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I Vispārīgie noteikumi

1. Smārdes pamatskola (turpmāk tekstā  - Skola) ir Engures novada domes (turpmāk 
tekstā   -  Pašvaldība)  dibināta  izglītības  iestāde,  kura  īsteno  vispārējās 
pamatizglītības,  pirmsskolas  izglītības  un  interešu  izglītības  programmas.  Pie 
Skolas kā struktūrvienības darbojas  pirmsskolas  izglītības iestāde un pirmsskolas 
un sākumskolas bērnu dienas centrs.

mailto:smardesskola@delfi.lv


2. Skola ir  juridiska persona,  tai  ir  sava simbolika,  rēķins bankā.  Skola ir  tiesīga 
lietot zīmogu ar valsts mazā ģērboņa attēlu saskaņā ar  likumu “Par Latvijas valsts 
ģērboni” .

3. Skolas juridiskā adrese: Smārdes pamatskola, Smārdes pagasts, Engures novads, 
LV-3129. 

II Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

1. Smārdes pamatskolas darbības mērķis ir:

4.1.  organizēt  un  īstenot  izglītības  procesu,  kas   nodrošina   valsts 
pamatizglītības  standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
4.2. veidot izglītības vidi, kas veicina katra skolēna harmoniskas personības 
veidošanos  un  attīstību,  sekmē  skolēnu  atbildīgu  attieksmi  pret  sevi  un 
līdzcilvēkiem,  veido  pamatu  tālākai  izglītībai  un  nodrošina  dzīves  prasmju 
apguvi.
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2. Skolas  darbības  pamatvirziens  ir  izglītojošā  darbība.  Skola  veic  audzināšanas 

darbu, piedāvā plašas interešu izglītības iespējas, veic sabiedrības izglītošanu un 
veic citu saimniecisko darbību.

3. Skolas galvenie uzdevumi:

6.1.  īstenot  licencētās  vispārējās  pamatizglītības  un  pirmsskolas  izglītības 
programmas;
6.2.  izvēlēties  izglītošanas  darba  metodes  un  formas,  kas  nodrošina  skolēna 
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
6.3. nodrošināt  skolēniem iespēju  iegūt  zināšanas,  prasmes  un  attieksmes, 

sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 
pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;

6.4. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finansu resursus;
6.5.  sadarboties  ar  skolēnu vecākiem (aizbildņiem),  lai  nodrošinātu  obligātās 
pamatizglītības ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
6.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
6.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 

pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas 
procesā.

III Īstenojamās izglītības programmas

7. Atbilstoši  Izglītības  likumam izglītojošo  darbību  reglamentējošs  dokuments  ir 
izglītības  programma.  Pamatizglītības  programmas  saturu  un  īstenošanu 
reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts.

8. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

  8.1. pamatizglītības programma, kods 21011111;
  8.2. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.  



9. Pedagogiem ir tiesības izmantot mācību priekšmetu paraugprogrammas vai pašu 
izstrādātas  mācību  priekšmetu  programmas.  Tās  izvērtē  Skolas  metodiskā 
padome un apstiprina direktors.

10. Katrs  pedagogs atbilstoši  mācību priekšmeta standartam un saskaņā ar mācību 
priekšmeta  paraugprogrammu mācību  gada  sākumā  izstrādā  tematiskos  plānus 
savā priekšmetā. Tos izskata un apstiprina direktora vietnieks. 

11. Skolas  mācību  plāns  tiek  veidots  saskaņā  ar  Skolas  izglītības  programmām, 
pamatojoties  uz  apstiprinātu  pamatizglītības  mācību  priekšmetu  un  stundu 
paraugplānu.

12. Skola  atbilstoši  valsts  un  pašvaldības  finansējumam  un  saskaņā  ar  vecāku 
rakstiskiem iesniegumiem īsteno interešu izglītību .
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3.  Izglītību iegūst latviešu valodā.

IV  Izglītības procesa organizācija

13. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru 
sākuma un beigu datumus,  kā arī  skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta 
(turpmāk  MK)  noteikumi.  Papildus  brīvdienas  1.klasei  vienu  nedēļu  otrajā 
semestrī nosaka skolas direktors, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi. 

