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SALGALES PAMATSKOLAS NOLIKUMS 

 

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības 

likuma 8. un 9. pantu. 

 

 

I.Vispārīgie noteikumi. 
1.Salgales pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Ozolnieku novada (turpmāk tekstā 

– Pašvaldība) mācību iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, pirmsskolas 

izglītības, speciālās izglītības, profesionāli orientēto, interešu izglītības programmas. 

2.Skolai ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu, savs karogs un himna. 

3.Skolas juridiskā adrese: p/n Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV – 3045. 

 

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi. 

4.Skolas darbības mērķis ir: 
4.1.organizēt izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības  standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

 4.2.sekmēt izglītojamā (turpmāk tekstā – skolēns) atbildīgu attieksmi pret sevi, 

 ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi.  

5.Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. 

6.Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 6.1.īstenot izglītības programmas; 

 6.2.sagatavot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus pamatizglītības apguvei, 

 attīstot zinātkāri, patstāvību, uzņēmību un interesi par skolu; 

 6.3.sagatavot skolēnu aktīvai un pozitīvai darbībai demokrātiskā sabiedrībā, 

 attīstot spējas brīvi domāt, izvērtēt un pieņemt lēmumus; 

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

 skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 6.5.sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē aizgādību,  turpmāk 

 tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi, izvēloties 

 dažādas darba metodes un formas. 

III. Īstenojamās izglītības programmas. 

7.Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma, kuras saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un 
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Valsts pamatizglītības standarts. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības 

programmas: 

 7.1.vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111); 

 7.2.pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111); 

 7.3.speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

 21015611); 

 7.4.speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas 

 traucējumiem (kods 01015511); 

 7.5.pamatizglītības profesionāli orientēto programmu (kods 210 11411). 

8.Skola, saskaņojot ar Pašvaldību, izstrādā un realizē interešu izglītības programmas.  

9.Skola īsteno izglītības programmas valsts valodā. 

10.Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 

programmas. 

11.Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības programmām un 

Ministru kabineta noteiktajiem pamatizglītības mācību priekšmetu un stundu 

paraugplāniem.  

 

IV. Izglītības procesa organizācija. 

12.Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas 

notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām.  

13. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru 

sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets. 

14.Papildu brīvdienas 1.klasei otrajā semestrī (1 nedēļu) nosaka direktore, saskaņojot 

ar Pašvaldību. 

15.Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgumu 

nosaka Vispārējās izglītības likums. 

16.Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka 

Vispārējās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi. 

17. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktores 

apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. 

18.Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksts 

ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktores vietniece 

izglītības jomā vai direktore, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un 

skolēnus. 

19.Fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības par valsts un pašvaldības līdzekļiem 

tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, balstoties uz skolēnu vēlmēm un 

Skolas iespējām. 

20.Skolēnu papildizglītošanu interešu izglītības un profesionāli orientētās 

programmas nodarbībās Skola veic pēc mācību stundām. 

21.Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 

skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

22.Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātājas stunda, kurā pārrunā Skolas 

izveidotajā Klases audzinātāja programmā noteiktās tēmas.  

23. Mācību nedēļas ilgums Skolā ir 5 darba dienas. 

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

ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

25.Projektu dienu laiku un norises kārtību nosaka direktore, pamatojoties uz Skolas 

pedagoģiskās padomes ieteikumu, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā. 

26.1.-9.klašu skolēniem tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas. 
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27.Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta 

prasībām un Salgales pamatskolas skolēnu sasniegumu un uzvedības vērtēšanas 

reglamentu. 

28.1.-8. klašu skolēni katra semestra beigās saņem liecību. Liecību izsniedz divas 

reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Liecībā tiek ierakstīts uzvedības un 

projekta darba vērtējums. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts 

direktores rīkojums par skolēna pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu uz otru gadu. 

29.9. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā. 

30.9. klases skolēni, kuri apguvuši pamatizglītības programmu, saņem apliecību par 

vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu. Dokumentu par pamatizglītības ieguvi 

izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums. 

 

V. Skolēnu pienākumi un tiesības. 

31.Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un Skolas Iekšējās 

kārtības noteikumi. 

 

VI. Skolas vadība. 

32.Skolu vada direktore, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldība pēc 

saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.  

33.Direktores kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi 

normatīvie akti. 

 

VII. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības. 

34. Direktorei var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī 

pienākumus nosaka direktore. 

35.Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju. 

36.Skolas pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka darba līgumi 

un darbinieku amatu apraksti. 

 

VIII. Metodiskās komisijas. 

37.Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un 

projektu īstenošanai Skola izveido metodiskās komisijas, kuras darbojas atbilstoši 

reglamentam. Metodisko komisiju darbu organizē un koordinē direktora vietniece 

izglītības jomā. 

