
 

 

PIELIKUMS Nr.1 

Krustpils novada domes 

12.06.2013. gada sēdes lēmumam 

 (protokols Nr. 10., 29.p.) 

Ar grozījumiem 

no 16.12.2015. (Krustpils novada domes sēdes protokols Nr. 16., 12.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības  

Variešu pagasta pārvaldes 

VARIEŠU SĀKUMSKOLAS 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 9.pantu un  

likuma „Par pašvaldībām” 21.pnata pirmās daļas 8.punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Variešu sākumskola (turpmāk tekstā-  Skola) ir Krustpils novada pašvaldības dibināta 

mācību iestāde ar pirmsskolas izglītības grupām, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu 

un vispārējās pamatizglītības programmu. 

2. Variešu sākumskola dod iespēju iegūt pamatizglītības 1.posma izglītību no 1.-6. klasei 

un pirmsskolas izglītības programmas satura apguvi.  

3. Skolas darbība pamatojas uz LR Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un šo  

Dibinātāja atstiprināto   Skolas nolikumu, kā arī uz citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, 

kas regulē izglītību. 

4. Skola ir juridiska persona, tai ir savs nosaukums, reģistrācijas numurs, zīmogs ar valsts 

mazo ģerboni, veidlapas un var būt sava simbolika. 

5. Skolas finanšu līdzekļu aprite notiek Krustpils novada pašvaldības un Variešu pagasta 

pārvaldes( turpmāk- Pārvalde) līdzekļu uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankās. 

6. Skolas juridiskā adrese: “Variešu sākumskola”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, LV- 5236. 
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7. Dibinātāja juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV- 5202 

 

II.    DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI 
8. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, 

kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteiktā pamatizglītības pirmā posma ( 1.-6.klasei) un 

pirmsskolas izglītības programmu mērķu  sasniegšanu.  

9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā  darbība. 

10. Skolas galvenie uzdevumi ir radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas, kas sekmē 

katra izglītojamā ( turpmāk tekstā – skolēna) vispusīgu attīstību, dod iespēju iegūt zināšanu bāzi 

tālākās izglītības iegūšanai, racionāli izmantot finanšu resursus. 

11. Skolas darbība pamatojas uz intelektuālo brīvību, demokrātiju un aktīvu sadarbību ar 

vecākiem. 

12.  Skolas darbība vērsta, lai veicinātu katra skolēna personības attīstību, veidojot skolēna 

atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, valsti. 

 

      III. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

13. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas.  

14. Skola īsteno: 
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14.1.pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu, kods 11011111;  

14.2.pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111:  

14.3.skola piedāvā interešu izglītības programmas, ko saskaņo ar Dibinātāju un apstiprina 

Skolas direktors. Interešu izglītība ir brīvprātīga.  

15.     Skola var  izstrādāt  un licencēt arī citas izglītības programmas Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā- IZM)  noteiktā kārtībā, saskaņojot ar 

Dibinātāju un informējot izglītības pārvaldi. 

 16.    Pedagogi izmanto IZM izstrādātās mācību priekšmetu paraugprogrammas vai paši 

skolotāji izstrādā savas mācību priekšmetu programmas (turpmāk – MPP), mācību priekšmetu 

tematiskās vielas sadales plānus, ko apstiprina skolas direktors, tās saskaņojot ar direktora 

vietnieku, kas atbild par mācību un audzināšanas darbu. 

17.     Pēc vecāku pieprasījuma un skolas vajadzībām, var izstrādāt citas izglītības mācību 

programmas. 

 

              IV.  IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA  
18. Izglītības process Skolā notiek latviešu valodā, atbilstoši Izglītības likuma prasībām 

19.    Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu 

datumu, kā arī skolēnu   brīvdienas nosaka Ministru kabineta ( turpmāk – MK)  noteikumi. 

