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AKTUĀLĀ REDAKCIJA 
 

  Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 29.12.2011. lēmumu Nr.563 (prot.16.48.&) 
 
  Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531 (prot.23.5.&) 

 
 

 
 

APSTIPRINĀTS 
ar Ilūkstes novada domes 

22.06.2010. lēmumu Nr.189 
(prot. Nr.10.,1.&) 

ILŪKSTES  
 SADRAUDZĪBAS VIDUSSKOLAS 

NOLIKUMS 
 

 
 

                                                                                                               Pieņemts pamatojoties uz 
                                                                                                             Izglītības likuma 22. panta 
                                                                                                pirmo daļu un Vispārējās izglītības 
                                                                                                                      likuma 8. un 9.pantu 
Vispārīgie noteikumi  

1.  Ilūkstes Sadraudzības vidusskola (turpmāk tekstā Skola) ir Ilūkstes novada pašvaldības 
(turpmāk tekstā Dibinātājs) dibinātā un pārvaldībā esoša pastarpinātās pārvaldes izglītības 
iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas, 
vispārējās vidējās izglītības programmas neklātienes formā, speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un interešu 
izglītības programmas (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531(prot.23.5.&) 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi  
normatīvie akti, kā arī Skolas Nolikums. Skola ievēro Valsts pārvaldes iekārtas un 
Administratīvā procesa likuma prasības, likuma „Par Latvijas valsts karogu” piemērošanas  
noteikumus. 

3. Skola ir juridiska persona, tai ir divi zīmogi: 

3.1. apaļais zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un šādu tekstu: „Latvijas 
Republikas Ilūkstes novada pašvaldības Ilūkstes Sadraudzības vidusskola,” kuru 
lieto uz apliecībām un atestātiem, kurus izdevusi Skola un kuri apliecina izglītības 
ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas; 

3.2. apaļais zīmogs ar Ilūkstes novada pašvaldības ģerboņa attēlu un šādu tekstu: 
„Ilūkstes novada pašvaldības Ilūkstes Sadraudzības vidusskola”, kuru lieto uz 
visiem ar Skolas darbību saistītiem dokumentiem;  

3.3. Skolai ir sava veidlapa ar Ilūkstes novada ģerboņa attēlu un šādu tekstu: ”Ilūkstes 
novada pašvaldība, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola”. 

4. Skola ir patstāvīga savā darba organizēšanā, mācību procesa īstenošanā, darba kārtības   
noteikšanā, tai piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanā. 

5. Skolas juridiskā adrese: Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Ilūkstes novads, LV – 5447. 
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II. Darb ības m ērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

6. Skolas darbības mērķis ir: 

6.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu     
valsts vispārējās pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto 
mērķu sasniegšanu; 

6.2. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, veidot 
Latvijas pilsoņa tiesību un pienākumu izpratni; 

6.3. veidot izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 
apzinātai karjerai.  

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

8. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

8.1. īstenot licencētās vispārējās, speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības programmas; 

8.2. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
programmas neklātienē; 

8.3. nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, 
sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 
prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

8.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot 
izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu; 

8.5. sniegt iespēju iegūt izglītību neklātienes programmās pieaugušajiem, kuri atbilstīgā 
vecumā nav ieguvuši pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, vai ir iesaistījušies darba 
tirgū pēc pamatizglītības ieguves, bet vēlas turpināt izglītību; 

8.6. kompensēt līdzšinējās izglītības ieguves gaitā un sabiedrībā notiekošo sociālo un 
ekonomisko pārmaiņu rezultātā radušos izglītības nepietiekamību, sekmēt sabiedrības 
integrāciju, mazināt sociālo izstumtību. 

9. Izvēlēties Skolas un izglītības programmu specifikai atbilstošas izglītošanas darba 
metodes un formas, kas nodrošina izglītojamo  vispusīgu, harmonisku attīstību. 

10. Sekmēt Skolas attīstību atbilstoši sabiedrības pieprasījumam- mācību procesu veidot 
dinamiskāku, elastīgāku, izmantot tālmācības metodes. 

11. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 

12. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem  (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā 
– vecākiem) vai aizbildņiem. 

13. Sadarboties ar Dibinātāja un citu pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

14. Savā darbā ievērot humānisma, individuālās pieejas principu.  

 

III. Īstenojam ās izgl ītības programmas 

15. Izglītības programma ir Skolas izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments.  

16. Vispārējās un speciālās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē  
Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. 

17. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 
izglītības likums un  Valsts vispārējās  vidējās izglītības standarts. 
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18. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

18.1. Pamatizglītības mazākumtautību programmu. Programmas kods 21011121 . 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531(prot.23.5.&) 

18.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. Programmas 
kods 31 01 10 11; 

18.3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem. Programmas kods 21015621 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531(prot.23.5.&) 

18.4. Svītrots.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531(prot.23.5.&) 

18.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmu. Programmas 
kods 31011013; 

18.6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību  
programmu. Programmas kods 31011023. 

