
           PIELIKUMS Nr.2. 

Krustpils novada domes  

 2012. gada 19.septembra 

sēdes protokola Nr. 13., 13.p. 
 

Ar grozījumiem 

no 20.11.2013.(Krustpils novada domes  

sēdes protokols Nr. 22, 18.p.) 

Ar grozījumiem 

no 16.12.2015.(Krustpils novada domes  

sēdes protokols Nr. 16, 7.p.) 

 

 

 

VĪPES  PAMATSKOLAS  
NOLIKUMS 

 

Izdots  saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu pirmo daļu, 

                                      Vispārējās izglītības likuma 8.,  9. un 10. pantu. 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

 

1. Vīpes pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Krustpils novada pašvaldības pakļautībā 

(turpmāk tekstā – Dibinātājs), esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno 

pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un interešu izglītības 

programmas. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldības lēmumi, skolas  

Nolikums. 

3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogs ar valsts mazo ģerboni ,zīmogs ar 

mazo papildināto valsts ģerboni un spiedogi, kā arī  noteikta parauga veidlapa.  

4. Finansu norēķinus veic, izmantojot Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu bankā, 

tos veic Krustpils novada centralizētā grāmatvedība. 

5. Skolas juridiskā adrese ir: Krustpils novada pašvaldība, Vīpes  pagasts, Vīpe, LV-5238. 

Skolas reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā Nr.4512900286. 

 

II. Izglītības iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi: 

6. Izslēgts. 
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7. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības politiku, organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu, kas nodrošina pirmsskolas vecuma izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības 

apguvei un valsts pamatizglītības standartā noteikto. 

8. Skolas galvenie uzdevumi: 

8.1. īstenot licencētās izglītības programmas; 

8.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas 

prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

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

izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

 8.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus. 



8.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem un personām, kas realizē vecāku varu, lai 

nodrošinātu obligātās pirmsskolas un pamatizglītības programmu apguvi visiem skolas 

izglītojamiem; 

 8.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām organizācijām; 

8.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, 

diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas darbā. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas. 

9. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. 

Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 

izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi. 

10. Skola realizē šādas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma (kods 

01011111), pamatizglītības programma (kods 21011111), speciālā pamatizglītības  

programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), speciālā 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) 

un speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (kods 

21015211). 
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11. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības saturu un eksaminācijas centra apstiprinātas 

paraugprogrammas vai pašu izstrādātas mācību priekšmetu programmas. Tās apstiprina skolas 

direktore mācību gada sākumā. 

12. Skola izstrādā un realizē interešu izglītības programmas, tās apstiprina skolas direktore. 

13. Skolā darbojas bibliotēka . Tās numurs bibliotēku reģistrā ir BLB0215. 

 

       IV. Izglītības procesa organizācija vispārējās pamatizglītības programmās. 

14. Skolēnu uzņemšana skolā , pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

15. Skolēnu uzņemšana 1.klasē notiek, pamatojoties uz vecāku vai personu, kas realizē 

vecāku varu iesniegumu, un direktores rīkojumu.  

16. Mācību gada ilgumu, skolēnu brīvdienas, mācību semestru sākuma un beigu laiku nosaka 

Ministru kabineta noteiktā kārtība. 

17. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, papildu brīvdienas 1.klasei vienas nedēļas 

garumā II semestrī nosaka skolas direktore ar rīkojumu. 

18. Skolas mācību plāns tiek veidots saskaņā ar licencētajām programmām  piešķirtā 

finansējuma ietvaros. 

19. Ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi, direktore, 

izvērtējot situāciju un saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldību, ar rīkojumu nosaka 

mācību gada pagarinājumu 1.- 8.klašu skolēniem.  

20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.- 

9.klasei ir 40 minūtes. 

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

Vispārējās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi un Krustpils novada 

pašvaldība. Audzēkņu minimālo skaitu pirmsskolas grupās un klasēs nosaka Krustpils 

novada pašvaldība. 

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

apstiprināts mācību stundu saraksts. Tas ietver licencēto un akreditēto vispārējās 

pamatizglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus. 

