzņemšana pamatskolā notiek atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 149, „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē 
vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)”. 
20. „Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā (kods 21011811) 
izglītojamie tiek ieskaitīti, pamatojoties uz priekšmetu skolotāju veikto mācību izaugsmes 
dinamikas analīzi, ieteikumu un vecāku/aizbildņu iesniegumu. 

21. Izglītojamo pārceļ no Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas 
(kods 21011811) uz Pamatizglītības programmu (kods 21011111) un otrādi, pamatojoties 
uz priekšmetu skolotāju ieteikumu vai vecāku/aizbildņu iesniegumu, kuru izskata 
pedagoģiskās padomes sēdē pirmā semestra vai mācību gada noslēgumā. (Ar 

grozījumiem20.10.2015.Skrundasnovada pašvaldības domes protokols Nr.16,15.) 

22. Izglītojamos, kuriem tiek noteikta „Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem 
ar mācību traucējumiem”(kods 21015611) mācību procesā integrē klasē, vai atsevišķos 
priekšmetos veic individuālu apmācību.(Ar grozījumiem20.10.2015.Skrundasnovada pašvaldības 

domes protokols Nr.16,15.) 

23. Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem”(kods 
21015611) izglītojamie jānodrošina ar atbalsta pasākumiem (atgādnēm, laika 
pagarinājumu, logopēda nodarbībām u.c.). 

24. Izglītojamo uzņemšanu skolas 10. klasē nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtība 
Skrundas vidusskolas 10. klasē. 
25. Izglītojamo maksimālo mācību slodzi un mācību stundas ilgumu nosaka Vispārējās 
izglītības likums. 
26. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Skolā mācību stundas 
garums ir 40 minūtes. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu 
saraksts. Ar direktora apstiprinātu stundu sarakstu izglītojamie un pedagogi iepazīstināmi 
pirms katra semestra sākuma. 
27.  Stundu saraksts: 

27.1 ietver izglītības priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību 
priekšmetus un klases stundu 
27.2 ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt ar direktora rīkojumu 
norīkotā direktora  vietniece izglītības jomā, 
27.3 programmās noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot 
brīvprātības principu, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, un nav iekļautas stundu 
sarakstā. 

28. Izglītojamo  papildizglītošanu interešu izglītības nodarbībās skola veic     
pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. 
29. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases stunda, kurā klases audzinātājs iekļauj 
tēmas par pilsonisko un patriotisko audzināšanu, satiksmes drošību, rīcību ekstrēmās 
situācijās, veselīga dzīves veida pamatiem un arodizvēli. 
30.  Ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klases var izmantot mācību 
ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību 
darbu un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem. 
31. Projektu nedēļas laiku, norisi un  kārtību nosaka pedagoģiskā padome, tā tiek plānota 
skolas gada darba plānā. 
32. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē LR Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā nosaka Skolas izglītojamo mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtība. Skolā izmanto skolvadības sistēmu e-klase. Katra mēneša beigās 
skolēni saņem sekmju izrakstu. Katra semestra beigās skolēni saņem IZM apstiprinātajam 
paraugam atbilstošu liecību. 
33.  Dokumenta par pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības apguvi izsniegšanas 
kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums. 
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34.  Metodisko darbu vada direktora vietniece izglītības jomā un metodisko komisiju 
vadītāji. 

 
 

 
35. Metodiskās komisijas uzdevumi 

35.1. nodrošināt valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu un 
mācību priekšmetu standartu, mācību priekšmetu programmu, mācību plānu un 
jaunu mācību grāmatu un līdzekļu, normatīvo dokumentu un metodisko 
rekomendāciju izpēti un izpildi; 
35.2. palīdzēt pedagogiem paaugstināt savu teorētisko zināšanu līmeni, apgūt 
jaunas, pilnveidotas mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas metodes un veidus, 
iepazīties ar citu pedagogu darba pieredzi; 
35.3. sistemātiski iepazīstināt ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem mācību 
priekšmetā, ar jaunāko pedagoģiskajā un zinātniskajā literatūrā;  
35.4. veicināt izglītojamo zināšanu padziļinātu apguvi, vispusīgu prasmju un iemaņu 
apguvi, veikt izglītojamo mācību sasniegumu un mācīšanās motivitātes izpēti par 
trūkumiem izglītojamo zināšanās; 
35.5. iepazīstināt ar inovācijām, nodrošināt to izmantošanu darbā; 
35.6. rosināt nepārtrauktu pedagogu radošu darbību. 