14. Skolēnu uzņemšana  Skolā  un  pārcelšana  nākamajā  klasē  notiek  atbilstoši  MK 
noteikumiem “Noteikumi par  obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai  un 
pārcelšanai  nākamajā  klasē  vispārējās   izglītības  iestādēs”.  Uzņemot  skolēnus 
1.klasē, nav atļauts kārtot pārbaudījumus.

15. Direktors, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, nosaka mācību gada pagarinājumu 1.-
8.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

16. Pamatojoties  uz  MK  noteikumiem  “Noteikumi  par  obligātajām  prasībām 
izglītojamo  uzņemšanai  un  pārcelšanai  nākamajā  klasē  vispārējās   izglītības 
iestādēs”  un  pedagoģiskās  padomes  ieteikuma,  direktors  nosaka 
pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru 
mācību sasniegumu vērtējums:

   16.1.  1.- 4.  klasē    neatbilst   mācību    priekšmetu    standartos    noteiktajiem
sasniedzamajiem   rezultātiem vai gada vērtējums ir zemāks par četrām ballēm 

            vai gada vērtējums nav saņemts;



    16.2.   5.- 8.  klasē     gada   vērtējums     ir   zemāks   par   četrām   ballēm   vai 
            gada vērtējums nav saņemts.   

17.Skolas  pedagoģiskās  padomes  lēmumu  par  pēcpārbaudījumiem  un  papildus 
mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un klases 
audzinātājs izdara attiecīgu ierakstu skolēna liecībā.

18. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Saskaņā ar Vispārējās 
izglītības  likuma  35.pantu  pamatizglītības  programmas  īstenošanai  mācību 
stundas ilgums ir 40 minūtes.

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

20.  Mācību  slodzes  sadalījumu  pa  nedēļas  dienām  atspoguļo  stundu  saraksts.  Ar 
Skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un pedagogi tiek iepazīstināti 
pirms katra semestra sākuma. Stundu saraksts: 

   20.1.ietver  pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā 
nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu (klases stundu);
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20.2.ir pastāvīgs visu semestri, un  izmaiņas tajā  var izdarīt    direktors,  direktora 

      vietnieks   izglītības  jomā  (turpmāk   direktora   vietnieks) vai    cita    Skolas
 direktora  norīkota  par  to  atbildīga  persona,  par  izmaiņām  informējot 
pedagogus  un skolēnus.                                 

    
21.Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kuras tiek 

organizētas, ievērojot Skolas iespējas un uz vecāku rakstisku iesniegumu pamata, 

ir pamatizglītības programmas papildus daļa. Ja tās apmeklē vismaz 90% attiecīgās 

klases skolēnu, tās tiek iekļautas stundu sarakstā kā pirmās vai pēdējās stundas. 

22.Interešu izglītības programmu realizācija par valsts un pašvaldības līdzekļiem 

saskaņā ar skolēnu vecāku iesniegumiem notiek pēc mācību stundām.

23.Projektu nedēļas organizēšanai drīkst izmantot ne vairāk kā 5 mācību dienas 

otrajā semestrī. Tās norises kārtību nosaka metodiskā padome un tā tiek plānota 

Skolas gada darba plānā. 

24. Skola var piedāvāt skolēniem konsultācijas mācību priekšmetos ārpus obligātā 

mācību laika, kā arī iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. 



Skolā var tikt organizēta pagarinātās darba dienas mācību grupa 1.- 4.klašu 

skolēniem saskaņā ar vecāku rakstiskiem iesniegumiem.

25.Ilgstoši  slimojošiem  skolēniem  nodrošina  mājas  apmācību  saskaņā  ar 
normatīvajiem aktiem.

 
26.Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu 

un saskaņā ar skolas Kārtību par skolēnu zināšanu vērtēšanu.

27.Katra semestra beigās skolēni saņem Izglītības un zinātnes ministrijas 

apstiprinātajam paraugam atbilstīgu liecību. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā 

tiek ierakstīts direktora rīkojums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, 

pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu. 

28.Beidzot 9. klasi, skolēni kārto pārbaudījumus un saņem Apliecību un sekmju 

izrakstu par pamatizglītību atbilstoši likumdošanas aktos noteiktajai kārtībai.

 29.Ja 9.klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai 

valsts pārbaudes darbiem, vai, ja zināšanu vērtējums vairāk kā trijos mācību 

priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir zem četrām ballēm, viņam izsniedz 

liecību ar rakstisku informāciju par  pienākumu turpināt pamatizglītības apguvi 

līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. 1.- 8.klašu skolēnu pārcelšana nākošajā klasē 

notiek saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par obligātajām prasībām 

izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības 

iestādēs”.