20.    Skolā mācības sākās 1.septembrī un ilgst 34 mācību nedēļas- 1.klasei un 35 nedēļas no 

2.klases līdz 6.klasei, kuras tiek organizētas divos semestros. Skolēniem ir paredzētas rudens, 

Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienas, 1.klasēm – 1 nedēļa februāra mēnesī. Brīvlaikus nosaka 

MK noteikumi. 

21.     Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem daļu no mācību laika izmantot pārgājienu, 

mācību ekskursiju, skolas pasākumu organizēšanai un ārpusstundu darba,, projektiem  un 

olimpiādēm. 
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22. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, pirmsskolā ir mācību- rotaļu 

nodarbība. 

23.     Mācību stundas ilgums – 40 minūtes. 

24. Nodarbību ilgums pirmsskolā : 2-3gadīgo grupā 10-15 minūtes, 3-4 gadīgo grupā 30-40 

minūtes. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļām atspoguļo Skolas direktora apstiprināts mācību 

priekšmetu stundu saraksts. 

25.     Mācību nedēļas garums – 5 dienas nedēļā. 

26. Pusdienu starpbrīžu garumu nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

27.    Skolas mācību plānu apstiprina skolas direktors, ņemot vērā licencētās programmas.  

28.     Klašu audzinātāji informē vecākus par skolēnu mācību darba rezultātiem MK noteiktajā 

kārtībā. Ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti dienasgrāmatās,  elektroniski un individuālajās 

sarunās ar vecākiem. 

29.    Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Izglītības likumu un Valsts pamatizglītības 

mācību priekšmetu standartu prasībām, 1.-6.klašu skolēni semestru beigās saņem liecību. Otrā 

semestra beigās liecībā ieraksta direktora rīkojuma numuru par skolēna pārcelšanu nākamajā 

klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.  

30.    Klases audzinātāji, pirmsskolas grupu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji informē 

vecākus mācību gada sākumā par attiecīgajā klasē, pirmsskolas grupā apgūstamajām zināšanām, 

prasmēm un iemaņām. 

31.    Klases audzinātāji, pirmsskolas skolotāji uzskaita un apkopo skolēnu nokavēto mācību 

stundu skaitu. 

32. Izslēgts. 
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 33.    Skolēnu maksimālo mācību slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā nosaka Vispārējās 

izglītības likums un MK noteikumi. 
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34.     Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību stundu saraksts. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto 

programmu mācību stundu plānā paredzētos mācību priekšmetus un vienu klases audzinātāja 

stundu.  

35.     Mācību stundu un citu nodarbību sarakstos operatīvas izmaiņas var izdarīt direktors vai 

direktora vietnieks izglītības jautājumos, par izmaiņām informējot pedagogus un skolēnus. 

36.     Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības un interešu izglītības 

nodarbības tiek organizētas balstoties uz vecāku iesniegumiem un ievērojot skolēnu vēlmes un 

skolas iespējas. Nodarbības tiek organizētas pirms un pēc mācību stundām.  

37.     Skola piedāvā individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem 

nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

38.     Projektu nedēļas norisi nosaka MK noteikumi, konkrētu laiku nosaka direktors ar rīkojumu. 

39.     1.-6. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās 

darba dienas grupas. Pagarinātās dienas grupas skolotājs darbu organizē saskaņā ar amata 

aprakstu.  

40.     Skolēniem, kuriem nepieciešama mājas apmācība, to nodrošina atbilstoši MK 

noteikumiem.  

41.    Skolēnu uzvedību skolā reglamentē Iekšējās kārtības noteikumi. 

42. Bērnu skaitu pirmsskolas grupās un grupu komplektēšanai nosaka dibinātājs. 

43.    Par skolas skolēniem var kļūt ar direktora rīkojumu par uzņemšanu attiecīgajā klasē, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu.  

44.  Izslēgts. 
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45. Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks no 7.00-18.00. 