 

V Izglītojamo pienākumi un tiesības 
 

36. Izglītojamo pienākumi un tiesības ir noteikti Izglītības likuma 54. un 55. pantā 
un skolas Iekšējās kārtības noteikumos.  
 
36. Izglītojamo pienākumi 

35.1. ievērot skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu prasības, kā arī neatstāt 
skolu bez skolotāja atļaujas; 
35.2. nekavēt mācību stundas bez attaisnojoša iemesla; 
35.3. mācību stundas laikā netraucēt klases biedrus un skolotāju; 
35.4. stundu laikā izslēgt mobilos telefonus un citus mācību procesu traucējošas 
ierīces; 
35.5. ar dienasgrāmatas palīdzību regulāri informēt vecākus (aizbildņus) par uzdoto 
mācību vielu, sekmēm un uzvedību skolā; 
35.6. pieklājīgi izturēties pret skolas biedriem un visiem pieaugušajiem skolā; 
35.7. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, rasēm, tautām, 
etniskajām grupām un to pārstāvjiem; 
35.8. rūpēties par skolas prestižu, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas; 
35.9. rūpēties par skolas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību; 
35.10. rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību. 
35.11. izglītojamo pienākumu nepildīšanas gadījumā izglītojamo uzvedība tiek 
izskatīta pa līmeņiem pēc „Kārtība kādā izskatāma izglītojamo pienākumu 
nepildīšana”. 
 
36.Izglītojamo tiesības 

36.1- iegūt pašvaldības un valsts apmaksātu pamata un vidējo izglītību; 
36.2.-saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē; 
36.3.-saņemt sociālā pedagoga, psihologa, logopēda un mediķa konsultāciju un  pirmo 
medicīnisko palīdzību; 
36.4. -izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli un uzskatus, kas neaizskar 
cilvēka un valsts cieņu un godu; 
36.5. -piedalīties skolas līdzpārvaldes darbībā; 
36.6. -pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm; 
36.7. -izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 
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36.8. -saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu saskaņā ar  Izglītojamo 
mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem; 
36.9. -saņemt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi; 

       37. Pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes  lēmumu un iepriekš brīdinot        
izglītojamā vecākus (aizbildņus), izglītojamo var izslēgt no vidusskolas posma klasēm, ja: 

37.1. – 10.,11. klases izglītojamais mācību gada beigās ir saņēmis nepietiekamus 
vērtējumus un ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi; 
37.2. – izglītojamais atkārtoti mācību gada laikā pārkāpj skolas nolikuma vai iekšējās 
kārtības noteikumu prasības. 

 

 
VI Skolas vadība 

 
38. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs likumdošanas 
noteiktā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju. Skolas direktors tiek 
attestēts LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
39. Direktors skolā vada attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu 
īstenošanu. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
amata apraksts, darba līgums un skolas nolikums. 
39.1. Direktoru, viņa prombūtnes laikā aizstāj direktora vietnieks izglītības jomā, vai 
direktora vietnieks audzināšanas jomā, vai direktora vietnieks informātikas jomā, vai kāds 
no skolas pedagogiem. (Grozījumi 28.12.2011.Skrundas novada domes sēdes protokols Nr. 19,29.§) 

 

 
 

 
 
