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ENGURES VIDUSSKOLAS
 

NOLIKUMS 

Engures novada Engures pagastā 
 

 Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu

un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu. 
 

I Vispārīgie noteikumi

1. Engures vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Engures novada domes 
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās 
vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās 
vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 
likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22.  
panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu. Engures 
vidusskolas nolikumu izstrādā, papildina un pārstrādā Skola, saskaņojot ar 
izglītības iestādes padomi (turpmāk tekstā – Skolas padomi) un to saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likumu saskaņo Dibinātājs. 

3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – skolas karogs, zīmogs ar 
papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un mazo valsts ģerboni, kā arī noteikta 
parauga veidlapas. 
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4. Skolai ir norēķinu konti bankā. 
5. Skolas juridiskā adrese: Skolas ielā 7, Engures pagasta, Engures novadā, LV – 

3113. 

II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu izglītojamiem 
(turpmāk tekstā – skolēniem) pieejamā izglītības vidē, nodrošinot Valsts 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un 
uzdevumu sasniegšanu. 

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
8. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības programmas; 

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

3. patstāvīgi izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, 
kas nodrošina skolēna personības vispusīgu attīstību; 

4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas 
resursus; 

5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, 
turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības 
ieguvi visiem Skolas skolēniem; 

6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām; 
7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, 

individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību 
un audzināšanas procesā. 

III Īstenojamās izglītības programmas

9. Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir 
izglītības programma. Skola īsteno pilnu vispārējās pamatizglītības 
programmu no 1. -9.klasei un vispārējās vidējās izglītības programmas. 

10. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas 
apguves īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums, Valsts  
pamatizglītības standarts un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. 

11.   Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 
1. pamatizglītības programma (kods 2101111), 
2. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811), 
3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(kods 31011011), 
4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma (kods 31013111) matemātika, 
5. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās 

attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās 
izglītības iestādē (kods 21015611), 

6. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē A un B 
līmenis (kods 21015811), 



12. Skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām ir šādas iespējas: 
1. pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, 

skolēni tiek integrēti Engures vidusskolā apmācībai pēc speciālās 
pamatizglītības programmas vai nosūtīti uz Tukuma novada speciālo 
skolu. Par skolēnu nosūtīšanu uz komisiju atbild klases audzinātājs, 
konsultējoties ar priekšmeta skolotājiem un vecākiem; 

2. pamatojoties uz Engures novada Izglītības pārvaldes medicīniskās 
komisijas atzinumu, skolēni var mācīties mājas apmācībā vai 
mājmācībā. 

13. Skola izstrādā savas izglītības programmas Izglītības un zinātnes ministrijas 
noteiktā kārtībā. 

14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes 
ministrijas (turpmāk tekstā IZM) vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu 
programmas. Tās izvērtē Skolas metodiskā padome un apstiprina direktors. 

15. Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Skolas izglītības programmām. 
16. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors. 

IV Izglītības procesa organizācija

17. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās  
izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi  
normatīvie akti, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, Skolas 
padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi Skolas 
iekšējie normatīvie akti. 

18. Skolēnu uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no 
Skolas notiek atbilstoši LR MK noteikumiem „Noteikumi par obligātajām 
prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās 
izglītības iestādēs". 

19. Engures vidusskolas vispārējās izglītības programmās tiek uzņemti skolēni 
saskaņā ar Skolas izstrādātajiem „Noteikumiem par izglītojamo uzņemšanu un 
atskaitīšanu vispārējās vidējās izglītības programmās.” 

20. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma 
un beigu datumu, semestra sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas 
nosaka LR MK noteiktajā kārtībā. Papildus brīvdienas 1.klases skolēniem 
mācību gada II semestrī nosaka Skola. 

21. Saskaņojot ar Dibinātāju, Skola nosaka mācību gada pagarinājumu 1.-8.klases 
un 10. -11.klases skolēniem, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības 
procesu kavējoši apstākļi. 

22. Pamatojoties uz LR MK noteikumiem „Noteikumi par obligātajām prasībām 
izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības 
iestādēs” un pedagoģiskās padomes ieteikumu, Skola var noteikt 
pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus skolēniem. 

23. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas 
ilgums 1.-12.klasēs ir 40 minūtes. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas 
dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar izglītības iestādes vadītāja apstiprināto 
stundu sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra 
sākuma. Stundu saraksts : 

1. ietver pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 
programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību 
priekšmetus un klases audzinātāja stundu. 



2. neietver fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot 
brīvprātības principu. 

3. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora 
vietnieks mācību darbā vai cita skolas direktora norīkota persona. 

24. Mācību nedēļas garums Skolā ir 5 dienas, Skola strādā vienā maiņā. 
25. Starpbrīžu un pusdienlaiku garumu nosaka Skolas direktors. 
26. Ne vairāk kā 15 mācību dienas mācību gada laikā klase var izmantot mācību 

ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar 
mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem. 

27. Skolēnu papildizglītošana ārpus pamatizglītības vai vispārējās izglītības 
programmām notiek pēc mācību stundām, vadoties pēc interešu izglītības 
nodarbību saraksta, kuru apstiprina Skolas direktors. Interešu izglītības 
nodarbību apmeklējumam nepieciešams vecāku iesniegums. 

28. 1.- 4.klašu skolēniem Skolā tiek organizētas pagarinātās dienas grupas, tās 
savā darbā vadās pēc pagarinātās dienas grupas reglamenta. 

29. Skolā darbojas internāts. Savā darbā internāts vadās pēc internāta reglamenta. 
30. Skolēniem pieejama izziņas literatūra un daiļliteratūra Skolas bibliotēkā, kuru 

savā darbībā vadās pēc bibliotēkas reglamenta. 
31. Projektu nedēļas laiku nosaka pēc Skolas pedagoģiskās padomes ieteikuma ar 

direktora rīkojumu. Projektu nedēļas organizācija un norise notiek atbilstoši 
„Noteikumiem par projekta nedēļas norisi skolā”. Vispārējās vidējās izglītības 
programmā 10. un 11. klases skolēniem ir jāizstrādā projekta vai zinātniski 
pētnieciskais darbs, kura vērtējums ir ierakstāms liecībā un klases žurnālā kā 
atsevišķs vērtējums, kas tiek pielīdzināts mācību priekšmetu vērtējumam. 

32. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem 
skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta 
apguvē. 

33. Skolēni atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu 
kursu (mācību priekšmetu) programmas. Šajos gadījumos lēmumu pieņem 
pedagoģiskā padome, skolas direktors, saskaņojot ar pašvaldības izglītības 
pārvaldi, izdod rīkojumu. 

34. 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 iedzīvotāja tiesības un pienākumi, 
Satversmes konstitucionālais pamats u.c. 

35. Skolēnu mācību sasniegumus Skolā vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības 
standarta un valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, kā arī vadoties pēc 
Skolas izstrādātajiem noteikumiem „Noteikumi par skolēnu sasniegumu 
vērtēšanu Engures vidusskolā”. Katra semestra beigās skolēni saņem IZM 
paraugam atbilstīgu liecību. Otrajā semestrī 1.- 8., 10.-11.klašu skolēnu liecībā 
tiek ierakstīts direktora rīkojums par pārcelšanu nākamajā klasē, 
pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu. Vērtējumu mācību 
priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina 
pamatizglītības vai vispārējās izglītības sertifikāts. 

36. 9. un 12. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību 
dienā. 



37. Valsts pārbaudes darbi Skolā notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem 
„Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības 
programmās”. 

38. Skolas noteiktie pārbaudes darbi notiek saskaņā ar direktora rīkojumiem. 
39. Dokumentus par vispārējās pamatizglītības apguvi skolēni saņem saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 39.pantu. 
40. Dokumentus par vispārējās vidējās izglītības apguvi skolēni saņem saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 48.pantu. 
41. Skola ir tiesīga rīkot eksāmenus skolēniem, kas saņēmuši apliecību par 

vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību, bet vēlas uzlabot 
savus sasniegumus, kā arī eksterniem Ministru kabineta noteikumu noteiktajā 
kārtībā. 