19. Skola izstrādā savas izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

20. Izglītības programmas apstiprina Skolas Direktors, saskaņo ar Skolas Dibinātāju un 
licencē Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

21. Pedagogi ir tiesīgi atbilstoši mācību priekšmeta standartam izstrādāt mācību priekšmetu 
programmas, kuras izvērtē Skolas Metodiskās komisijas un apstiprina Direktors vai izmantot 
Izglītības un zinātnes ministrijas mācību priekšmetu paraugprogrammas.  

22. Izmaiņas izglītības programmās tiek veiktas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

23. Skolas mācību priekšmetu plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas licencētajām izglītības 
programmām. Tos apstiprina Direktors. 

24. Skola, saskaņojot ar Dibinātāju,var izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas, ko 
apstiprina Skolas Direktors un sniegt maksas pakalpojumus, kuru tarifus nosaka Dibinātājs. 
Interešu izglītības programmu saturs var tikt mainīts pēc programmas īstenošanas paredzētā 
termiņa izbeigšanās.  

25. Izglītojamajiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta slēdziena nepieciešama mājas 
apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

26. Pēc vecāku pieprasījuma Skola var izstrādāt speciālās izglītības programmas. 

27. Ņemot vērā neklātienes izglītības programmu īstenošanas specifiku, atsevišķi jautājumi 
un tēmas pēc pedagoga un izglītojamā vienošanās mācību priekšmetos izglītojamajiem ir 
jāapgūst patstāvīgi. 

 

IV. Izgl ītības procesa organiz ācija 

28. Izglītojošās darbības organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 
likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta  noteikumi un citi normatīvie akti, Skolas Darba 
kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi,  šis Nolikums. 

29. Skolas mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un 
beigu datumus, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

30. Neklātienes grupām mācību gads netiek dalīts semestros. 

31. Izglītību pamatskolā iegūst krievu un latviešu valodā, vidusskolā latviešu un krievu valodā. 
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32. Izglītojošās darbības organizācijas pamatforma ir mācību priekšmetu stunda. Mācību 
priekšmetu stundas ilgumu no 1. līdz 12. klasei nosaka atbilstoši Vispārējās izglītības likumam. 

33. Izglītojošās darbības organizācijas pamatforma neklātienes grupās ir konsultācijas, 
individuālās konsultācijas un ieskaites. Konsultācijas ilgumu nosaka atbilstoši Vispārējās 
izglītības likumam..  

34. Neklātienes grupām mācību darba laika pamatvienība ir mācību sesija. Mācību sesiju 
skaitu nosaka atbilstoši mācību plānam vienam mēnesim. Mācību sesiju grafikus apstiprina 
Skolas Direktors, saskaņojot ar direktora vietnieci izglītības jomā. 

35. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka 
mācību priekšmetu stundu saraksts, kuru saskaņojot ar Direktora vietnieku izglītības jomā, 
apstiprina Skolas  Direktors. 

36. Mācību priekšmetu stundu sarakstā ieraksta mācību priekšmetu stundas un klases 
stundas.  

37. Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību, individuālo nodarbību sarakstu, speciālās 
pamatizglītības programmas mācību priekšmetu stundu sarakstu, mājas apmācības  nodarbību 
grafiku raksta atsevišķi,  to apstiprina Skolas Direktors.  

38. Mācību slodzes sadalījumu neklātienes grupām uz mācību sesijas laiku atspoguļo 
konsultāciju saraksts, kuru, saskaņojot ar direktora vietnieku izglītības jomā, apstiprina Skolas 
Direktors, un kas: 

38.1. ietver pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas mācību 
priekšmetu un konsultāciju plānā nosauktos mācību priekšmetus; 

38.2. ir atšķirīgs katrai mācību sesijai, izmaiņas tajā var izdarīt Direktora vietnieks 
izglītības jomā, saskaņojot ar Skolas Direktoru, informējot pedagogus un izglītojamos. 

39. Konsultāciju un obligāto ieskaišu skaitu katrā mācību priekšmetā plāno atbilstoši Skolas 
licencētajām izglītības programmām. Ieskaites jākārto visiem izglītojamajiem. 

40. 1.-8. un 10.-11. klašu izglītojamie katra semestra beigās saņem Ministru kabineta 
apstiprināta parauga liecību ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem. 

41. 9. un 12. klašu izglītojamiem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un 
otrajā semestrī mācību pēdējā dienā. 

42. Vērtējumu mācību priekšmetos par pamatizglītību vai vidējo izglītību, kuros ir organizēts 
centralizētais eksāmens, apliecina Valsts izglītības satura centra(turpmāk-VISC) izdots sertifikāts. 

