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APSTIPRINĀTS 
ar Ilūkstes novada domes 

27.08.2009. lēmumu Nr.413 
(prot. Nr.15., 18.&) 

 
 

  Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 
29.12.2011. lēmumu Nr.563 (prot.Nr.16,48.&)  
 

Ilūkstes novada pašvaldības 
 

SUBATES    PAMATSKOLAS      NOLIKUMS 
 

                                                                                          Izdots pamatojoties uz Izglītības 
                                                                             likuma 22. panta pirmo daļu un 
                                                                             Vispārējās Izglītības likuma 8. pantu  
 

  I.  Vispārīgie noteikumi 
 

1. Subates pamatskola (turpmāk – skola) ir Ilūkstes novada pašvaldības dibināta izglītības 
iestāde, kura īsteno vispārīgās pamatizglītības un interešu izglītības programmas. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
normatīvie akti un šis nolikums, kurš izstrādāts normatīvajiem aktiem. 

3. Skolai ir divi zīmogi: 
3.1. ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu skolas nosaukumu, kuru drīkst lietot 

uz apliecībām, kuras izdevusi skola un kuras apliecina izglītības ieguvi pēc 
akreditētās izglītības programmas; 

 3.2. ar Ilūkstes novada ģerboņa attēlu un pilnu skolas nosaukumu, kurš lietojams uz visiem 
pārējiem skolas dokumentiem; 

un Ilūkstes novada pašvaldības noteikta parauga veidlapa. 
4. Skolas juridiskā adrese: Tirgus laukums – 20, Subatē, LV – 5471. 

 
 

II.  Darb ības m ērķis, pamatvirziens un uzdevumi 
 

5. Skolas darbības mērķis ir: 
5.1. organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu; 
5.2. sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēviju un 

un augstākajām morāles vērtībām. 
6. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. 
7. Skolas galvenie uzdevumi: 

7.1. īstenot licencētu vispārējās pamatizglītības programmu; 
7.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā –skolēniem) iegūt 

zināšanas, prasmes un iemaņas, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, 
sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;  

7.3. izvēlēties izglītošanas  un audzināšanas darba metodes un formas, kas 
nodrošināta skolēna personības vispusīgu un harmonisku attīstību; 

7.4. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu (finanšu, personāla, informācijas) 
resursus; 
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7.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk 
tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas 
skolēniem; 

7.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 
7.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas principus mācību un audzināšanas procesā. 
 
 

   III.  Skol ā  īstenojam ās izgl ītības programmas 
 

8. Mācību un audzināšanas darbu reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 
Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 
izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts.  

9. Skola piedāvā un īsteno izglītības programmas 
9.1. pamatizglītības programma. Kods 21011111; 
9.2. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās atpalicības 

traucējumiem, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē. Kods 21015811 A un B 
līmenis.   

10. Skola izstrādā savas izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izglītības 
programmas apstiprina skolas direktors, saskaņo ar skolas dibinātāju, un licenzē Izglītības 
un Zinātnes ministrijā.  

11. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM piedāvātās mācību priekšmetu paraugprogrammas vai paši 
izstrādāt mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē skolas metodiskajās komisijās un 
apstiprina skolas direktors. 

12. Skolas mācību priekšmetu plāni tiek veidoti atbilstoši skolas izglītības programmām, 
pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu pamatizglītības programmu un stundu 
paraugplāniem. Tos izvērtē skolas  metodiskajās komisijās un apstiprina skolas direktors. 

13. Skola izstrādā un  īstenot interešu izglītības programmas, ko apstiprina skolas direktors. 
14. Pamatizglītības programmas apguves īstenošanu laikā reglamentē Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, saistošie Ministru kabineta noteikumi un pamatizglītības 
programma. 

15.  Skolā skolēni izglītību iegūst latviešu valodā.                                                                           
 
 

IV.  Izgl ītības procesa organiz ācija 
 

16. Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana nākošajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek 
atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem.                                                                                     
Ja bērns sasniedzis septiņu gadu vecumu un nav apguvis piecgadīgo, sešgadīgo bērnu 
obligāto pirmskolas izglītības programmu, tiek uzņemts pamatizglītības programmas 
1.klasē. Skolotāji kopā ar vecākiem izvērtē bērna prasmes un iemaņas mācību procesa 
uzsākšanai un izstrādā individuālā darba plānu, lai skolēns turpmāk varētu sekmīgi apgūt 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmas mācību saturu. 