45.1. audzēkņa vieta grupā saglabājas; 

45.1.1.slimības, karantīnas, atveseļošanās perioda laikā; 

45.1.2. vecāku slimības, mātes dekrēta, abu vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā; 

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

45.2. audzēkņu atskaitīšana no iestādes notiek: 

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

iepriekš minētajiem attaisnojošiem iemesliem neapmeklē iestādi; 

45.2.2. ja audzēkņa veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma neatļauj atrašanos iestādē; 

45.2.3. ja saņemts vecāku iesniegums par atskaitīšanu no pirmsskolas grupas vai izbraukšanu no 

valsts uz patstāvīgu dzīvi. 

46. pirmsskolas izglītības grupu bērni dienas beigās tiek atdoti bērnu vecākiem vai radiniekiem, 

ja ir atbilstošs iesniegums. 

V.  IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

47. Detalizētus Skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu tiesības  un pienākumus atbilstoši 

pastāvošajai likumdošanai nosaka Skolas Iekšējās kārtības noteikumi. 

48.     Skolēnam  ir tiesības : 

48.1.    uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) un pirmsskolas 

izglītības ieguvi; 

48.2.  atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt 

pamatizglītības apguvi vienu gadu ātrāk vai vēlāk, saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta 

vai psihologa atzinumu; 

48.3.  atsevišķos gadījumos īpaši apdāvināti bērni vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu 

mācību priekšmetu saturu; 

48.4. skolēnus, kuriem pēc mediķu slēdziena nepieciešama mājas apmācība, apmāca attiecīgo 

priekšmetu skolotāji. Šo darbu organizē direktora vietnieks. Ja veselības stāvoklis atļauj, skolēns 
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drīkst apmeklēt dažas mācību stundas skolā. Atbildību par skolēna ierašanos skolā un atgriešanos 

mājās uzņemas vecāki; 

48.5. skolēniem ir tiesības pāriet uz citu skolu visa mācību gada laikā. Pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu un jaunās skolas izdotu izziņu, skola pārsūta skolēna dokumentus. 

48.6.  mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot 

citu personu cieņu un godu;  

48.7.  iekšējās kartības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības 

iestādes telpas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību 

grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos 

mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus; 

48.8.     saņemt profilaktisko veselības un neatliekamo medicīnisko palīdzību izglītības iestādē 

un tās organizētajos pasākumos; 

48.9.    ierosināt izveidot skolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Reglamentam 

par pašpārvaldi. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašizteiksmes forma, kas savas 

kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu dzīvi skolā, aizstāv skolēnu tiesības un seko, lai 

skolēni ievērotu savus pienākumus; 

48.10.    uz personiskās mantas aizsardzību; 

48.11.    izglītojamo tiesības un pienākumus, apbalvojumus un sodus, saskarsmes normas nosaka 

Iekšējās kārtības noteikumi; 

48.12.saņemt Krustpils novada pašvaldības psihologa konsultācijas; 

48.13.     uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos. 

49. Skolēna pienākumi ir: 

49.1.     apgūt pamatizglītības 1.posma (1.-6.klasei) un pirmsskolas izglītības    programmu; 

49.2.     ievērot Skolas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus, cienīt Skolas tradīcijas; 

49.3.     ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem 

un latviešu valodu; 

49.4.     uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām; 

49.5.    ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses; 

49.6.     nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; 

49.7.    neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību; 

49.8.     būt pieklājīgam skolā un ārpus tās; 

49.9.     saudzēt dabu un apkārtējo vidi, piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un 

sakārtošanā; 

49.10. attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, 

gribasspēku, neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanai; 

49.11. skolēniem, kuri pārkāpj šī Nolikuma prasības un Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt 

piezīmi, rājienu, par to informējot vecākus (aizbildņus). Sodīšanas kārtība noteikta iekšējās 

kārtības noteikumos. 