40. Skolas direktora pienākumi 

40.1. nodrošināt LR likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un Zinātnes 
ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī nolikuma 
ievērošanu un izpildi skolā; 
40.2. vadīt skolas darbu kopumā un atbildēt par skolas darba rezultātiem; 
40.3. organizēt un vadīt skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi 
un kontrolēt to izpildi; 
40.4. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un 
atbrīvot no darba skolas darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR darba likumdošanu, 
noteikt katra pedagoga un darbinieka veicamā darba apjomu, tiesības un pienākumus; 
40.5. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa 
kvalitatīvai īstenošanai; 
40.6. nodrošināt skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu; 
40.7. izstrādāt gada budžeta tāmes projektu; 
40.8. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei; 
40.9. noteikt darba samaksu saskaņā ar pastāvošiem normatīvajiem aktiem. 
40.10. nodrošināt skolas padomes izveidi un atbalstīt skolas līdzpārvaldes darbību. 
Svarīgos jautājumos konsultēties ar skolas padomi, uzklausīt viedokļus un ņemt vērā 
ieteikumus; 
40.11. nodrošināt  izglītojamo veselības saglabāšanu un dzīvību laikā, kad tas atrodas 
skolā vai skolas organizētajos pasākumos; 
40.12. organizēt izglītojamo ēdināšanu; 
40.13. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst  bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta 
vardarbība skolā vai ārpus tās; 
40.14. nodrošināt skolas apkārtnes uzturēšanu kārtībā; 
40.15. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu; 
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40.16. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu 
Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei un citām Skolas darbību kontrolējošām 
institūcijām; 
40.17. izpildīt citus nolikumā un normatīvajos aktos minētos izglītības iestādes vadītāja 
pienākumus. 

 
 
41. Skolas direktora tiesības: 

41.1. pieņemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, vadoties no Izglītības un 
Zinātnes ministrijas un pašvaldības noteiktā amatu vienību saraksta, noteikt viņu 
pienākumus un tiesības, izveidot un apstiprināt pedagogu un citu darbinieku amatu 
aprakstus; 
41.2. noteikt direktora vietnieku skaitu un pienākumus atbilstoši valsts un pašvaldības 
finansējuma normatīviem, skolas mērķiem un uzdevumiem; 
41.3. deleģēt skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu; 
41.4. savas kompetences ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finanšu un 
materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu; 
41.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām,  
41.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldības un nevalstiskajās 
institūcijās; 
41.7. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. 
skolas darbību reglamentējošos dokumentus; 
41.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus un darbiniekus,; 
41.9. Darba kārtības noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas 
kompetences ietvaros disciplināri sodīt pedagogus un citus darbiniekus. 

 
42. Direktora vietnieku vispārējie noteikumi: 
Skolas direktora vietnieki nodrošina: 

42.1. kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesa organizāciju un norisi skolā; 
42.2. mācību un audzināšanas procesa vienotību; 
42.3. pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas procesa 
organizāciju skolā; 
42.4. izglītojamo zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, 
izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības 
pamatprincipus; 
42.5. pārbaudes darba grafiku izveidošanu semestrim; 
42.6. skolas mācību un audzināšanas darba kontroli; 
42.7. Izglītības un zinātnes ministrijas, novada, apriņķa noteikto pārbaudes darbu 
organizēšanu; 
42.8. izglītojamo sasniegumu un skolas mācību gada darba rezultātu  
apkopošanu un analīzi; 
42.9. metodisko palīdzību pedagogiem un metodisko darbu kopumā; 
42.10. skolas tradīciju izkopšanu un saglabāšanu; 
42.11. sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizāciju izglītojamiem; 
42.12. citu pienākumu, kas noteikti darba līgumā vai direktora izdotā rīkojumā, izpildi. 

 
43. Direktora vietnieku tiesības: 

43.1. pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju no direktora, skolotājiem 
un izglītojamiem; 
43.2. iesniegt priekšlikumus skolas direktoram par pedagogu darba vērtējumu un 
tiesībām saņemt piemaksu par darba kvalitāti; 
43.3. vērot mācību stundas; 
43.4. apmeklēt kvalifikācijas celšanas un informatīva rakstura kursus un seminārus. 
 