43. 9. un 12. klašu izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un nokārtojuši valsts 
pārbaudes darbus, saņem attiecīgi apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par 
vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu. 

44. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un 
Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī saskaņā ar Skolas izstrādāto 
vērtēšanas kārtību. 

45. Pietiekama finansējuma gadījumā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, Skolā darbojas 
pagarinātā dienas grupa 1. – 4. klašu  izglītojamajiem saskaņā ar pagarinātās dienas grupas 
kārtību, kuru izdod Direktors. 

46. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā  klasē un atskaitīšana no Skolas notiek  
saskaņā ar  Ministru kabineta   noteikumiem. 

47. Mācību nedēļas ilgums Skolas vecuma izglītojamajiem ir 5 darba  dienas, mācību process 
notiek vienā maiņā. Papildus brīvdienas 1. klasei 1 nedēļu februārī nosaka Direktors ar rīkojumu. 

48. Mācību sesija neklātienes grupām var ilgt pa 2- 3 dienām 4 reizes mēnesī. 
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49. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Direktors ar rīkojumu. Projektu nedēļu 
organizē otrajā semestrī. 

 

V. Izgl ītojamo ties ības un pien ākumi 

50. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un Skolas iekšējās kārtības  
noteikumi.  

 

 

VI. Skolas vad ības, pedagogu un citu darbinieku ties ības un pien ākumi 

51. Skolas vadības(tajā skaitā Direktora),pedagogu vispārīgās tiesības un pienākumus 
izglītojošajā darbībā nosaka Izglītības likums, visu darbinieku tiesības un pienākumi ir  noteikti  
Skolas Darba kārtības noteikumos, darbinieku amata aprakstos, darba līgumos saskaņā ar Darba 
likumu. 

 

VII. Skolas padome 

52. Skolas padome ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kas tiek izveidota sadarbības 
nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem, pašvaldību un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar 
Izglītības likumu un izglītības iestādes padomes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, ko 
saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati Skolas padome. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 27.12.2013 lēmumu Nr.531(prot.23.5.&) 

  

  VIII. Metodisk ās komisijas 

53. Skolā mācību priekšmetu un klašu audzinātāju Metodiskās komisijas ir izveidotas Valsts 
pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartos un mācību priekšmetu 
standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu un 
pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai . Komisiju skaitu, 
sastāvu un vadītājus apstiprina Direktors. Tās darbojas saskaņā ar Metodisko komisiju vadītāju 
izstrādāto un  Direktora apstiprināto Metodisko komisiju reglamentu. 

 

IX.          Pedagoģiskā padome 

54. Skolā Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar izglītojošo darbību saistītu jautājumu 
risināšanai. Tā darbojas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Direktora izdoto Pedagoģiskās 
padomes reglamentu. 

 

X.            Izgl ītojamo pašp ārvalde 

55. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To pēc savas iniciatīvas var 
veidot izglītojamie ar Skolas pedagogu un Direktora atbalstu. Tā ir demokrātiska izglītojamo 
kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un 
vada izglītojamo sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv izglītojamo tiesības, intereses, piedalās Skolas 
pārvaldē.  

56. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu, kuru 
izstrādā izglītojamo pašpārvalde un  apstiprina Direktors. 

 

XI. Skolas darb ības tiesiskuma nodrošin āšana 
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57. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Direktors. 

58. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru termiņš   
sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors pēc 
pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 
29.12.2011. lēmumu Nr.563 (prot. Nr.16, 48.&)  

59. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Direktoram. 

60. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam.  

 

 

XII. Skolas iekš ējo normat īvo aktu pie ņemšanas k ārt ība 

61. Pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu, Skolā tiek izstrādāti  iekšējie normatīvie  akti.  
Skolā darbojas : 

61.1. Skolas padome; 

61.2. Pedagoģiskā padome; 

61.3. Izglītojamo pašpārvalde; 

61.4. Metodiskās komisijas; 

61.5. Skolas bibliotēka; 

61.6. Skolas internāts; 

61.7. Skolas arhīvs. 
62.    Skola, izglītojošās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kārto dokumentāciju  

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām. 

63.   Citus Skolas iekšējos normatīvos aktus, kas attiecas uz Skolas darbību  uz normatīvā akta      
pamata vai pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences ietvaros izdod Skolas Direktors. 

64.     Skolas iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti ir saistoši visiem Skolas darbiniekiem un 
izglītojamajiem. 

 

XIII. Skolas saimniecisk ā darb ība 

65. Atbilstoši likumdošanai Skola veic saimniecisko darbību. 

66.    Skolas Direktors sadarbībā ar Dibinātāju : 

1.1. slēdz īres un nomas līgumus; 

1.2. slēdz līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai  
nepieciešamo darbu un pakalpojumu veikšanu. 

67. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā 
arī citi pašu ieņēmumi, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi Ilūkstes novada pašvaldības 
pamatbudžetā. 

68. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda 
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos 
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši 
grāmatvedības uzskaites prasībām. 

69.    Direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. 

70. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs - Ilūkstes novada  
pašvaldība. 
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71. Skolā ir organizēta izglītojamo ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē Direktors, 
Skolas  padome un Skolas medicīniskais darbinieks. Skolas ēdnīca darbojas saskaņā ar 
Direktora  izdoto Ēdināšanas organizēšanas reglamentu.. 

72. Skolā darbojas Skolas internāts, pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja izstrādātu un  
Direktora apstiprinātu Skolas internāta reglamentu. 

 

XIV. Skolas finans ēšanas k ārt ība 

73. Skolas finanšu līdzekļi iekļaujas Ilūkstes novada budžetā kā patstāvīga daļa, tā atrodas  
Ilūkstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

74. Skolas finansēšanas avoti ir: 

74.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
sociālās iemaksas; 

74.2. pedagogu darba samaksas fonda apmēru Skolai nosaka Ilūkstes novada 
pašvaldība, atbilstoši MK noteikumiem; 

74.3. Skolas direktora darba samaksas fondu veido izglītības iestāžu vadītāju darba 
samaksai paredzētie līdzekļi, ko nosaka MK noteikumi; 

74.4. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

74.5. citi finanšu līdzekļi. 

75. Citus finanšu līdzekļus veido: 

75.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi; 

75.2. ieņēmumi par telpu nomu un īri; 

75.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

75.4. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt zemākas  

            par  pašizmaksu. 

76. Dibinātāja budžets nodrošina Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un 
materiālos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Nodrošina Skolas uzturēšanas un 
saimnieciskos izdevumus, tehniskā personāla darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas 
sociālās iemaksas atbilstoši štatu sarakstam. 

77. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas  
attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei.              

78. Apvienotajās klasēs pedagogiem apmaksājamo stundu skaitu nosaka pēc tās klases  
normatīva, kurā ir lielāks apmaksājamo stundu skaits pamatizglītības programmā. 

79. Skolas budžeta tāmi un tehnisko darbinieku štatu sarakstu apstiprina Dibinātājs. 

80. Pedagoģisko darbinieku tarifikāciju apstiprina Direktors ar rīkojumu, saskaņo ar Ilūkstes 
novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju. 

81. Direktora tarifikāciju apstiprina Dibinātājs. 

82. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti: Dibinātāja – Ilūkstes novada 
pašvaldības grāmatvedībā. 

 

XV. Skolas reorganiz ēšanas un likvid ācijas k ārt ība 

83. Skolu reorganizē vai likvidē Skolas Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
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XVI. Skolas nolikuma un t ā groz ījumu pie ņemšanas k ārt ība 

84. Grozījumus un (vai) papildinājumus Nolikumā izdara pēc Ilūkstes novada pašvaldības, 
Direktora, Skolas Padomes vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma. 

85. Grozījumus un (vai) papildinājumus Nolikumā apstiprina Dibinātājs. 

 

XVII. Citi ties ību aktos noteiktie skolas pien ākumi 

86. Saskaņā ar esošo likumdošanu Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu, kurš darbojas uz 
Direktora izdotu un ar zonālo arhīvu saskaņotu reglamentu. Skolas arhīva vadītāja padomdevēja 
tiesības ir arhīva Ekspertu komisijai, kura darbojas saskaņā ar  Ekspertu komisijas darba kārtību, 
kuru izdod Direktors. 

87. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz Skolas 
bibliotēkas reglamentu, kuru izstrādā struktūrvienības vadītājs, apstiprina Direktors. Skolas  
bibliotēkā ir noteikti Bibliotēkas lietošanas noteikumi. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotekārs. 

88. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc  
noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Izglītības pārvaldei un (vai) Izglītības un  
zinātnes ministrijai. 

89. Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko 
palīdzību, Skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medicīniskais  
darbinieks. Skolā ir noteikta izglītojamo veselības aprūpes un pirmās palīdzības pieejamības 
kārtība, kuru izdod Direktors. 

90. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, Ministru kabineta  
noteikumus, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts sanitārās inspekcijas noteikumus un  
instrukcijas. 

91. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam „Par ugunsdrošību” un  
Ministru kabineta noteikumiem, Skolas ugunsdrošības instrukcijai. 

92. Darba drošības un Darba aizsardzības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši Darba 
aizsardzības likumam, Ministru kabineta noteikumiem, Civilās aizsardzības likumam, Valsts darba 
aizsardzības inspekcijas noteikumiem un rīkojumiem, Skolas darba drošības instrukcijām, Skolas 
darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtībai, kuru izdod Direktors. 

93. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                            Stefans Rāzna 