   

 

VI.    PEDAGOGI UN DARBINIEKI  
50. Skolas pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Skolas Darba kārtības noteikumi, darba 

koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti. Pedagoga vispārīgos pienākumus un tiesības  

izglītošanas procesā nosaka Izglītības likums.  

 

51.     Pedagogam ir tiesības: 

51.1. tikt ievēlētam Skolas padomē; 

51.2.  saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu MK noteiktajā 

kārtībā; 
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51.3.  saglabājot pamatalgu, apmeklēt kursus vai seminārus savas izglītības un profesionālās 

meistarības pilnveidei saskaņā  ar Skolas apstiprinātu plānu , saņemt vērtējumu par darba 

kvalitāti un informāciju par perspektīvo darba slodzi; 

51.4.  saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo nodrošinājumu: labiekārtotu klases telpu, 

mācību un metodisko literatūru, tehniskos līdzekļus- video un audio tehniku, kā arī iespēju 

izmantot datoru un kopētāju mācību procesa nodrošināšanai; 

51.5. prasīt no skolēniem, vecākiem un kolēģiem cienīgu attieksmi pret sevi; 

51.6.  izteikt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai un darba kārtības nodrošināšanai. 

 

52.      Skolas pedagoga pienākumi ir: 

 

52.1.   piedalīties skolas Pedagoģiskajā padomē; 

52.2.   pildīt savus pienākumus saskaņā ar Amata aprakstu un Darba kārtības noteikumiem un šo 

Nolikumu; 

52.3.   piedalīties skolas darba plānošanā, pārvaldē un darba rezultātu analīzē, iesniegt 

priekšlikumus jebkura skolas darba virziena uzlabošanai; 

52.4.  savā darbā ievērot Skolotāja profesionālās ētikas kodeksu; 

52.5.  izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu 

standartu un Skolas izglītības programmu; 

52.6. veidot pozitīvas sadarbības vidi; 

52.7. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību mācību stundās un pirmsskolas 

nodarbību laikā un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos; 

   52.8. ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem Skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei; 

52.9.stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās; 

52.10.būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

52.11. pedagogu un citu darbinieku pienākumus un tiesības reglamentē Darba kārtības noteikumi 

un amatu apraksti. 

 

VII.    SKOLAS PAŠPĀRVALDE 

 

   53.  Dibinātāja, sabiedrības, pašvaldības un izglītojamo vecāku sadarbības nodrošināšanai 

izveido Skolas padomi, kura darbojas saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu Skolas padomes 

Reglamentu. 

54. Skolas padomi ievēl skolas vecāku kopsapulcē un Pedagoģiskajā padomē, tās sastāvā ir- 

izglītojamo vecāku pārstāvji (vairākumā); pedagoģisko darbinieku pārstāvji, izglītojamie, 

pašvaldības darbinieks un skolas direktors: 

55.     Skolas padome: 

55.1.    izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam; 

55.2.     risina izglītības iestādes pasākumu organizatoriskos jautājumus; 

55.3.     veic izglītības iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un sniedz par 

to pārskatu vecāku kopsapulcē; 

55.4.     piedalās izglītības procesa un to rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības 

kvalitātes uzlabošanai; 

55.5.     seko tam, kā tiek ievērots izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, sniedz 

priekšlikumus situācijas uzlabošanai; 

55.6.    skolas padomes kompetence noteikta Vispārējās izglītības likumā un skolas padomes 

reglamentā.  

 

                VIII. METODISKĀ PADOME 

56.     Skolotāji darbojas metodiskajās komisijās un metodisko komisiju vadītāji - skolas 

metodiskajā padomē. 
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57.     Metodisko komisiju skaitu nosaka un vadītājus izvirza direktors, saskaņojot ar metodiskās 

padomes vadītāju. 

58.     Metodisko padomi veido direktors, direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, 

bibliotekārs. 