44. Skolas pedagogu vispārējie darba pienākumi: 
44.1. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā; 
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44.2. veikt klases audzinātāja pienākumus; 
44.3. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus, 
godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 
44.4. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību; 
44.5. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprincipus; 
44.6. nodrošināt izglītojamiem iespējas īstenot savas tiesības skolā; 
44.7. sadarboties ar izglītojamā ģimeni; 
44.8. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību 
priekšmetu standartiem un paraugplāniem, kurus izstrādājusi Izglītības un zinātnes 
ministrija; 
44.9. atbildēt par izglītojamā veselību un dzīvību mācību stundās un pedagogu 
vadītajos un organizētajos pasākumos; 
44.10. veikt dežūras skolā un tās organizētajos pasākumos saskaņā ar apstiprināto 
grafiku; 
44.11. veidot pozitīvu sadarbības vidi; 
44.12. laicīgi apzināt izglītojamos, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt atbalstu 
izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo 
pedagogu un citiem speciālistiem; likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā 
laikā un kārtībā sagatavot  visu nepieciešamo informāciju izglītojamā izglītības 
apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās 
komisijās; 
44.13. motivēt skolēnu mācīties un ticēt savām spējām; 
44.14. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par to pārkāpumiem administrācijai 
vai citai kompetentai iestādei; 
44.15. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Uzņemties atbildību par 
mācību telpu, kurā notiek nodarbības, inventāru, mācību līdzekļiem. Organizējot 
mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un 
pasākumos atbildēt par darba drošību, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu 
darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos; 
44.16. pildīt skolas darba kārtības noteikumus un darba līguma prasības. 

 
45. Skolas pedagogu tiesības: 

45.1. izteikt priekšlikumus administrācijai par skolas attīstību, iekšējās kārtības 
nodrošināšanu, mācību kvalitātes uzlabošanu u.t.t. 
45.2. tikt ievēlētam un darboties skolas padomē; 
45.3. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi skolā; 
45.4. saņemt valsts garantētu, apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu; 
45.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu; 
45.6. piedalīties pašvaldības apmaksātos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos; 

 
 

 
VII Vecāku tiesības un pienākumi 

 
Vecāku tiesības un pienākumi ir notiekti Izglītības likuma 57.un 58. punktā 
 

46. Vecāku /aizbildņu/  tiesības: 
46.1. piedalīties skolas padomes darbībā atbilstoši skolas nolikumam un skolas 
padomes nolikumam; 
46.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar izglītojamo; 
46.3. izteikt priekšlikumus skolas darba organizācijas uzlabošanai; 
46.4. ierosināt veikt pārbaudes skolā; 
46.5. piedalīties mācību stundās, to iepriekš saskaņojot ar skolas administrāciju un 
mācību priekšmeta  pedagogu; 
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46.6. saņemt konsultāciju un informāciju no mācību priekšmeta skolotāja par jebkuru 
jautājumu, kas saistīts ar izglītojamo.  

 
47. Vecāku/aizbildņu/ pienākumi: 

47.1. nodrošināt izglītojamā klātbūtni mācību procesā; 
47.2. nodrošināt izglītojamo ar mācību līdzekļiem; 
47.3. informēt klases audzinātāju izglītojamā slimības vai citos gadījumos saskaņā ar 
„Kārtība par informācijas apmaiņu starp skolu un izglītojamo vecākiem”. 
47.4. nodrošināt zaudējumu segšanu par skolas īpašuma bojāšanu, kas radušies 
izglītojamā darbības rezultātā; 
47.5. sekot, lai izglītojamais ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus un tikumiskās 
normas, zina savas tiesības un pienākumus. 
47.6. piedalīties klases audzinātāja vai skolas rīkotajās sapulcēs. 

 
 
 

VIII Skolas pašpārvalde 
 
Skolas padome 

48. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota skolas 
padome. Tā savu darbu veic saskaņā ar Skrundas vidusskolas padomes nolikumu. 
49 Skolas padomes sastāvā ietilpst: 

49.1. skolas direktors, 
49.2. divi skolotāji, 
49.3. seši vecāki, 
49.4. divi izglītojamie. 