42. Par Engures vidusskolas darbības nodrošināšanu atbild Engures novada dome: 
1. nodrošina transportu skolēnu nogādāšanai skolā un uz mājām; 
2. nodrošina skolas ēku apkuri ziemas sezonā. 

43. Skola savā darbībā vadās no šādiem Engures novada domē pieņemtajiem 
lēmumiem: 

1. par finansēšanu un skolas budžeta sastādīšanu; 
2. par skolas materiālo attīstību un remontiem; 
3. par skolēnu medicīnisko apkalpošanu un ēdināšanas nodrošināšanu; 
4. par Skolas internāta darbību; 
5. par mācību procesa pilnveidošanu; 
6. par skolas direktora pieņemšanu un atbrīvošanu. 

V Metodiskās komisijas

44. Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartā, kā arī mācību priekšmetu 
standartos noteikto prasību izpildei, pedagogu pieredzes popularizēšanai, 
pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido mācību priekšmetu 
metodiskās komisijas. Metodisko komisiju darbu koordinē Skolas metodiskā 
padome. 

45. Metodiskās komisijas savā darbā vadās pēc „Noteikumiem par mācību 
priekšmetu metodiskajām komisijām” un to uzdevumi ir: 

1. izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un 
ierosina tās apstiprināt; 

2. apspriež pedagogu tematiskos plānus un saskaņo katrai klasei veicamo 
pārbaudes darbu (domraksti, tematiskie kontroldarbi, ieskaites, referāti 
un zinātniskie darbi) grafiku semestrim; 

3. nodrošina starppriekšmetu saikni starp dažādiem priekšmetiem vai 
tēmām un ārpusstundu pasākumiem; 

4. analizē skolēnu sasniegumu un pedagogu mācību darba rezultātus; 
5. risina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu 

pielietošanu, skolas inovatīvo darbību; 
6. organizē mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes 

apmaiņu, savstarpēju stundu novērošanu, analizē to rezultātus, u.tml.; 
7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņojot un iesniegt direktoram 

apstiprināšanai izmantojamo mācību grāmatu sarakstu 

 
 



 
 

VI Metodiskā padome

46. Metodisko padomi vada direktora vietniece mācību darbā un tajā ietilpst 
mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, direktora vietniece 
audzināšanas darbā, par mācību grāmatām atbildīgā bibliotekāre. 

47. Metodiskā padome savā darbā vadās pēc „Noteikumiem par skolas metodisko 
padomi” un tās pamatuzdevumi ir koordinēt metodisko komisiju darbu, 
noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus, 
sagatavot priekšlikumus Skolas izglītības programmu satura pilnveidošanai. 

VII Pedagoģiskā  padome

48. Pedagoģiskā  padome ir izveidota pamatojoties Vispārējā izglītības likuma 12. 
pantu, dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai, kuras sastāvā 
ietilpst visi pedagoģiskie darbinieki, un kuru vada skolas direktors, tā savu 
darbību veic saskaņā ar Pedagoģiskās padomes reglamentu. 

49. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi 
protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai 
atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura. 

50. Pedagoģiskā padome: 
1. izvērtē un iesaka direktoram apstiprināšanai izglītības programmas; 
2. padome veic pedagoģiskā procesa analīzi, ierosina pedagoģiskās 

korekcijas programmas īstenošanas uzsākšanu skolā; 
3. sniedz priekšlikumus mācību un audzināšanas procesam nepieciešamās 

materiālās bāzes pilnveidošanai; 
4. pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma, direktors lemj, par skolēnu 

pārcelšanu nākamajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru 
gadu tajā pašā klasē; 

5. pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma, direktors lemj, par pagarinātā 
mācību gada noteikšanu skolēniem pēc direktora vietnieku mācību 
darbā, klašu audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju ieteikuma; 

6. izvērtē skolēnu mācību un audzināšanas, kā arī interešu izglītības darba 
rezultātus; 

7. izvērtē pedagogu darba rezultātus, izstrādā priekšlikumus darba 
uzlabošanai; 

8. izlemj citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus; 
9. saskaņo izglītības programmas, skolas darbā ieviešamos reglamentus 

un darbības noteikumus vai to izmaiņas, skolas darba plānu mācību 
gadam. 