59.     Metodiskās padomes darbs tiek organizēts pamatojoties uz Reglamentu par metodisko 

padomi. 

60.     Metodisko padomi vada direktora vietnieks. 

 

 

          IX. SKOLAS PEDAGOĢISKĀ PADOME 

 

61.     Skolā darbojas pedagoģiskā padome. Pedagoģiskā padome darbojas kā direktora 

padomdevējs. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors, locekļi – visi pedagoģiskie darbinieki 

un medmāsa. Pedagoģiskā padome ievēl sekretāru. Pedagoģisko darbinieku piedalīšanās 

padomes sēdēs ir obligāta.  

62.     Pedagoģiskās padomes funkcijas:  

62.1.     apspriest mācību un audzināšanas procesa organizāciju un veikt rezultātu analīzi; 

62.2.     apspriest pedagoģiskā kolektīva, metodisko komisiju, atsevišķu pedagogu darba 

organizācijas formas, metodes, saturu un veikt rezultātu analīzi; 

 

62.3.    apspriest un novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un uzvedību; 

62.4.    izstrādāt un apspriest skolas darba plānu un analizēt tā izpildi; 

62.5.    apspriest skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un klašu komplektāciju;  

62.6.    apspriest jaunāko pedagoģijas un psiholoģijas atziņu ieviešanu skolā un analizēt 

pedagogu radošā darba un zinātniski – pētnieciskā darba rezultātus. 

63.     Pedagoģiskās padomes sēdes notiek vismaz 4 reizes gadā. 

64.     Pedagoģiskās padomes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

65.     Pedagoģiskās padomes darbs tiek organizēts pamatojoties uz Reglamentu par pedagoģisko 

padomi. 

 

                 X. SKOLAS VADĪBA 

 

66.   Skolas direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba izglītības iestādes dibinātājs Izglītības 

likuma noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM. Darba līgumu ar Skolas direktoru slēdz Dibinātāja 

pilnvarota amatpersona. 

67. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas 

Nolikums, Darba līgums ar pašvaldību un Amata apraksts. 

68. Interešu konflikta gadījumā ar amatpersonu saistītas funkcijas veic ar Dibinātāja rīkojumu 

norādīta persona. 

69.  Skolas direktors vada skolas darbu, pieņem darbā savus vietniekus, pedagogus, atbalsta 

personālu un tehniskos darbiniekus, nosaka tiem amata pienākumus, kontrolē darbinieku darba 

kvalitāti un atbild par skolas darba rezultātiem. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

70. Izslēgts. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

71. Nodrošina likumu un normatīvo dokumentu, pārvaldes rīkojumu, pašvaldības lēmumu un 

rīkojumu izpildi Skolā , pārstāv Skolas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās. 

72.Atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā , kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas 

organizētajos pasākumos. 

73. Nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā. 

74. Organizēt izglītojamo ēdināšanu , saskaņojot ar Dibinātāju. 

75. Informēt Dibinātāju par atrašanos interešu konfliktā, kā to paredz spēkā esošā likumdošana. 
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76. Informēt dibinātāju par attaisnotu prombūtni, semināriem, darba nespēju (slimošanu), u.c. 

gadījumiem. 

77. Ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu 

risināšana, gadījumos, ja izglītojamajam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes 

Skolā vai ārpus tās. 

78. Vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā. 

79. Prombūtnes laikā, saskaņojot ar Dibinātāju, norīko direktora pienākumu izpildītāju vai 

iekļaut amata pienākumos (pedagoga) direktora pienākumu aizvietošanu.  

80. Deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu , funkciju veikšanai. 

81. Krustpils novada dome apstiprina un nosaka skolas tehnisko un no pašvaldības budžeta 

finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu un slodzes. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

82. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Skolas 

direktoram. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var 

apstrīdēt Krustpils  novada pašvaldībā (Rīgas  ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202), iesniedzot 

rakstisku iesniegumu. 