30.Skolā ir noteikti mācību gada noslēguma pārbaudes darbi: 5.klases skolēniem 

vienā mācību priekšmetā, 7.un 8.klašu skolēniem divos mācību priekšmetos. Tie 

tiek noteikti pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada sākumā. 
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V Metodiskās komisijas

31.Valsts  pamatizglītības  un  mācību  priekšmetu  standartos  noteikto  prasību 
nodrošināšanai,  mācību  priekšmetu  un  pedagogu  pieredzes  popularizēšanai, 
pasākumu un projektu īstenošanai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi 
tiek apvienoti metodiskās komisijās. To vadītāji veido Skolas metodisko padomi, 
kuras  darbs  tiek  organizēts,  pamatojoties  uz  Metodiskās  padomes  reglamentu. 
Komisiju darbu vada Skolas direktora vietnieks un koordinē metodiskā padome.

32. Metodiskās padomes uzdevumi:

   32.1.risināt  ar  mācību  saturu,  mācību  līdzekļu  pielietošanu  un  Skolas 
inovatīvo  darbību  saistītus  jautājumus  pedagoģiskā  procesa  efektivitātes 
nodrošināšanai;

   32.2.izstrādāt  Skolas  metodiskā  darba  galvenos  virzienus  un  koordinēt 
metodisko komisiju darbu;

   32.3.organizēt skolēnu projekta nedēļas darbu;
   32.4.palīdzēt koordinēt skolas piedalīšanos dažādos projektos;
   32.5.izstrādāt pedagogu tālākizglītības plānu un atbalstīt viņu radošo darbību;
   32.6.sadarboties ar Skolas atbalsta personālu.

33.Metodisko komisiju uzdevumi:

   33.1.organizēt  Skolas  olimpiādes,  konkursus,  mācību  priekšmetu 
pēcpusdienas;

   33.2.organizēt skolēnu piedalīšanos rajona, novada un valsts olimpiādēs;
   33.3.organizēt savstarpējo stundu apmeklējumus un veikt to analīzi,
   33.4.nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem;

         33.5.analizēt skolēnu un pedagogu mācību darba rezultātus.

VI Pedagoģiskā padome

34.Dažādu  ar  mācību  un  audzināšanas  darbību  saistītu  jautājumu  risināšanai  ir 
izveidota Skolas pedagoģiskā padome, tā darbojas saskaņā ar reglamentu.

35.Pedagoģisko padomi vada  direktors. Tās sastāvā ir visi skolā strādājošie pedagogi 
un medicīnas darbinieks. To sasauc ne retāk kā četras reizes mācību gadā  un 
sēdes norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

36.Pedagoģiskās padomes kompetencē ir:



   36.1.veikt  pedagoģiskā  procesa  analīzi  un  izstrādāt  priekšlikumus  darba 
uzlabošanai;
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    36.2.noteikt Skolas darbības mērķus un uzdevumus, plānot ilgtermiņa attīstību 
           un mācību gada darbu;
    36.3.popularizēt labāko pedagogu darba pieredzi;
    36.4.lemt  par pagarinātā mācību gada noteikšanu skolēniem ar zemu zināšanu 
            vērtējumu;
    36.5.izlemt citus ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.

37.Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst  juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar 
direktora rīkojumu, visos pārējos gadījumos tiem ir ieteikuma raksturs.

38.Skolā  darbojas  pedagogu  darba  kvalitātes  komisija,  kuru  uz  3  gadiem  ievēl 
pedagoģiskā padome. Komisija piedalās darba algas piemaksu sadales jautājumu 
izlemšanā atbilstoši pedagoģisko darbinieku finansēšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

VII Skolas vadība

39.Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes 

Dibinātājs, pamatojoties uz novada domes lēmumu un saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. Direktors tiek atestēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

40.Direktora kompetenci  nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

Darba likums un Skolas Nolikums. 