50. Skolas padomi vada priekšsēdētājs, kuru ievēl no vecāku vidus. 
51. Skolas padomes uzdevumi: 

51.1. pārraudzīt skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītībai 
paredzēto līdzekļu izlietojumu; 
51.2. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam; 
51.3. piedalīties skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā un ar tiem saistīto 
finansiālo jautājumu risināšanā; 
51.4. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi semestrī; 
51.5. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar 
skolas darbību saistītos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un 
lēmumus. 

 
 
Pedagoģiskā padome 

52. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai skolā izveido pedagoģisko 
padomi. Pedagoģisko padomi vada direktors. Tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi 
un skolas medicīnas darbinieks, sociālais pedagogs un skolas psihologs. 
53. Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī, tās norisi protokolē. Lēmumus 
pieņem, balsojot ar balsu vairākumu. Pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar 
pedagoģiskās padomes darbības reglamentu. 
54. Pedagoģiskā padome: 

54.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi; 
54.2. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai; 
54.3. lemj par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai 
izglītojamā atstāšanu uz otru apmācības gadu tai pašā klasē; 
54.4. lemj par izglītojamo atskaitīšanu no vidējās izglītības programmām Izglītības 
Likumā un Skolas nolikumā paredzētajos gadījumos; 
54.5. lemj par citiem mācību un audzināšanas darba saistītiem jautājumiem. 
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54.6. Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi par izglītojamo pārcelšanu nākošajā 
klasē un atskaitīšanu no izglītojamo skaita ir saistoši direktoram, pārējos gadījumos 
tiem ir ieteikuma raksturs.  
54.7.Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to 
apstiprināšanas ar direktora rīkojumu. 

 
Izglītojamo līdzpārvalde 

55. Izglītojamo līdzpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar direktora atbalstu 
veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Izglītojamo līdzpārvalde darbojas saskaņā  ar 
izglītojamo līdzpārvaldes darbības reglamentu.  
56. Izglītojamo līdzpārvaldei ir tiesības: 

56.1. noteikt līdzpārvaldes struktūru un sastāvu; 
56.2. iesniegt priekšlikumus direktoram, administrācijai, skolas padomei un 
pedagoģiskajai padomei, arī par  ārpusstundu darba uzlabošanu. 
56.3. saņemt finansiālu atbalstu no Dibinātāja. 

 
 
 

IX Skolas darbības tiesiskais nodrošinājums. 
 

57. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 
58. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt: 

58.1. Dibinātājam par skolas darba vispārējās organizācijas jautājumiem un finansu 
darbību; 
58.2. novada Izglītības pārvaldes speciālistam par mācību procesa organizācijas 
jautājumiem. 

59. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram. 
 
Skolas saimnieciskā darbība 

60. Skolas direktors atbilstoši LR aktu prasībām, Skrundas novada domes saistošajiem 
noteikumiem un saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām 
personām privāttiesiskos līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu, 
pakalpojumu sniegšanu vai telpu izīrēšanu. 
61. Skola var sniegt pakalpojumus interešu izglītības grupām, ja tas netraucē 
vispārizglītojošo programmu īstenošanai. 
 

XI Skolas finansēšanas avoti 
 

62. Skolas finansējums avoti: 
   62.1. valsts budžets; 
   62.2. pašvaldības budžets; 
   62.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt: 

62.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
62.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus izglītības iestādes nolikumā noteiktajos 
gadījumos; 
62.3.3. veicot saimniecisko darbību; 
62.3.4. piedaloties projektos; 
62.3.5. no skolas atbalsta fonda „Soma” ieņēmumiem. 

63. Maksu par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi sedz no 
valsts un Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā. 
64. Skolas pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts mērķdotācijām. 
65. Skolā par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā 
norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojuma vērtību naudas 
izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites 
prasībām. 