83. Direktors no pedagoģisko darbinieku vidus ar rīkojumu ieceļ klašu audzinātājus, pagarinātās 

dienas grupas skolotājus, nozīmē kabinetu vadītājus. Direktors var ņemt vērā vecāku un Skolas 

padomes ieteikumus. 

84. Direktors ir atbildīgs par iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu. 

85. Direktors ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu skolas darbībā. 

86.  Direktors sastāda skolas budžeta tāmi, kontrolē tās izpildi, veic grozījumus tāmē, saskaņojot 

ar novada domi. 

87. Direktoram ir tiesības patstāvīgi veidot skolas amata vienību sarakstu, iedalītās algas fonda 

ietvaros, saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

 

 

                XI.    SKOLAS PĀRVALDE 

 

88.    Skolas pārvalde notiek saskaņā ar Vadības grupas amata pienākumiem, kurus izstrādā 

skolas direktors. 

89.    Skolu vada vadības grupa: direktors un direktora vietnieks. Vadības grupas darbu vada un 

koordinē skolas direktors. 

 

                    XII. SKOLĒNU ĒDINĀŠANA 

 

Izslēgts. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

 

 

   XIII. VECĀKU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

 

93.     Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) tiesības un pienākumi ir noteiktas 

Izglītības likumā.  

94.     Tiesības: 

94.1.     pieteikt savu bērnu mācībām Variešu sākumskolā, iesniedzot skolas direktoram 

nepieciešamos dokumentus un uzrādot pasi; 

94.2.    piedalīties bērna audzināšanas un apmācības jautājumu apspriešanā, tikt ievēlētam un 

piedalīties Skolas padomē. 

95.    Pienākumi: 
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95.1.     radīt ģimenē bērniem mācībām un sadzīvei nepieciešamos apstākļus un nodrošināt 

obligātajā skolas vecumā mācības skolā; 

95.2.     ievērot Latvijas Republikas likumus un šo Nolikumu; 

95.3.     ievērot Krustpils novada domes lēmumus par sabiedrisko kārtību pašvaldībā un tās 

mācību iestādēs; 

95.4.     informēt klases audzinātāju par mācību kavēšanas iemeslu; 

95.5.     iesniegt klases audzinātājam ārsta zīmi, ja skolēns neapmeklē skolu slimības dēļ ilgāk 

par trīs dienām. 

96.     Ja skolēns kavē mācības neattaisnotu iemeslu dēļ un vecāki nespēj atrisināt šo problēmu, 

skolai ir tiesības rakstiski ziņot pašvaldībai, kura rīkojas atbilstoši Izglītības likumam. 

97.     Īpašos gadījumos skolai ir tiesības rosināt Bāriņtiesu lemt par audzēkņa nosūtīšanu uz 

speciālām mācību iestādēm. 

98.     Par skolēnu neattaisnotiem stundu kavējumiem un pārkāpumiem vecākus vai personas, kas 

realizē vecāku varu, var administratīvi sodīt saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību.  

 

 

          XIV. SKOLAS TEHNISKAIS PERSONĀLS 
 

99.     Lai nodrošinātu sākumskolas ikdienas darbu, iekārtu un ierīču darbību, sanitāri higiēniskos 

apstākļus un skolas saimniecisko darbību, skolā izveidots tehnisko darbinieku personāls, kura 

darbu organizē, vada un kontrolē Variešu sākumskolas direktors un direktora vietnieks. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

100.     Izslēgts. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības domes 16.12.2015. lēmumu (protokols Nr. 16., 12.p.) 

101.     Tehniskajiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai, 

savas kompetences ietvaros, saņemt sava darba veikšanai nepieciešamos apstākļus un inventāru. 

102.     Tehniskajiem darbiniekiem ikdienā jāievēro skolas Darba kārtības noteikumi, kuri nosaka 

darbinieku tiesības un pienākumus, amata apraksts, ētikas un morāles normas.  