41.Direktora pienākumi vispārīgie pienākumi ir:

    41.1.vadīt skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
    41.2.nodrošināt izglītības programmu īstenošanu;
    41.3.nodrošināt  Skolu  ar  amatam atbilstošas  kvalifikācijas  pedagogiem un 

darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un citus darbiniekus 
saskaņā  ar  Darba  likumu  un  atbilstoši  MK  noteiktajām  profesionālās 
kvalifikācijas prasībām;

    41.4.noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
    41.5.nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības 

procesa kvalitatīvai īstenošanai;
     41.6.izstrādāt un piedalīties     Skolas   darbību    reglamentējošu    dokumentu 
         (skolas   nolikuma,  iekšējās  kārtības  noteikumu,  attīstības  plāna  u.c.) 

izstrādāšanā un kontrolēt to izpildi;
     41.7.nodrošināt    likumu ,   Ministru    kabineta   noteikumu  un citu normatīvo



          aktu  izpildi Skolā;                 
     41.8.nodrošināt Skolas datu bāzes uzturēšanu un pilnveidi;
     41.9.organizēt un plānot Skolas saimniecisko un finansiālo darbību, racionāli 

     izmantot finansu un materiālos resursus;
     41.10.pārstāvēt    Skolas    intereses   valsts,    pašvaldību    un   nevalstiskajās  
           institūcijās;

           41.11.vadīt pedagoģiskās padomes darbu;
           41.12.atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēni atrodas  Skolā 
                 vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
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           41.13. ziņot pašvaldības  institūcijām,  kuru  funkcijās  ietilpst   bērnu   tiesību

     aizsardzības  jautājumu  risināšana,  par  gadījumiem,  kad  skolēnam  tiek  
     konstatētas  vardarbības  pielietošanas  pazīmes  Skolā  vai  ārpus  tās;

            41.14.nodrošināt Skolas padomes izveidi un svarīgos  jautājumos  konsultēties 
                  ar Skolas padomi, skolēnu  padomi, uzklausīt to  viedokļus  un  ņemt  vērā 
                  ieteikumus;
            41.15.nodrošināt  savlaicīgu    pārskatu,   atskaišu un   informācijas   sniegšanu 
                  Valsts Satistikas pārvaldei, Pašvaldībai,  Skolas    darbību    kontrolējošām 
                   Institūcijām;
            41.16.organizēt bērnu ēdināšanu;
            41.17.nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā;

      41.18.izpildīt  citus   šajā   Nolikumā un   citos   normatīvajos   aktos   minētos 
             pamatskolas direktora pienākumus.

  42.Skolas direktora vispārīgās tiesības:

       42.1.savas kompetences  ietvaros  patstāvīgi   lemt   par   Skolas  intelektuālo, 
             finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
       42.2.pieņemt darbā savus  vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt 
            viņu pienākumus un tiesības;
       42.3.deliģēt    pedagogiem    un  Skolas    darbiniekiem   konkrētu  uzdevumu, 
             funkciju veikšanu;

 42.4.noteikt   Skolas   darbinieku  un   štatu   vienību   skaitu,  saskaņojot to ar 
     Pašvaldību;

       42.5.slēgt     līgumus    ar   fiziskām  un    juridiskām    personām     Nolikumā
            paredzētajos darbības virzienos;
        42.6.inicēt likumdošanas aktus izglītībā;
        42.7.apbalvot  un  ieteikt   apbalvošanai,   kā  arī   prēmēt  pedagogus un citus 
            darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
        42.8.uzņemt  un   atskaitīt   skolēnus  Izglītības   likumā  un MK  noteikumos 
             noteiktajā kārtībā;
        42.9.apstiprināt  izglītības  programmas, pedagogu  tarifikācijas, darba plānus 
            un citus Skolas darbību reglamentējošos dokumentus;

42.10.  ilgstošas    prombūtnes   laikā, saskaņojot   ar   Pašvaldību,   nozīmēt 
             direktora pienākumu izpildītāju.



43.Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanas procesa un 

saimnieciskā darba organizāciju Skolā. Direktora vietniekus ar rīkojumu darbā 

pieņem un no darba atbrīvo Skolas direktors. Direktors nosaka pamatprasības viņu 

profesionālajai atbilstībai, pienākumus un tiesības.