51. Lai pieņemtu lēmumus, kuri saistoši tikai atsevišķu klašu grupu skolotājiem 
un skolēniem vai noteiktai skolotāju vai skolēnu daļai, iespējams sasaukt 
Mazo pedagoģisko sēdi. 

52. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

VIII Pedagoģiskās korekcijas klases



53. Skolēniem ar īpašām vajadzībām skola var atvērt pedagoģiskās korekcijas 
klases. Klasi atver pēc skolas pedagoģiskās padomes priekšlikuma, ar vietējās 
pašvaldības lēmumu un saskaņo ar Izglītības pārvaldi. 

54. Pedagoģiskās korekcijas klases darbības mērķis ir veicināt obligātās 
pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem atbilstoši īpašajām 
vajadzībām. 

55. Pedagoģiskās korekcijas klases uzdevums ir radīt pedagoģiski sociālus 
apstākļus obligātās pamatizglītības iegūšanai, nodrošinot katram bērnam 
piemērotāko pedagoģiskās un (vai) sociālās palīdzības veidu, kurš dotu 
vislabāko rezultātu bērna attīstībā un mācību darbā. 

56. Pedagoģiskās korekcijas klasē izglītojamos uzņem pēc pedagoģiskās padomes 
ieteikuma ar direktora rīkojumu saskaņojot ar izglītojamo vēcākiem: 

1. kuri nespēj apgūt pamatizglītības programmu paredzētajā laikā un 
noteiktu rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka 
palīdzība; 

2. kuri ir klaiņojuši, ilgstoši nav apmeklējuši skolu un līdz ar to 
nepietiekamā līmenī ir apguvuši izglītības programmu; 

3. kuriem nav pietiekami attīstīta motivācija mācīties un tādējādi nav 
ieguvuši izglītību atbilstoši vecumam; 

4. kuriem ģimenes psiholoģiskā un sociālā vide traucē sagatavoties 
skolai, pildīt mājas uzdevumus un normāli socializēties; 

57. Pedagoģiskās korekcijas klasēs skolēnu skaits ir ne mazāks kā 8 un ne lielāks 
kā 15 ja ir nepieciešams , var veidot apvienotās klases. 

58. Pedagoģiskās korekcijas klasēs sākumskolā obligāta ir pagarinātās dienas 
grupa individuālajam mācību darbam, mājas uzdevumu sagatavošanai, 
nodarbībām interešu grupās un citiem pasākumiem. 

59. Sociālo darbu ar izglītojamiem veic pagasta sociālais darbinieks. 
60. Psihologa pienākumus veic psihologs saskaņā ar skolas psihologa darba 

pienākumiem, nodrošinot izglītojamo, pedagogu un vecāku psiholoģisko 
konsultēšanu. 

IX Skolas vadība. Pedagogu un citu skolas darbinieku 
pienākumi un tiesības

61. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc 
saskaņošanas ar Tukuma rajona Izglītības pārvaldi un IZM. Direktors tiek 
atestēts Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 

62. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
darba līgums, amatu apraksts un Skolas nolikums. 

63. Direktora prombūtnes laikā operatīvos lēmumus skolas darba organizācijā 
pieņem direktora vietnieks mācību darbā. 

64. Ilgstošas prombūtnes laikā direktors ar savu rīkojumu nozīmē pienākumu 
izpildītāju, kurš izpilda visas skolas darba vai rīkojumā speciāli noteiktās 
funkcijas. 

65. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas 
procesa organizāciju un norisi skolā. 

66. Direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteiktas direktora vietnieku amata 
aprakstā. 

67. Tiesības un ierobežojumus strādāt par pedagogu nosaka MK noteikumi. 
68. Pedagogam aizliegts ņemt samaksu skolā par privātstundām no skolēna. 