17. Skolēnu pārcelšanu no vienas pamatizglītības programmas uz speciālo pamatizglītības 
programmu nosaka Medicīniski – pedagoģiskās komisijas lēmums un skolas direktora 
rīkojums. 

18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada semestru,  sākuma 
un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

19. Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka skolas direktors ar rīkojumu.  
20. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un pedagoģiskās padomes sēdes 

ieteikumu, skolas direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus 
(konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums: 

20.1. līdz 4.klasei neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem 
sasniedzamajiem rezultātiem vai atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks   par 
4 ballēm vai „neieskaitīts”, vai „nav vērtējuma”; 
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20.2.  5.- 8.klasēs  atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai 
„neieskaitīts”, vai „nav vērtējuma”. 

21. Skolas Pedagoģiskās padomes ieteikumus par pēcpārbaudījumu un papildus mācību 
pasākumu noteikšanu skolēniem  direktors apstiprina ar rīkojumu un klases audzinātājs 
izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.  

22. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 
minūtes. 

23. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundas ilgumu 
nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. 
 

  Mācību stundu slodze nedēļā nedrīkst pārsniegt: 
                              1.klasē – 22 mācību stundas; 
                              2.klasē – 23 mācību stundas; 
                              3.klasē – 24 mācību stundas;  
                              4.klasē – 26 mācību stundas;  
                              5.klasē – 28 mācību stundas; 
                              6.klasē – 30 mācību stundas; 
                              7.klasē – 32 mācību stundas; 
                              8.klasē – 34 mācību stundas; 
                              9.klasē – 34 mācību stundas. 
              Dienā mācību stundu skaits nedrīkst pārsniegt: 

 1. – 3. klasei – 5 mācību stundas; 
 4. un 5. klasē - 6 mācību stundas; 
 6. un 7. klasē - 7 mācību stundas; 
 8. un 9. klasē - 8 mācību stundas. 

24. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka skolas direktora apstiprināts mācību 
priekšmetu stundu saraksts. 

25. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencētās un akreditētas vispārējās 
pamatizglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus. 

26. Mācību priekšmetu stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir 
pastāvīgs visu semestri, operatīvās izmaiņas tajos var veikt direktors vietnieks izglītības 
jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.  

27. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc 
atsevišķa saraksta. Tās ir bezmaksas un tiek organizētas ievērojot brīvprātības principu. 
Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, 1.-4.klašu vecāku 
un 5.-9.klašu skolēnu iesniegumiem un skolas iespējām. 

28. Skolēnu papildizglītošanu  (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības 
programmām) skola veic nultajā stundā un pēc mācību stundām, pamatojoties uz 1.-4.klašu 
vecāku un 5.-9.klašu skolēnu iesniegumiem. 

29. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda (klases stunda), kurās 
pārrunājamas tēmas: satiksmes drošība, darbība ekstremālās situācijās, veselīgs 
dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes kultūra, profesijas izvēle un tālākizglītība, 
dzimumaudzināšana un seksuāli transmisīvās  slimības, valsts svētki, atceres dienas, 
pilsoņa un iedzīvotāju tiesības un pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c..  

30. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un 
skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmetu apguvē. Skolotāju 
konsultāciju un individuālo nodarbību grafiks tiek sastādīts mācību gada sākumā. 

31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā. 
32. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību, konsultējoties ar metodisko komisiju, nosaka 

skolas direktors ar rīkojumu. Projektu nedēļa tiek organizēta otrajā semestrī.  
33. 1. – 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizēta pagarinātā 

dienas grupa (turpmāk – PDG). PDG darbību nosaka direktora izdotā pagarinātā dienas 
grupas darba kārtība. 
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34. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) 
slēdziena nepieciešama māju apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem.  