103.     Saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo četru nedēļu atvaļinājumu Darba likuma 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

      XV.   SKOLA UN VIETĒJĀ PAŠVALDĪBA 

 

104.    Skola savā darbībā pamatojas uz novada domes lēmumiem: 

104.1.     finansēšanas, 

104.2. skolas materiālās bāzes attīstībā, remontu veikšanā; 

104.3.     skolēnu medicīniskā apkalpošanā un skolēnu ēdināšanā (brīvpusdienu piešķiršana 

mazturīgo vecāku bērniem). 

105.     Skola sadarbojas ar novada Bāriņtiesu un Sociālās palīdzības dienestiem bāreņu un 

mazturīgo vecāku bērnu nodrošināšanai ar skolas apmeklēšanai nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. 

 

XVI . FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 
 

106. Finansēšanas avoti ir: 

106.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 

106.2. Krustpils novada pašvaldības budžets nodrošina: 

106.2.1. Skolas ēku uzturēšanas, remontu un pakalpojumu izdevumus; 

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

skolotāju palīgu algas; 

106.2.3.pedagogu un darbinieku tālākizglītības izmaksas atbilstoši iedalītajam finansējumam; 
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106.2.4.mācību līdzekļu un grāmatu iegādi skolas bibliotēkai; 

106.2.5. komandējumu un dienesta braucienu apmaksu atbilstoši iedalītajam finansējumam. 

106.3. papildu finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt: 

106.3.1. No fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvanu veidā; 

106.3.2. Citi ieņēmumi. 

107. Skolā pamatizglītības programmas apguve ir bez maksas. 

108. Skolā tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus 

nodrošina Dibinātājs MK noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas uzturēšanas un 

saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, un nosaka 

kārtību, kādā tās pārziņā esošā Skola finansējama no Dibinātāja budžeta. 

109. Dibinātājs piedalās ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā, savu iespēju robežās 

nodrošina skolēna nokļūšanu Skolā un no Skolas uz mājām. 

110. Skolā pedagoga darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām un 

Dibinātāja dotācijas. 

111. Papildu finansu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas 

aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, Skolas maksas pakalpojumu 

atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu Skolas direktore sniedz pārskatu 

Skolas padomei. 

112. Skola par ziedojumiem, ja tādi ir, 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, un iegrāmato šīs materiālās 

vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie Skolas un 

(vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas 

vai pakalpojumu veidā. 

113. No valsts budžeta daļēji nodrošina mācību līdzekļu (grāmatu) iegādi. 

114.    Izglītības iestādes direktors, atbilstoši likumdošanai un pašvaldības noteikumiem un 

noteiktam cenrādim ir tiesīgs slēgt īslaicīgus līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par 

skolas telpu izmantošanu sporta, atpūtas, tālākizglītības u.c. pasākumiem, ja tas netraucē mācību 

procesa organizācijai. Pārējos gadījumos nepieciešama pašvaldības atļauja. 

 

  

         XVII. REORGANIZĒŠANAS UN LIKVIDĒŠANAS KĀRTĪBA 
 

115.     Skolu var reorganizēt un likvidēt dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju 

un ievērojot pastāvošo LR likumdošanu. 

 

 

XVIII.   SKOLAS DARBĪBU REGLAMENTĒJOŠIE IEKŠĒJIE DOKUMENTI  

UN TO PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

116.Skolas darbības un iekšējās kārtības noteikumu izstrādē tiek iesaistīti visi skolēni, pedagogi, 

darbinieki, vecāki, Dibinātājs. 

117. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs. 

118. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā Skolas Darba kārtības noteikumus un 

citus Skolas iekšējo kārtību reglamentējošus dokumentus. Šos dokumentus apstiprina Skolas 

direktors. 

119. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs. 

120. Skolas izglītības programmas un grozījumus apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju 

un licencē IZM saskaņā ar MK noteikumiem. 

121. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Dibinātāju un Skolas arodkomiteju. 
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122. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas 

pedagoģisko padomi un Skolēnu līdzpārvalde. 

123. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

124. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

125. Skolēnu līdzpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

126. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 

127. Kārtību par skolēnu kavējumu uzskaiti un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot 

ar Skolas padomi, skolēnu līdzpārvaldi, pedagoģisko padomi. 

128. Skolotāju darba kvalitātes izvērtēšanas kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Pedagoģisko padomi, arodbiedrību, skolotāju darba kvalitātes izvērtēšanas 

komisiju. 

129. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

pamatojoties uz MK noteikumiem, saskaņojot ar Skolas padomi un Pedagoģisko padomi. 

130. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

131. Skolas audzināšanas, karjeras izglītības un interešu izglītības programmas apstiprina skolas 

direktors. 

132. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 

133. Ekspertu komisijas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Jēkabpils valsts zonālo arhīvu (turpmāk –JZVA). 

134. Mācību gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko 

padomi. 

135. Mācību stundu un nodarbību sarakstus apstiprina direktore. 

136. Pagarinātās darba dienas grupas darbības kārtību apstiprina direktore. 

137. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajā apstiprina direktore. 

138. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktore, saskaņojot ar JZVA. 

139. Skolas tarifikāciju un izmaiņas tajā apstiprina direktore, saskaņojot ar Dibinātāju un 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi. 

140. Tarifikācijas daļu, kas skar direktoru, apstiprina Dibinātājs. 

141. Kārtību par inventarizāciju un tās veikšanu nosaka Dibinātājs. 

142. Projektu nedēļas norises kārtību saskaņo Pedagoģiskajā padomē, apstiprina direktors. 

143. Drošības noteikumus apstiprina direktors saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

 

           XIX.   NOLIKUMA GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

144.     Grozījumus skolas Nolikumā veic demokrātiski. 

145.     Nolikumu un grozījumus sagatavo skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi 

un apstiprina Skolas Dibinātājs. 

146.   Skolas Nolikums, tā grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā, kad tos apstiprinājis 

Dibinātājs. 

 

 

                      XX. CITI NOTEIKUMI 

 

147.     Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu veic 

skolas bibliotekārs saskaņā ar budžeta tāmi, metodiskajiem norādījumiem, Reglamentu par 

skolas bibliotēku un bibliotekāra Amata pienākumiem. Skolas metodiskajā bibliotēkā tiek 

uzkrātas un sistematizētas skolotāju radošo darbu izstrādes, metodiskā literatūra, 

mācību  tehniskie līdzekļi, video un audio ieraksti. 

148.     Skolā lietvedību un arhīvu kārto ar direktora rīkojumu norīkota persona. Skolas arhīvu 

kārto un dokumentus tajā glabā saskaņā ar Likumu par arhīviem. 
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149.     Atbilstoši normatīvajiem aktiem un Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, 

skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz novada pašvaldībai vai Izglītības pārvaldei, 

Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts statistikas pārvaldei. 

150.     Skola savā darbībā ievēro MK noteiktās higiēnas normas un noteikumus. 

151.     Skola nodrošina veselībai nekaitīgus un drošus apstākļus darbam un mācībām, atbilstoši 

Darba aizsardzības likuma prasībām. 

152.     Skola nodrošina ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, darba kārtības noteikumiem un Iekšējās kārtības noteikumiem. 

153.    Skola veic datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS programmatūrai. 

154.  Skolas datorklase ir paredzēta mācību darbam. To drīkst izmantot jebkurš Skolas skolēns 

vai skolotājs, ievērojot datorklases izmantošanas un interneta lietošanas noteikumus, kas ietverti 

Skolas Iekšējās kartības noteikumos. 

  

 

 

Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldes 

Variešu sākumskolas   

direktore                                         A.Zāle 

 

 

 