69. Skolas bibliotēku vada bibliotekārs. Bibliotekāra tiesības un pienākumus 
nosaka amata apraksts. 

70. Skolas darbinieku darba attiecības, pienākumus un tiesības regulē skolas 
nolikums, skolas iekšējās kārtības noteikumi, darba līgums, skolas direktora 
apstiprināti amatu apraksti, LR normatīvie un tiesiskie akti, kas viņiem 
saistoši. 

71. Kolektīva intereses tiek atrunātas Koplīgumā. 

X Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

72. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors, vadoties pēc Administratīvā 
procesa likuma 77.panta (Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība). 

73. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Engures novada 
dome. 

74. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktors. 
75. Skolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Engures 

novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtība. 
Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

XI Skolas pašpārvaldes institūcijas

76. Skolas padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka 
Vispārējās izglītības likuma 13.pants un Skolas padomes reglaments. 

77. Skolas padomes sastāvā ietilpst skolas direktors, pedagogu pārstāvji, 
pašvaldības pārstāvji, izglītojamo vecāku pārstāvji, Skolas padomes darbā var 
piedalīties Skolas direktora vietnieki. 

1. vecāku pārstāvjiem Skolas padomes sastāvā jābūt vairākumā. 
2. Skolas padomes priekšsēdētājam jābūt no vecāku pārstāvju vidus. 
3. Skolas padome izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības 

plānam, nodrošina izglītības iestādes atbalsta fonda darbību, risina 
sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus, veic ziedojumu 
uzskaiti, lemj par to izlietojumu, sniedz par to pārskatu vecāku 
kopsapulcē. 

78. Skolā darbojas sabiedriska pašpārvaldes skolēnu institūcija – Skolas  
Parlaments. To ar skolas direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. 
Skolas parlaments darbojas saskaņā ar savu reglamentu un Izglītības likuma 
55. panta 6.punktu. Skolas Parlamenta darbību kā padomdevējs koordinē 
direktora vietnieks audzināšanas darbā un Skolas Parlamentam ir tiesības: 

1. noteikt attiecīgas pašpārvaldes struktūru un sastāvu; 
2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai, pedagoģiskai padomei 

skolas mācību un audzināšanas darba uzlabošanai; 
3. izvirzīt savus pārstāvjus Skolas Parlamentam attiecīgajās reģionālajās 

skolēnu organizācijās; 
4. iespēju robežās saņemt no skolas direktora finansiālu atbalstu. 

XII  Skolēnu pienākumi un tiesības

79. Skolēnu pienākumi un tiesības, pamatojoties uz Izglītības likuma 54. un 
55.pantu, ir noteiktas Skolas Iekšējās kārtības noteikumos. 



80. Iekšējās kārtības noteikumus nosaka skolas direktors konsultējoties ar 
Pedagoģisko padomi, Skolas padomi un Skolēnu pašpārvaldi. 

XIII Skolēnu vecāku (personu ,kas realizē vecāku varu) 
vispārīgās tiesības un pienākumi

81. Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) vispārīgās tiesības, 
atbildību un pienākumus bērnu izglītošanas nodrošināšanā nosaka Izglītības 
likuma 57. un 58.pants. Detalizēti vecāku pienākumus reglamentē skolas 
iekšējās kārtības noteikumi. 

XIV  Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

82. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 
Pedagoģisko padomi, Skolas padomi un Dibinātāju. 

83. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors un Dibinātājs, saskaņo 
ar Engures novada Izglītības pārvaldi un licencē IZM. Grozījumus skolas 
izglītības programmās apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

84. Darba kārtības noteikumus (1.pielikums) un grozījumus tajos apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Skolas padomi. 

85. Iekšējās kārtības noteikumus (2.pielikums) un grozījumus tajos apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Skolas padomi. 

86. Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu Engures 
vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās (3.pielikums) un 
grozījumus tajā apstiprina skolas direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi 
un Skolas padomi. 

87. Skolas padomes reglamentu (4.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Skolas padomi un Pedagoģisko padomi. 

88. Pedagoģiskās padomes reglamentu (5.pielikums) un grozījumus tajā 
apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

89. Noteikumus par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Engures vidusskolā 
(6.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 
Pedagoģisko padomi. 