23. Mācību stundu saraksts un interešu izglītības stundu saraksts ir pastāvīgi visu semestri. 

Izmaiņas tajos var izdarīt direktores vietniece izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi 

informējot pedagogus un skolēnus. 

24. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā. 



25. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas 

slēdziena nepieciešama cita veida apmācība, tā tiek nodrošināta MK noteiktajā kārtībā 

par ilgstoši slimojošo bērnu apmācību ārpus skolas. 

26. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek MK noteiktajā kārtībā.  

27. 1.-8.klašu skolēni mācību gada beigās saņem liecību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

28. Devītās klases skolēniem izsniedz liecību pirmā semestra pēdējā mācību dienā un otrā 

semestra pēdējā mācību dienā. 

29. Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi skolēni Vispārējā izglītības likuma un 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un 

sekmju izrakstu. 

30. Uzņemšana speciālajās pamatizglītības programmās notiek saskaņā ar pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu uz vecāku iesnieguma pamata. 

 

V. Izglītības procesa organizācija pirmsskolas izglītības programmā. 

31. Audzēkņu uzņemšana pirmskolas programmā notiek pamatojoties uz vecāku iesniegumu 

un iesniegtajiem medicīniskajiem dokumentiem, kas apstiprina bērna tiesības apmeklēt 

pirmsskolas grupas. 

32. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība ir obligāta. 

33. Audzēkņus uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē grupē pēc dzimšanas gada, vecāku 

iesnieguma un dibinātāja noteiktajam pieļaujamam bērnu skaitam grupā.  

34. Grupu komplektēšana un bērnu uzņemšana notiek katru gadu līdz 31.augustam. 

35. Laikā no 1.jūnija līdz  31.augustam jaukta vecuma grupas darbu plāno atbilstoši vecāku 

iesniegumiem, saskaņojot ar pagasta pārvaldi.  

36. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu, ja tas 

nepieciešams audzēkņa veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības uzlabošanai pēc 

skolotāju vai vecāku ierosinājuma.  

37. Bērnu skaitu grupās nosaka Krustpils novada pašvaldība.  

38. Vecāki (aizbildņi) iestādē iesniedz šādus dokumentus: 

 38.1. iesniegumu, 

 38.2. audzēkņa medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u ), 

 38.3. ja audzēknis slimības dēļ iestādi neapmeklē ilgāk par 3 dienām, pēc 

 izveseļošanās iestādē tiek iesniegta ārsta izziņa par audzēkņa veselības stāvokli. 

39.  Audzēkņa vieta iestādē saglabājas: 

 39.1. slimības, karantīnas, atveseļošanās perioda laikā, 

 39.2. vecāku slimības, mātes dekrēta, abu vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā, 

 39.3. ja audzēknis uz laiku līdz mācību gada beigām  izbrauc uz citu valsti. 

40. Audzēkņu atskaitīšana no iestādes notiek: 

40.1. ja audzēknis, kas nav obligātajā izglītības vecumā, ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem 

bez iepriekš minētajiem attaisnojošiem iemesliem neapmeklē iestādi, 

40.2. ja audzēkņa veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma neatļauj  atrašanos 

iestādē,  

 40.3. ja saņemts vecāku iesniegums par atskaitīšanu no pirmsskolas grupas vai 

izbraukšanu no valsts uz patstāvīgu dzīvi. 

41. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā, 

vienlaikus visā grupā vai individuāli atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pirmsskolas izglītības programmu audzēkņi apgūst skolas mācību gada laikā. 

 

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi. 

42. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Iekšējās kārtības noteikumi. 

 

VII. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi. 

43. Skolu vada direktore, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Krustpils novada pašvaldība, 

saskaņojot ar IZM. 