44.Direktora vietnieka izglītības jomā pamatpienākumi ir:

43.1.kvalitatīva  pamatizglītības  un  pirmsskolas  izglītības  programmu 
īstenošanas procesa organizācija Skolā;

43.2.metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība
    Skolā;
43.3. mācību priekšmetu programmu izskatīšana un saskaņošana;
43.4. izglītības procesa pārraudzības nodrošināšana;
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43.5.Skolas audzināšanas darba vadīšana un koordinēšana;
43.6.Skolas tradīciju izkopšana un saglabāšana;
43.7.sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizēšana skolēniem;
43.8. pedagogu tālākizglītību plānošana un organizēšana.

45. Direktora vietnieka saimnieciskā darbā pamatpienākumi ir:

45.1. nodrošināt Skolas un tās struktūrvienību materiālās bāzes uzturēšanu 

kārtībā un tās racionālu

     izmantošanu;

45.2. nodrošināt   higiēnas,  sanitāro,   darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības 

                 prasību izpildi.

46.Direktoru vietniekiem ir tiesības:

46.1.direktora prombūtnes laikā pieņemt patstāvīgus lēmumus Skolas darbības 
nodrošināšanai;

46.2.deliģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju 
veikšanu;

46.3.kontrolēt mācību un audzināšanas procesa norisi Skolā;
46.4.izteikt  priekšlikumus  Skolas  attīstībai,  normatīvo  dokumentu 

izstrādāšanai, iekšējās kārtības nodrošināšanai. 



VIII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības 
un pienākumi

47.Pedagoga  vispārīgie  pienākumi  izglītošanas  procesā  noteikti  Izglītības  likumā. 
Pedagoga pamatpienākumi ir:

47.1.radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
47.2.izvēlēties  vai  izstrādāt  mācību  priekšmetu  programmas  saskaņā  ar 

standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem;
47.3.pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties 

skolas pedagoģiskās padomes un metodisko komisiju darbā;
47.4.būt atbildīgam par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un viņa 

vadītajos un organizētajos pasākumos;
47.5.ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem (vardarbību vai  citiem pret bērnu 
vērstiem nodarījumiem) Skolas vadībai vai citai kompetentai iestādei;
47.6.veidot pozitīvu saskarsmes vidi;
47.7.ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
47.8.ievērot skolēnu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
47.9.stimulēt,  vadīt  un  sniegt  īpašu  atbalstu  skolēniem  ar  speciālām 
vajadzībām;
47.10.būt  atbildīgam  par  savu  darbu,  tā  metodēm,  paņēmieniem  un 
rezultātiem;
47.11.pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības. 

48.Pedagogam ir tiesības:

48.1.tikt ievēlētam un darboties Skolas pašpārvaldē;
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48.2.saņemt  valsts  garantētu  apmaksātu  ikgadēju  atvaļinājumu  Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā;
48.3.saglabājot  pamatalgu  Skolā,  kurā  pedagogs  strādā  pamatdarbā,  30 
kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās 
meistarības pilnveidei;
48.4.izteikt  priekšlikumus  un  tikt  uzklausītam  Skolas  attīstības,  iekšējās 
kārtības nodrošināšanas un citos jautājumos;
48.5.saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;
48.6.pārsūdzēt  direktora  pieņemtos  lēmumus  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā.

49.Pedagogus  darbā  var  pieņemt  arī  konkursa  kārtībā.  Konkursa  kārtību  un 
noteikumus nosaka Skolas direktors.

50.Skolas tehniskos, saimnieciskos un citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no 
darba direktors.  Direktors  nosaka    arī viņu   pienākumus un   tiesības, kas  tiek 
fiksētas   darba  līgumos, amatu  aprakstos.



IX Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi

51.Skolēna  pienākumus  un  tiesības  nosaka  Izglītības  likuma 54.  un  55. pants  un 
Skolas Iekšējās kārtības noteikumi.

X Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

52.Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

53.Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Engures novada 
domes priekšsēdētājam vai citās likumdošanā noteiktajās institūcijās.

54.Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

XI Skolas padome

55.Sabiedrības,  Pašvaldības  un  vecāku  sadarbības  nodrošināšanai  tiek  izveidota 
Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu un tās sastāvā 
var būt:

55.1.Skolas direktors;
55.2.pedagogu pārstāvji;
55.3.pašvaldības pārstāvji;
55.3 līdz 4vecāku (aizbildņu) pārstāvji;
55.5.skolēnu pašpārvaldes pārstāvis;
55.6.citu organizāciju pārstāvji.
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56.Skolas padomes sastāvu nosaka padomes reglaments, to veido, ievērojot Nolikumā 

ietvertās normas. Skolēnu vecāku (aizbildņu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt 
      vairākumā. Skolas padomes vadītājam ir  jābūt  ievēlētam no skolēnu vecāku 

(aizbildņu) vidus.