90. Skolas Parlamenta reglamentu (7.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Skolas padomi. 

91. Noteikumus par mācību priekšmetu metodiskajām komisijām (8.pielikums) 
un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

92. Noteikumus par skolas metodisko padomi (9.pielikums) un grozījumus tajā 
apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

93. Noteikumus par Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi  
(10.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 
Pedagoģisko padomi. 

94. Engures vidusskolas reglaments ”Par darba kvalitātes analīzes komisijas 
darba algas fonda sadali Engures vidusskolā” (11.pielikums) un grozījumus 
tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

95. Engures vidusskolas reglaments ”Par pedagogu darba samaksas fonda 
ekonomijas izlietošanu” (12.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 



96. Engures vidusskolas reglaments ”Par darba samaksu Engures vidusskolas 
tehniskajiem darbiniekiem.” (13.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Engures pagasta padomi. 

97. Pagarinātās darba dienas grupas reglamentu (14.pielikums) un grozījumus 
tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

98. Skolas bibliotēkas reglamentu (15.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

99. Skolas internāta reglamentu ( 16. pielikums) un grozījumus tajā apstiprina 
direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi. 

100.Arhīva reglamentu (17.pielikums) un grozījumus tajā apstiprina direktors. 
101.Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Pedagoģisko padomi. 
102.Mācību stundu un nodarbību sarakstus apstiprina direktors. 
103.Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos apstiprina direktors. 
104.Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, 

saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi. 
105.Skolas grāmatvedība savā darbā vadās pēc Dibinātāja apstiprināta 

grāmatvedības nolikuma. 

XV Engures vidusskolas finansējuma avoti un kārtība

99. Skolas finansējumu nodrošina Dibinātājs, saskaņā ar Izglītības likuma 60.pantu.

106.Skolas finansējuma avoti ir: 
1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 
2. Engures novada domes iedalītie budžeta līdzekļi; 
3. citi finanšu līdzekļi; 

107.Citus finanšu līdzekļus veido: 
1. piesaistītie valsts investīciju līdzekļi; 
2. realizēto projektu rezultātā piesaistītie līdzekļi; 
3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
4. maksas pakalpojumi skolas nolikumā noteiktajos gadījumos; 
5. ieņēmumi par nomu un telpu īri; 
6. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt 

zemākas par pašizmaksu. 
7. saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Engures vidusskolu 

no vienas puses un LJA, Engures mākslas skolu un Engures pagasta 
Skolas ielas – 9 iedzīvotāji atmaksā daļu no summas, kas izlietota 
izdevumu segšanai par elektrību, apkuri, atkritumu izvešanu, 
notekūdeņu attīrīšanas uzturēšanas nodrošināšanu un sakaru 
pakalpojumiem; 

8. grāmatvedība pārbauda šo posteņu sadalījumu un izlietojumu mēnesī 
108.Maksu par izglītības programmu apguvi Engures vidusskolā sedz no valsts un 

pašvaldību budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Interešu izglītības 
programmas finansēšanas kārtību Skola saskaņo ar Engures novada Izglītības 
pārvaldi. 

109.Valsts budžets nodrošina: 
1. pedagogu darba algas; 
2. kvalitātes piemaksas pie darba algas; 
3. mācību grāmatu iegādi. 



110.Engures pagasta padomes budžets nodrošina: 
1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 
2. tehnisko darbinieku algas; 
3. skolai nepieciešamo pulciņu pedagogu darba algas; 
4. grāmatu iegādi; 
5. brīvpusdienu apmaksu skolēniem noteiktā kārtībā; 
6. remonta un celtniecības darbu apmaksu; 
7. pašvaldība piedalās pedagoģiskās korekcijas klases un speciālās 

izglītības programmas uzturēšanas izdevumu un ārpusstundu 
pasākumu organizēšanas finansēšanā; 

8. pašvaldība savu iespēju robežās paredz līdzekļus trūcīgo ģimeņu 
skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām skolā, nodrošina skolēna 
nokļūšanu skolā un no skolas uz mājām, kā arī īpašos gadījumos ar 
apģērbu un apaviem. 

111.Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes 
uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma 
iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu 
izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei. 