35. Skolēnu sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts 
vispārējās izglītības standarta prasībām, Ministru kabineta noteikumu prasībām un skolas 
izstrādāta skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtība: 

35.1.  skolēna mācību sasniegumus:  
               1. klasē visos mācību priekšmetos vērtē aprakstoši  

                                       2. un 3.klasē skolēnu sasniegumus 10 ballu sistēmā vērtē  
                                       matemātikā, latviešu valodā, pārējos mācību priekšmetos   
                                       aprakstoši; 

35.2.  4.klasē skolēnu sasniegumus 10 ballu sistēmā vērtē    
            matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, pārējos mācību   
            priekšmetos skolēna sasniegumus vērtē aprakstoši; 

35.3.  5. – 9.klasēs skolēnu sasniegumus vērtē 10 ballu sistēmā.     
         Skola izstrādā skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību katrā mācību programmā.                     

36.  1. – 8. klašu skolēni katra semestra beigās saņem Ministru kabineta apstiprināt parauga 
liecību. 

37. 9. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā dienā un otrā semestra pēdējā 
dienā.  

38. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gādā vai kādā no 
valsts pārbaudījumu darbiem, vai arī vairāk nekā trijos no tiem saņēmis vērtējumu, kas 
atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtībā ir zemāks par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību, rakstiski informē par pienākumu 
turpināt izglītību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un iespējām iegūt obligāto 
pamatizglītību. 

39. 9. klases skolēni, kuri apguvuši pamatizglītības programmu un nokārtojuši valsts pārbaudes 
darbus, saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību.   

40. Skolā līdz 10 mācību dienām gadā skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību 
olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību 
saistīto pasākumu organizēšanai. 

 
 

V.  Metodisks komisijas 
 
41. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes 
popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai skolā mācību priekšmetu pedagogi pa 
klašu grupām tiek apvienoti metodiskās komisijās (turpmāk – Mk), kas darbojas atbilstoši 
metodiskās komisijas darba kārtībai.  Mk darbu organizē un vada skolas direktora vietnieks 
izglītības jomā. 

       Metodiskās komisijas: 
        * izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un  
           ierosina tās apstiprināt; 
         *apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo 

pārbaudes darbu   (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, 
referāti un zinātniskie darbi) grafiku katram semestriem; 

          * nodrošina starppriekšmetu saiti starp atsevišķiem mācību  
             priekšmetiem  (vai tēmām); 

                      * analizē skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus; 
          *risina ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo 

darbību saistītus jautājumus; 
          * organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju 

stundu  hospitāciju, analizē to rezultātus u.tml. 
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        VI.  Pedagoģiskā padome 
 

42. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu 
jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora izdots, saskaņots ar pedagoģisko 
padomi,  pedagoģiskās padomes reglaments. 

 
 
 

VII.  Skolas vad ība 
 

43.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.&)  

44.Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba likums un 
skolas nolikums. 
45.Skolas direktora vispārīgie pienākumi: 

 45.1.vadīt skolas darbu un atbildēt per skolas darba rezultātiem; 
45.1. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteiktu, IZM, Ilūkstes novada pašvaldības, 

Izglītības pārvaldes un to institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma 
ievērošanu un izpildi skolā; 

45.2. organizēt un vadīt skolas darbību atbilstoši reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu 
izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi; 

45.3. nodrošināt skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu; 
45.4. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, 

pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar pastāvošo LR 
Darba likumu un atbilstoši  Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas 
prasībām; 

45.5. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus; 
45.6. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa  

kvalitatīvai īstenošanai; 
45.7. noteikt darbinieku darba likmes un samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
45.8. vadīt pedagoģiskās padomes darbu; 
45.10.nodrošināt skolas padomes un skolas pašpārvaldes darbu; 
45.11.informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par skolas padomē un  
        pedagoģiskajā  padomē pieņemtajiem ieteikumiem un lēmumiem; 
45.12.izstrādāt gada budžeta tāmi un iesniegt apstiprināšanai Ilūkstes novada  
         pašvaldībai; 
45.13.nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu   
         tāmei, kā  arī   speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 
45.14. nodrošināt lietvedību un skolas arhīva kārtošanu; 
45.15. Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās   
         uzskaites  dokumentiem – apliecībām par pamatizglītību; 
45.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldību un  
          nevalstiskajās institūcijās; 
45.17. nodrošināt skolēnu veselības un dzīvības aizsardzības aizsardzību laikā,   
           kad skolēns  atrodas skolā vai skolas organizētos pasākumos ārpus tās; 
45.18.organizēt skolēnu ēdināšanu; 
45.19. informēt valsts, pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērnu  
          tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta  
          pret bērnu vērsta vardarbība skolā vai ārpus tās; 
45.20. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas  
           iesniegšanu Ilūkstes novada pašvaldība, Valsts statiskajā pārvaldei un    
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          citām skolas darbību  kontrolējošām  institūcijām; 
 45.21.nodrošināt skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā. 