10 

66. Papildus iegūtie materiālie līdzekļi izmantojami tikai materiāli tehniskās bāzes 
uzturēšanai un attīstībai. Par ziedojumu, kas saņemti mantas veidā, izmantošanu skolas 
direktors atskaitās skolas padomei. 
67. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Skrundas novada pašvaldības 
finanšu nodaļā. Uzskaiti atbilstoši pastāvošai kārtībai veic Skrundas novada grāmatvede. 
 

XII Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

  
68. Skolu reorganizē un likvidē tās Dibinātājs – Skrundas novada pašvaldības dome, 
saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju pamatojoties uz IZM noteikumiem Nr. 29. 
10.11.2010. „ Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus 
par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, to vadītāju 
pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja 
pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba”. 

 
 
 
 

XIII Skolas iekšējo reglamentējošu dokumentu pieņemšanas kārtība 
 

69. Skola saskaņā ar Nolikumu izstrādā Skrundas vidusskolas Darba kārtības noteikumus 
skolotājiem un darbiniekiem, kā arī iekšējās kārtības noteikumus izglītojamiem. 
70. Iekšējos normatīvos aktus, saskaņā ar valstī esošo likumdošanu un saistošajiem 
ārējiem normatīvajiem dokumentiem ir tiesīgs izdot skolas direktors un ar rīkojumu noteikt 
to ieviešanas un izpildes kārtību.  
 

XIV Skolas iekšējie reglamentējošie dokumenti 
 
71. Skolas izglītības programmas – apstiprina direktors, saskaņojot ar novada Izglītības 
pārvaldes speciālisti un licencē Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Grozījumus skolas 
izglītības programmās apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas padomi. 
72. Darba kārtības noteikumi un grozījumi tajos - izdod direktors, izskatot Pedagoģiskā 
padomē un Skolas padomē. 

 73. Iekšējās kārtības noteikumi un grozījumi tajos – izdod direktors, izskatot    
Pedagoģiskajā padomē, Skolas padomē, Skolēnu līdzpārvaldē. 
74. Skolas padomes darbības nolikums un grozījumi tajā – izdod skolas padomes 
priekšsēdētājs, izskatot skolas padomē, saskaņojot ar direktoru. 
75. Pedagoģiskās padomes darbības reglaments un grozījumi tajā – izdod direktors 
izskatot Pedagoģiskajā padomē. 
76. Skolēnu līdzpārvaldes darbības reglaments un grozījumi tajā – izdod direktors, 
izskata Skolēnu līdzpārvaldē. 