112.Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas un algas ekonomijas 
fonda līdzekļus sadala pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz 
izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem. 

113.Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Ziedojumu 
saņemšanas kārtību nosaka Dibinātājs. 

114.Skolas budžeta apjomu katram gadam un izmaiņas tajā nosaka un apstiprina 
Dibinātājs. 

115.Visu finanšu līdzekļu uzskaiti veic centralizēti Dibinātājs . 

XVI Engures vidusskolas saimnieciskā darbība

116.Saskaņā ar Izglītības likumu, Skola var veikt saimniecisko darbību. 
117.Skolas direktors, atbilstoši likumdošanai, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un 

fiziskām personām līgumus par dažādu izglītības iestādē nepieciešamo darbu 
veikšanu, kā arī īres un nomas līgumus. 

118.Skola var sniegt maksas pakalpojumus, ja tie netraucē izglītības programmu 
īstenošanu un ir noteikti Skolas nolikumā. 

119.Engures vidusskola var sniegt šādus maksas pakalpojumus, vadoties pēc 
Engures novada domē apstiprināta cenrāža: 

1. skolas internāta izmantošana nometņu un citu pasākuma rīkošanai; 
2. Apšuciema skolas izmantošana nometņu un citu pasākumu rīkošanai; 
3. telpu izīrēšanu pasākumu organizēšanai; 
4. kopētāja veicamos pakalpojumus; 
5. datorklases pakalpojumus; 
6. transporta pakalpojumus; 

120.Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 
121.Saskaņojot ar Dibinātāju, Skola var noteikt arī citus maksas pakalpojumus. 
122.Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē 

direktors, Skolas padome un Dibinātājs. 
123.Skolas saimnieciskās darbības un sniegto maksas pakalpojumu rezultātā gūtie 

ienākumi, kā arī pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības 
budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi izmantojami Skolas 



attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma iegādei, kā arī darbinieku un 
skolēnu materiālai stimulēšanai atbilstoši direktora apstiprinātai kārtībai. 

XVII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

124.Skolu reorganizēšanas un likvidēšanas kārtību nosaka Izglītības likums un 
Vispārējās izglītības likums. 

125.Skolu reorganizē vai likvidē Engures novada dome par to vismaz 6 mēnešus 
iepriekš brīdinot skolu un saskaņojot ar IZM. 

126.Skola likvidējama tikai pēc mācību gada beigām. 

XIX Grozījumi Skolas nolikumā un tā pielikumos

127.Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Dibinātāja, direktora, Skolas padomes 
vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma, saskaņojot ar dibinātāju. 

128.Engures vidusskolas nolikums sastādīts saskaņā ar Vispārējās izglītības  
likumu. 

129.Grozījumus Skolas nolikuma pielikumos veic, saskaņojot šī nolikuma XIV 
nodaļā noteiktajā kārtībā.       

130.Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs. 
131.Skolas nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to apstiprināšanas Engures novada domē. 

XX Citas tiesību aktos noteiktās ziņas

132.Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā 
pamatojoties uz Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. 
Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs. 

133.Skolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek kārtota 
lietvedība (skolas dokumentācija) un skolas arhīvs. 

134.Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola 
noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Engures 
novada domes izglītības pārvaldei un (vai) IZM. 

135.Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, Skolā darbojas medpunkts, kura darbu organizē un 
vada medmāsa. 

136.Darba drošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam par darba aizsardzību 
un skolas izstrādātajiem darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības u.c 
noteikumiem. 

137.Skola savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus saskaņā ar 
pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. 

138.Ugunsdrošības ievērošanu skolā nodrošināta atbilstoši LR Likumam par 
ugunsdrošību un ugunsdrošības noteikumiem izglītības iestādē. 

139.Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši LIIS izstrādātajai 
skolvadības programmatūrai – skolu pases, pārskatus VS-1 informāciju par 
mācību programmām, personām (skolēni, darbinieki) un pārējo skolai un 
pašvaldībai interesējošo informāciju. 

 



Engures vidusskolas nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2009.gada 10. jūlijā 
(protokols nr.5) un ar Skolas padomi 2009. gada 10 .jūlijā.
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