46. Skolas direktors vispārīgās tiesības: 
46.1. savas kompetence ietvaros lemt par skolas intelektuālo, finanšu un  
        materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 
46.1. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības 

jautājumiem; 
46.2. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošās institūcijās; 
46.3. deleģēt skolas pedagogiem un darbiniekiem kārtēju uzdevumu, funkciju veikšanai; 
46.4. noteikt tehnisko darbinieku štatu vienību skaitu un pedagoģisko darbinieku amatu 

vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un vadoties no ieteiktā amatu vienību saraksta; 
46.5. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Ilūkstes novada pašvaldību, nozīmēt 

direktora pienākumu izpildītāju; 
46.6. vasaras atvaļinājuma laikā par direktora pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar Ilūkstes 

novada pašvaldību, var nozīmēt direktora vietnieku izglītības jomā, direktora vietnieku 
saimnieciskajā darbā vai pedagogu, nosakot viņam piemaksu un tiesības, darba 
apjomu un atbildību; 

46.7. slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām skolas nolikumā paredzētajos 
darbības virzienos; 

46.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus un citus skolas 
darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros; 

46.9. uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likuma un citos normatīvos aktos noteiktajā 
kārtībā; 

46.10. noteikt direktora vietnieku skaitu un pienākumus atbilstoši valsts un pašvaldības 
finansējuma normatīviem, skolas mērķiem un uzdevumiem; 

46.11. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. skolas 
darbu reglamentējošos dokumentus.  

47. Direktora vietnieku izglītības jomā vispārīgie pienākumi: 
47.1. organizēt kvalitatīvu mācību procesu; 
47.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību; 
47.3. nodrošināt licencēto vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības    
          īstenošanas   procesu skolā; 
47.4. nodrošināt skolēnu zināšanas, prasmes, iemaņas un personības izaugsmes  
         iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un humānās   
         izglītības  pamatprincipus; 
47.5. sastādīt un iesniegt apstiprināšanai direktoram katrai klasei veicamo  
         pārbaudes darbu grafiku katram mācību semestrim un kontrolēt tā izpildi; 
47.6. nodrošināt metodiskā darba vadību; 
47.7. nodrošināt  mācību un audzināšanas procesa kontroli; 
47.8. kontrolēt audzināšanas darbu skolā; 
47.9. veicināt skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu; 
47.10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem; 
47.11. organizēt, vadīt, koordinēt skolas organizētos pasākumus; 
47.12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvos lēmumus skolas darba  
           organizācijā, ārpusklases darba  organizācijā, saimnieciskajā darbā; 
47.13. organizēt Ministru kabineta noteiktos pārbaudes darbus un Izglītības un  
          Zinātnes ministrijas, Izglītības pārvaldes un skolas noteiktos pārbaudes  
         darbus un diagnosticējošos darbus; 
47.14. sekot 1. un 5. klases skolēnu adaptācijai skolā; 
47.15. nodrošināt PDG, interešu izglītības, pulciņu un fakultatīvo nodarbību norisi; 
47.16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem; 
47.17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu  
           tālākizglītības  reģistru; 
47.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada  
           rezultātus; 
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47.19. palīdzēt plānot ar skolas attīstību saistītus iekšējos normatīvos aktus; 
        47.20. ievērot un pildīt Ministru kabineta noteikumus, IZM, Ilūkstes novada  
                   pašvaldības, Izglītības  pārvaldes un to institūciju izstrādāto normatīvo  
                   aktus un šo Nolikumu; 
        47.21. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba  
                   līgumā; 

47.22. detalizēti skolas direktora vietnieka pienākumi un tiesības noteikti darba  
           kārtības  noteikumos un darba līgumā. 