77. Metodisko komisiju darbības reglaments un grozījumi tajā – izdod Metodiskās 
padomes vadītājs, izskata pedagoģiskajā padomē, saskaņojot ar direktoru. 
78. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Skrundas vidusskolas 10. klasē un grozījumi tajā – 
izdod direktors, izskatot Pedagoģiskajā padomē. 
79. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un grozījumi tajā – izdod 
direktors, izskatot Pedagoģiskajā padomē. 
80. Izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības kārtība  un izmaiņas tajos – izdod 
skolas direktors. 
81. Skolas vecāku padomes reglaments un grozījumi tajā – izdod vecāku padomes 
priekšsēdētājs, izskatot vecāku padomē, saskaņo ar skolas direktoru. 
82. Skolas skolotāju padomes reglaments un grozījumi tajā - izdod skolotāju padomes 
priekšsēdētājs, izskatot skolotāju padomē, saskaņo ar direktoru. 
83. Skolas atbalsta personāla grupas darbības reglaments un grozījumi tajā – izdod 
skolas direktors, izskatot Pedagoģiskajā padomē. 
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84. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas kārtība un grozījumi tajā – izdod direktors, 
izskata pedagoģiskajā padomē. 
85. Skolas bibliotēkas darbības reglaments un grozījumi tajā – izdod bibliotēkas 
vadītāja, saskaņo ar direktoru. 
86. Skolas bibliotēkas lietošanas noteikumi un grozījumi tajā – izdod bibliotēkas 
vadītāja saskaņojot ar direktoru. 
87. Mācību stundu un nodarbību saraksti – sastāda direktora vietniece izglītības jomā, 
saskaņo ar direktoru. 
88.Kārtība par informācijas apmaiņu starp skolu un izglītojamo vecākiem un to 
izmaiņas – izdod direktora vietnieks ārpusstundu un audzināšanas jomā, izskata 
Pedagoģiskajā padomē, apstiprina direktors. 
89. Kārtība, kādā izskatāma izglītojamo pienākumu nepildīšana un grozījumi tajā – 
izdod direktora vietnieks audzināšanas un ārpusklases darbā, izskatot Pedagoģiskajā 
padomē, saskaņojot ar direktoru. 
90. Skolas pagarinātās darba dienas grupas reglaments un grozījumi tajā – izdod 
direktors, izskatot Pedagoģiskajā padomē.  
91. Logopēdijas nodarbību reglaments – izdod direktors, izskatot Pedagoģiskajā 
padomē. 
92.Skolas iekšējās kontroles reglaments – izdod direktors, izskatot Pedagoģiskajā 
padomē.  
93. Skolas arhīva reglaments – izdod direktors, izskatot Pedagoģiskajā padomē. 
94. Skolas ekspertu komisijas reglaments – izdod direktors, izskatot Pedagoģiskajā 
padomē. 
95. Skolas attīstības plāns un grozījumi tajā – izskata Skolas padomē, Pedagoģiskajā 
padomē, saskaņo ar Dibinātāju. 
96. Gada darba plāns un grozījumi tajā – Izskata pedagoģiskā padome 
97. Pedagogu materiālās stimulēšanas piešķiršanas kārtība un grozījumi tajos – 
apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 
98. Mazās pedagoģiskās padomes darbības reglaments – izdod direktors, saskaņojot 
ar Pedagoģisko padomi 
99. Skolas atbalsta fonda „Soma” statūti. 
100. Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Skrundas vidusskolā – izdod 
dorektors saskaņojot ar Skolas padomi. 
100.1. Kārtība, kā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla 
vardarbība pret personu – izdod direktors saskaņojot ar pedagoģisko padomi. (Grozījumi 

28.12.2011.Skrundas novada domes sēdes protokols Nr. 19,29.§) 
100.2. Personas datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi – izdod direktors, 
saskaņojot ar pedagoģisko padomi. (Grozījumi 12.04.2012. Skrundas novada domes sēdes protokols 

Nr. 7,9. §) 
100.3. Skolēnu un darbinieku personas datu aizsardzības kārtība – Izdod direktors, 
saskaņojot ar pedagoģisko padomi. (Grozījumi 12.04.2012. Skrundas novada domes sēdes protokols 

Nr. 7,9. §) 
 
 

 
 

 
XV Skolas nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

101. Grozījumus nolikumā var veikt pēc skolas pedagoģiskās padomes vai skolas 
padomes priekšlikuma. 

102. Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs. 
 

XVI Citi noteikumi 
 

103. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu , uzskaiti izmantošanu, saglabāšanu veic 
skolas bibliotēkas vadītāja atbilstoši Bibliotēkas darbības reglamentam. 
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104. Skolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un direktora izdotiem 
iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek kārtota lietvedība un arhīvs. 
105. Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skolā noteiktā laikā un 
pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Skrundas novada domei, Izglītības un 
Zinātnes ministrijai. 
106. Skola izveido un uztur datorizētu izglītojamo un pedagogu uzskaiti atbilstoši VIIS 
izstrādātajai skolvadības programmatūrai. 
107.Veselībai  nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām skolā nodrošina 
darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 
108. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi 
Labklājības ministrija. 
109. Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, skolā darbojas medpunkts, kura darbu organizē un vada medmāsa. 
110.Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu skolā nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
 
 
 
 
 
Izskatīts 
Skrundas vidusskolas 
Pedagoģiskās padomes sēdē 
2015.gada 27. augustā.  
Protokols Nr. 5., lēmums Nr. 12. 
 

 