44.Skolas direktores tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, darba līgums, Darba 

kārtības noteikumi, amata paraksts, kā arī šis Nolikums. 
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 44.1. nodrošina LR likumu un lēmumu, IZM, tās pakļautībā esošo iestāžu, pašvaldības 

izstrādāto normatīvo dokumentu izpildi skolā; 

 44.2. vada skolas darbību reglamentējošo dokumentu (skolas nolikuma, attīstības plāna, 

iekšējās kārtības noteikumu, skolas darba plāna, amata aprakstu u.c.) izstrādi un kontrolē to 

izpildi; 

 44.3. apstiprina skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus, kas nav 

pretrunā ar skolas darbību reglamentējošiem ārējiem normatīviem aktiem; 

 44.4. vada izglītības iestādes darbu kopumā, ir tieši atbildīgs par izglītības programmu 

īstenošanu skolā; 

          44.5. nodrošina skolu ar pedagogiem; 

          44.6. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus, atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus saskaņā ar LR darba tiesību aktiem; 
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          44.7.iesniedz novada domes izpilddirektoram saskaņošanai  skolas pedagoģisko 

darbinieku tarifikācijas sarakstu; 

          44.8. Krustpils novada dome apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības 

budžeta finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu un slodzes; 
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          44.9. nosaka savu vietnieku, skolotāju un tehnisko darbinieku darba pienākumus un 

tiesības, kontrolē to izpildi; 

          44.10. vada skolas pedagoģiskās padomi saskaņā ar LR likumdošanas aktiem, nodrošina 

skolas padomes izveidi un atbalsta skolēnu pašpārvaldes veidošanos un darbību. Svarīgos 

jautājumos konsultējas ar pedagoģisko padomi, skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi, uzklausa 

to viedokļus; 

          44.11. veic skolas darba pārraudzību; 

          44.12. nodrošina skolas materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu. 

          44.13. organizē un plāno skolas saimniecisko un finansiālo darbību, atbild par skolai 

piešķirtā valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu; 

          44.14. sadarbojas ar IZM, izglītības un kultūras pārvaldi, pašvaldību, Bāriņtiesu, 

sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, skolēnu vecākiem, skolas padomi, u.c.. 

Pārstāv skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās; 

          44.15. organizē skolēnu medicīnisko aprūpi un atbild par izglītojamo veselību un 

dzīvību saudzējošas vides nodrošināšanu skolā, tās organizētajos pasākumos; 

          44.16. atbild par ugunsdrošības, elektrodrošības, darba aizsardzības pasākumu un 

higiēnas normu ievērošanu skolā; 

          44.17. izdod rīkojumus skolas darbības jautājumos; 

          44.18. izsniedz izziņas par skolas personālam un izglītojamiem; 

          44.19. atbild par savlaicīgu un precīzu atskaišu un informācijas iesniegšanu pašvaldībai, 

izglītības pārvaldei, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, valsts statistikas pārvaldei u.c.  

          44.20. ziņo pašvaldības institūcijām gadījumos, ja pret izglītojamo tiek konstatētas 

vardarbības pielietošanas pazīmes skolā vai ārpus tās; 

          44.21. veic klašu komplektēšanu. 

45. Direktores vietniece izglītības jomā veic pienākumus saskaņā ar pamatskolas direktores 

apstiprinātu darba pienākumu aprakstu, aizvieto direktori tās prombūtnes laikā. 

46. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Izglītības likums, darba līgums, amata 

apraksts un Darba kārtības noteikumi. 



47. Skolas tehnisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka, darba līgums, amata apraksts 

un Darba kārtības noteikumi. 

 

VIII. Izglītības iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

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

sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu. 

 

IX. Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence. 

 

49. Skolēnu dome ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija, ko veido skolēni pēc savas 

iniciatīvas, saņemot atbalstu no skolas vadības. Skolēnu dome savas kompetences ietveros 

organizē un vada skolas sabiedrisko dzīvi, aizstāv skolēnu tiesības un intereses, piedalās 

skolas pārvaldē. 

50. Skolēnu dome darbojas saskaņā ar skolēnu domes reglamentu, kuru izstrādā pati dome, 

apstiprina direktore. 

51 Skolēnu domes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības 

interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, 

sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā. 

 

X. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence. 

52. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu 

jautājumu risināšanai. Tās darbību nosaka Pedagoģiskās padomes reglaments. 

53. Pedagoģisko padomi vada skolas direktore, tās sastāvā ietilpst visi skolā strādājošie 

pedagogi. 

54. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā 4 reizes gadā, to norisi protokolē. 

 

XI. Izglītības iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana 

55. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina skolas direktore. 

56. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apturēt skolas direktore. 

57. Par skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu atbild skolas direktore. Skolas direktores 

izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumu noteiktajā kārtībā. 

58. Skolas direktores pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt un apturēt Krustpils 

novada pašvaldība. 

 

XII. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība 

59. Skolā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana, to kontrolē skolas direktore un skolas padome.  

 

XIII. Izglītības iestādes finansēšanas avoti un kārtība. 

60. Skolas finanšu līdzekļus veido: 

60.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

60.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

60.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi. 

61. Valsts budžets nodrošina:  

61.1. pedagogu atalgojumu; 

61.2.daļēji segtu mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi; 

61.3.skolēnu ēdināšanas apmaksu Ministru  kabineta noteiktajā kārtībā. 
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62. Krustpils novada pašvaldības budžets nodrošina: 

62.1. skolas ēku uzturēšanas, remontu un pakalpojumu izdevumus; 

62.2. tehniskā personāla, pirmsskolas skolotāju (līdz 4 gadu vecuma grupās) un 

pirmsskolas skolotāju palīgu  algas; 



62.3. pedagogu un darbinieku tālākizglītības izmaksas atbilstoši iedalītajam 

finansējumam; 

62.4. mācību līdzekļu un grāmatu iegādi skolas bibliotēkai; 

62.5. komandējumu un dienesta braucienu apmaksu atbilstoši iedalītajam 

finansējumam. 

63.Skolas budžeta tāmi apstiprina Krustpils novada pašvaldība. 

64.Visu finanšu līdzekļu uzskaite un izlietojums tiek veikts centralizēti. 

65.Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības speciālo līdzekļu kontā un 

izmantojami tikai ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai vai skolas attīstībai. 

 

XIV. Izglītības iestādes reorganizēšanas un likvidācijas kārtība. 

66.Skolu reorganizē vai likvidē Krustpils novada pašvaldība, saskaņojot ar IZM. 

 

XV. Izglītības iestādes nolikuma un tās grozīšanas kārtība 

67.Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Krustpils novada domes, skolas direktores, skolas 

padomes, pedagoģiskās padomes ierosinājuma, vai izmaiņām normatīvajos aktos. 

68.Grozījumus skolas nolikumā apstiprina Krustpils novada pašvaldība. 

 

XVI. Izglītības iestādes darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti. 

69. Skolas nolikums.  

70. Skolas izglītības programmas. 

71. Amatu apraksti, skolas direktores amata instrukcija. 

72. Reglamenti: 

72.1. Pedagoģiskās padomes reglaments; 

72.2. Skolas padomes reglaments; 

72.3. Skolēnu domes reglaments. 

73. Noteikumi: 

                  73.1. Darba kārtības noteikumi; 

                  73.2. Iekšējās kārtības noteikumi. 

74. Darba plāni: 

            74.1. Skolas attīstības plāns 3 gadiem; 

            74.2. Skolas gada darba plāns; 

            74.3. Civilās aizsardzības plāns. 

75. Noteikumi un kārtība, kas tiek izstrādāti atbilstoši nepieciešamībai un pakārtoti ārējo 

normatīva aktu izmaiņām. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 7.p.) 

 

XVII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi. 

76. Izglītības iestāde ievada informāciju vienotajā Valsts Izglītības Informatizācijas Sistēmas 

datu bāzē, par to atbild skolas direktore . 

77. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un apstiprinātu lietu nomenklatūru, skolā noteiktā 

veidā kārto lietvedību un skolas arhīvu.  

78. Atbilstoši Valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, skola noteiktā laikā 

sagatavo un iesniedz atskaites pēc pieprasījuma. 

79. Skola savā darbībā ievēro MK noteikumus par sanitārajām un higiēnas prasībām. 

80. Ugunsdrošības un elektrodrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

81. Darba drošības un Civilās aizsardzības pasākumi tiek veikti likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 

 

Direktore      Valda Kalniņa 