  
 

     VIII.    Skolas izdoto administrat īvo aktu apstr īdēšanas k ārt ība 
 

48. Privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas direktora izdoto 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību Ilūkstes novada pašvaldībā. 

 
 

       IX.    Skolas padome 
 
49. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un 

sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar skolas direktora apstiprinātu skolas padomes 
reglamentu.  

 
 

      IX. Skolas pašp ārvaldes (līdz pārvalde) 
 
50. Skolas pašpārvalde (turpmāk – skolas dome) ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes 

institūcija. Skolas dome ar skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas 
iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas 
savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv 
skolēnu tiesības, intereses, piedalās skolas pārvaldē. 

51. Skolas dome darbojas saskaņā ar skolas dome reglamentu, kuru izstrādā skolas dome un 
izdot skolas direktors.    

 
 

      X. Pedagogu un citu darbinieku visp ārīgās ties ības un pien ākumi 
 
52. Pedagogu vispārējās tiesības: 

52.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītas skolas attīstības, iekšējās kārtības 
nodrošināšanas un citos jautājumos; 
52.1. tikt ievēlētam un darboties skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c.  

komisijās; 
52.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu skolēnu vasaras brīvdienu 

laikā pamatojoties uz skolas direktora apstiprinātu atvaļinājumu grafiku;  
52.3. saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un 

profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar skolas  attīstības plāna īstenošanu;  
52.4. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu 

atbilstoši apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību 
līdzekļu klāsta pilnveidei;  

52.5. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
53. Pedagogu vispārīgie pienākumi: 

53.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;  
53.2. veikt klases audzinātāja pienākumus;  
53.3. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties  
         mācību  priekšmetu un klases audzinātāju metodisko komisiju darbā;  
53.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;  
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53.5. nodrošināt iespēju īstenot skolēnu tiesības;  
53.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;  
53.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga  
         organizētajos pasākumos un vadītajos pasākumos; 
53.8. veikt dežūras skolā un skolas sarīkojumos un  pasākumos saskaņā ar darba  
         kārtības noteikumiem un apstiprinātam grafikam; 
53.9.ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas.  
        Respektēt viņus uzskatus, viedokli, argumentus; 
53.10.motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības nodarbībās un  
          pasākumos,  ārpusskolas aktivitātēs; 
53.11.laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu  
          skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, sadarboties ar šo skolēnu  
          vecākiem, sociālo pedagogu un citiem speciālistiem, likumos un  
          normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā, sagatavot visu  
          nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu   
         izskatīšanai  attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;  
53.12.ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem  
          skolas administrācijai vai citām kompetentām iestādēm; 
53.13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu  
           veikšanai pieņemt savā atbildībā telpas, tās inventāru un mācību līdzekļus.  
          Organizēt mācību un  audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās  
          nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un   
          veselības aizsardzības normu ievērošanu. Normatīvo aktu noteiktajā  
          kārtībā  un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības   
          aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos; 
53.14. skolēnu brīvdienu vai citā no mācībām brīvā laikā veikt atbildībā saņemto  
           klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu  
           pilnveidošanu; 
53.15. aktīvi piedalīties pedagoģiskās padomes, Mk, skolotāju un citās  
           sanāksmēs 
53.16. pildīt skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības. 

54. Skolas tehniskie darbinieki: 
54.1.skolas tehnisko darbinieku amatu vienību sarakstu apstiprina Ilūkstes  
        novada pašvaldība; 
54.1. tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba kārtības  
        noteikumos, darba  līgumos un amatu aprakstos. 

 
 

       XI    Skol ēnu ties ības un pien ākumi 
 

55. Skolēnam ir tiesības: 
55.1.iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību; 
55.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un  
         uzskatus; 
55.3. piedalītie skolas iekšējo kārtības noteikumu izstrādāšanā; 
55.4. izveidot skolas pašpārvaldi – skolas domi, piedalīties tās darbībā atbilstoši  
         skolas domes  reglamentam; 
55.5.pārstāvēt skolu atbilstoši savām spējām un interesēm; 
55.6.saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējumu un tā argumentētu  
        pamatojumu; 
55.7.saņemt valsts un pašvaldības apmaksātas profilaktisko veselības aprūpi un  
        neatliekamo medicīnisko palīdzību; 
55.8. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 
55.9.saņemt palīdzību mācību vielas apguvē; 

  55.10. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas      
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           informācijas krātuves, skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas; 
55.11.saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas un palīdzību; 
55.12.skolēniem ir tiesības uz personīgas mantas, kura nepieciešama mācību  
          procesā vai lietojumā esošās mantas aizsardzībai skolā. 