 

IX. Pedagoģiskā padome. 

38.Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 

saistītu jautājumu risināšanai, tā darbojas saskaņā ar direktores apstiprinātu 

reglamentu. 

 

X. Skolas padome. 

39.Skolas padomi izveido sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem, 

pašvaldību un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar padomes reglamentu. 

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

ievēlēts pārstāvis. 

41.Skolas padomes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas 

Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs. 

42.Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un Pašvaldībai visos ar 

Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus. 
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XI. Skolēnu pašpārvalde. 

43.Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir sabiedriska skolēnu 

pašpārvaldes institūcija. Pašpārvaldi 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 un intereses.  

44.Pašpārvalde darbojas saskaņā ar reglamentu, kuru izstrādā Pašpārvalde un 

apstiprina direktore. 

 

XII. Pirmsskola. 

45.Skolā darbojas 2 pirmsskolas grupas, kurās uzņem bērnus no 2 līdz 7 gadu 

vecumam pēc vecāku iesnieguma un mediķu dotās atļaujas apmeklēt pirmsskolu. 

46.Pirmsskolas darbību nosaka iekšējās kārtības noteikumi. 

47.Pirmsskolā tiek realizēta pirmsskolas izglītības programma un speciālā 

pirmsskolas programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.  

48.Pirmsskolu finansē no valsts mērķdotācijām (pedagoga alga 5-6 gadīgo bērnu 

apmācībai) un Pašvaldības līdzekļiem. 

 

XIII. Skolas finansēšanas kārtība. 

49.Skolas finanšu līdzekļus veido: 

 49.1.valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

 49.2.Pašvaldības budžeta līdzekļi; 

 49.3.nacionālo un starptautisko projektu līdzekļi; 

 49.4.papildus finanšu līdzekļi, kurus veido privātpersonu un juridisko personu 

ziedojumi; 

 49.5.ieņēmumi no Skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

50.Skolas finansiālo un grāmatvedības lietu kārtošanu veic Pašvaldības centralizētā 

grāmatvedība. 

51.Skolā pamatizglītības un pirmsskolas programmu apguve ir bezmaksas. 

52.Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

(Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, saimnieciskā personāla darba algas) 

nodrošina Pašvaldība Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 

53.Pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu Skolā un no Skolas uz mājām ar saviem 

autobusiem, kā arī iespēju robežās apgādā maznodrošināto ģimeņu skolēnus ar 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un bezmaksas ēdināšanu. 

54.Papildus finansu līdzekļi tiek izmantoti skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, 

pedagogu un skolēnu stimulēšanai. 

55.Skola par ziedojumiem, kuri saņemti mantas veidā vai pakalpojumu veidā, sastāda 

pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un 

kvalitatīvos rādītājus, ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās 

vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie 

skolas vai klases telpu remonti ar vecāku sagādātajiem materiāliem uzskatāmi kā 

ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojuma veidā. 

 

XIV. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība. 

56.Direktore izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu.  

57.Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var 

izteikt dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni, un viņu vecāki. 
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58.Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu. 

 

XV. Skolas saimnieciskā darbība. 

59.Skola sniedz maksas pakalpojumus pēc pašvaldības apstiprinātiem tarifiem un 

kārtības (ārpusstundu nodarbības, telpu noma, aparatūras noma, tālākizglītības 

programmu realizācija, u.c. pašvaldības apstiprinātus pakalpojumus), kuri netraucē 

izglītības programmu īstenošanai. 

60.Skolas direktore ir tiesīga slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par 

dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu. 

 

XVI. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība. 

61.Skolas reorganizācijas vai likvidācijas kārtību nosaka Izglītības likums. 

 

XVII. Grozījumi Skolas nolikumā. 

62.Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Pašvaldības, direktores, Skolas padomes vai 

Pedagoģiskās padomes ierosinājuma. 

63.Grozījumus Skolas nolikumā saskaņo ar Pašvaldību. 

 

XVIII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi. 

64.Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz 

Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktore. Skolas bibliotēkas darbu 

vada bibliotēkas vadītājs. 

65.Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Skola kārto lietvedību, skolas dokumentāciju 

un skolas arhīvu. 

66.Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kārtībai.. 

67.Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Skola sagatavo un iesniedz atskaites Ozolnieku 

novada izglītības speciālistiem. 

68.Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS izstrādātajai 

programmatūrai. 

69.Skola ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus atbilstoši Ministru kabineta 

prasībām. 

70.Skolā tiek nodrošināta ugunsdrošības ievērošana atbilstoši Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likumam un ugunsdrošības noteikumiem. 

71.Darba drošība Skolā tiek nodrošināta atbilstoši Darba aizsardzības likumam un 

citiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Direktore:     I.Pauloviča 

 

 

 

 

Saskaņots:            M.Ainārs, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 

2011.gada 10.augustā. 

 

 

 