56. Skolēna pienākumi ir: 
56.1. iegūtu pamatizglītību; 
56.2. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam; 
56.3. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavoties  
         nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību; 
56.4. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā un ārpus skolas; 
56.5. ar cieņu izturēties pret valsts simboliku;   
56.6. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to  
         pārstāvjiem; 
56.7. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi,  
         tautību, reliģisko  pārliecību, uzskatiem; 
56.8. ievērot skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus; 
56.9. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas  
         normām; 
56.10. ar cieņu uzvesties pret pedagogiem, skolas darbiniekiem, skolēniem un  
           vecākiem; 
56.11. censties iepazīt, izprast un savā darbā ievērot demokrātisma, humānisma,  
           parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības  
           pamatprincipus; 
56.12. rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas,  
           atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt skolu; 
56.13. rūpēties par skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību. 

57. Skolēniem, kuri pārkāpuši Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, 
rājienu, par to informējot vecākus, bet nepieciešamības gadījumā arī bāriņtiesu un kārtības 
nodrošināšanas iestādes. 

58. Skolēnus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, par sistemātiskiem un rupjiem pārkāpumiem, 
mācību priekšmetu stundu kavējumiem, konsultējoties ar pedagoģisko padomi var atskaitīt 
no skolas. 

 
 
 

      XII. Skolas iekš ējie normat īvie akti un iekš ējo normat īvo aktu   
              pieņemšanas  k ārt ība  

 
59. Skola strādā saskaņā ar skolas Nolikumu. Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem skolā ir 

izstrādāti: Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, metodisko komisiju darba 
kārtība, pedagoģiskās padomes darba reglaments, skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtība, 
mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība,  pagarinātās dienas grupas darba 
kārtība, mācību ekskursiju organizēšanas kārtība, bibliotēkas reglaments, skolas domes 
reglaments, skolas padomes reglaments, skolas arhīva reglaments, skolotāju sanāksmju 
reglaments, skolas arhīva ekspertu komisijas reglaments. 

60. Skolas Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņo ar skolas domi un skolas 
pedagoģisko padomi, izdod skolas direktors. 

61. Skolas Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar skolas darba 
kolektīvu un arodbiedrības komisiju, izdod skolas direktors. 

62. Skolas pedagoģiskās padomes un skolotāju sanāksmju  reglamentus un grozījumus tajā, 
saskaņo ar pedagoģisko padomi, izdod skolas direktors. 

63. Skolas domes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņo ar skolas domi, izdod skolas 
direktors. 

64. Skolas bibliotēkas reglamentu, konsultējoties ar skolas bibliotekāri, izdot skolas direktors. 
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65. Skolas metodisko komisiju darba kārtību un grozījumus tajā, saskaņo ar  pedagoģisko 
padomi, izdod skolas direktors. 

66. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas, konsultējoties ar skolas padomi, skolas 
domi un pedagoģisko padomi, izdod skolas direktors.  

67. Kārtību par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kārtību, konsultējoties ar pedagoģisko 
padomi, izdos skolas direktors. 

68. Skolas pagarinātās dienas grupas darba reglamentu, saskaņojot Mk, izdos skolas direktors. 
69. Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību, saskaņojot pedagoģisko padomi, 

izdos skolas direktors. 
70. Skolas arhīva reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar valsts arhīvu, izdod skolas 

direktors. 
71. Skolas arhīva ekspertu komisijas reglamentu un grozījumus tajā izdod skolas direktors. 
72. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā, saskaņojot ar Daugavpils zonālo valsts 

arhīvu, izdod skolas direktors. 
73. Citus skolas iekšējās normatīvos aktus par pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, 

pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pildīšanu, uzvedību, darba drošību skolā, kā arī 
citus jautājumus, kas attiecas uz skolas darbu, uz normatīvā akta pamata vai pats pēc sava 
iniciatīvas savas kompetences jautājumos izdod skolas  direktors. 

 
 

      XIII. Skolas finans ēšanas k ārt ība 
 
74. Skolas finanšu līdzekļus veido: 

74.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai; 
74.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 
74.3. citi finanšu līdzekļi.                

75. Citus finanšu līdzekļus veido: 
75.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
75.2. maksas pakalpojumi, tai skaitā ēdināšanas pakalpojumi; 
75.3. ieņēmumi par īri un nomu. 

76. Interešu izglītības programmas finansē un Ilūkstes novada pašvaldība. Valsts finansēšanas 
kārtību nosaka Izglītības pārvalde. 

77. Valsts budžets nosaka: 
77.1. pedagogu darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas sociālās iemaksas; 
77.2. piemaksu pie darba algas par darba kvalitātes; 
77.3. mācību grāmatu iegāde. 

78. Ilūkstes novada pašvaldības budžets nodrošina:  
78.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 
78.2. saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas un valsts sociālās  
         apdrošināšanas sociālās  iemaksas; 
78.3. atsevišķu pulciņu pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas  
         sociālās  iemaksas; 
78.4. grāmatu un mācību līdzekļu iegādi; 
78.5. piemaksas pie darba algas; 
78.6. remonta un celtniecības darbu apmaksas. 

79. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzlabošanai, skolas 
attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu 
materiālajai stimulēšanai. Par papildus līdzekļu izmantošanu direktors skolas padomei. 

80. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijām sadala direktora apstiprināta 
pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija,  pamatojoties uz skolas direktora izdoto 
kārtību „Par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem”. 

81.  Skolas direktors ir atbildīgs, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. 
82. Skolas pamatbudžeta  un speclīdzekļu tāmi apstiprina Ilūkstes novada pašvaldība. 
83. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Ilūkstes novada pašvaldības 

grāmatvedībā.  
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       XIV.  Skolas saimniecisk ā darb ība 
 
84. Saskaņā ar Izglītības likumu skola var veikt saimniecisko darbību. 
85. Skolas direktors sadarbībā ar dibinātāju: 

85.1. slēdz īres un nomas līgumus; 
85.2. slēdz līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu skolai nepieciešamu 
darbu  un pakalpojumu veikšanu.  

86. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie ienākumi, kā arī 
citi pašu ienākumi neieiet valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu 
apmēru. Šie līdzekļi, kā ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi Ilūkstes novada 
pašvaldības speciālo līdzekļu kontā un izmantojami: 
86.1. skolas attīstībai; 
86.2. mācību līdzekļu iegādei; 
86.3. aprīkojuma iegādei; 
86.4. ziedojuma noteikto mērķu īstenošanai; 
86.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai. 

87. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Ilūkstes novada pašvaldība. 
88. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdināšanas darbu kontrole direktors, 

skolas padome un Ilūkstes novada pašvaldības  
 
 
 

  XIV. Skolas reorganiz ēšanas un likvid ēšanas k ārt ība 
 
89. Skolu reorganizē vai likvidē Ilūkstes novada pašvaldība, saskaņojot ar IZM. 
 
 
 

      XV. Skolas nolikuma un t ā groz ījumu pie ņemšanas k ārt ība 
 
90. Skolas nolikumu izstrādā darba grupa, akceptē pedagoģiskajā padomē, izdod direktors, 

apstiprinot ar Ilūkstes novada pašvaldību. 
91. Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Ilūkstes novada pašvaldības, direktora, skolas 

padomes vai pedagoģiskās padomes ierosinājuma.  
92. Grozījumus skolas nolikumu darba grupa, akceptē skolas padomē, izdod direktors, saskaņo 

ar Ilūkstes novada pašvaldību. 
 
 

      XVI.  Citi noteikumi 
 
93. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz skolas 

bibliotēkas reglamentu, kuru izdod skolas direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada 
bibliotēkas vadītājs. 

94. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
95. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā un pēc 

noteikta formāta sagatavo un iesniedz  Ilūkstes novada pašvaldībā, Izglītības pārvaldē 
un/vai IZM. 

96. Skolā ir vienota struktūrshēma . 
97. Skolas skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību veic 

Subates pilsētas doktorātu. 
  
 
       Subates pamatskolas direktors                                                     J.Mačuks                                                                                                                      
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