57.Skolas padome:

57.1.izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam;
57.2.iesniedz  priekšlikumus  par  iestādes  darba  organizāciju,  budžeta 

sadalījumu, Skolas saimniecisko darbību, izglītības programmu īstenošanu, 
grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos;

57.3.risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
            57.4.veic  Skolā saņemto ziedojumu uzskaiti,  pieņem lēmumus par  to 

izlietošanu un atskaitās par to Skolas vecāku (aizbildņu) pilnsapulcei;
57.5.sekmē sadarbību ar vecākiem un sabiedrību.



58.Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skola padome ir tiesīga 
pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem 
padomes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. 

59.Sēdes  tiek  protokolētas,  lēmumi  nosūtīti  attiecīgajām  instancēm,  to  izpildes 
kontrole tiek plānota.

XII Skolēnu padome

60.Skolēnu  padome  ir  sabiedriska  skolēnu  pašpārvaldes  institūcija.  To  pēc  savas 
iniciatīvas  veido  skolēni  ar  Skolas  pedagogu  un  direktora  atbalstu.  Skolēnu 
padome darbojas  saskaņā  ar  reglamentu,  tā  ir  demokrātiska  skolēnu  kolektīva 
pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē 
un  vada  skolēnu  sabiedrisko  dzīvi  Skolā,  aizstāv  skolēnu  tiesības,  intereses, 
piedalās Skolas pārvaldē. 

61. Padome sastāv no 5.-9.klašu pārstāvjiem. Padomes locekļu skaits nav noteikts, 
tajā jābūt vismaz vienam pārstāvim no katras klases.

62.Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī (izņemot brīvlaiku un svētku 
laiku).

63.Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem. 
Padomes sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo.

64.Padomes  sēdes  tiek  protokolētas,  protokolā  ieraksta  sēdes  norises  laiku,  darba 
kārtību, dalībniekus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus un lēmumus.

65.Padomes galvenie uzdevumi ir:

65.1.izstrādāt skolēnu padomes reglamentu;
65.2.saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
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65.3.organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā, veicināt sadarbību ar citām Skolām un 

iestādēm;
65.4.sadarbojoties ar Skolas vadību, piedalīties Skolas normatīvo dokumentu 

izstrādē,  Skolas  darbības  plānošanā,  veikt  darbības,  kas  veicina  Skolas 
attīstību un augšupeju;

65.5.izteikt  ierosinājumus  Skolas  vadībai  izglītības  procesa  un  ārpusstundu 
darba pilnveidošanai;

65.6.skolēnu padomei savā darbībā ir tiesības uz Skolas vadības finansiālu un 
cita veida atbalstu.

XIII Skolas darbību reglamentējošie dokumenti

66.Skolas nolikumu un grozījumus tajā saskaņo ar Pašvaldību un Skolas padomi.



67.Skolas attīstības plānu un grozījumus saskaņo ar Skolas padomi .

68.Skolas  izglītības  programmas  saskaņo  ar  Pašvaldību  un  licencē  Izglītības  un 
zinātnes ministrijā. Grozījumus Skolas izglītības programmās  saskaņo ar Skolas 
padomi.

69.Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajā  saskaņo ar arodorganizāciju, darba 
kolektīva sapulci.

70.Skolas Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajā saskaņo ar Skolas padomi 
un Skolēnu padomi.

71.Pirmsskolas  izglītības  iestādes  reglamentu   un  Iekšējās  kārtības  noteikumus, 
grozījumus tajos  saskaņo ar Skolas padomi.

72.Skolas padomes reglamentu  un grozījumus tajā saskaņo ar Skolas padomi.

73.Pedagoģiskās  padomes  reglamentu  un  grozījumus  tajā  saskaņo  ar  Pedagoģisko 
padomi.

74.Skolēnu padomes reglamentu un grozījumus tajā saskaņo ar Skolēnu padomi.

75.Metodiskās padomes reglamentu un grozījumus saskaņo ar Pedagoģisko padomi.

76.Pedagogu  darba  kvalitātes  komisijas  reglamentu  un  pedagogu  materiālās 
stimulēšanas kārtību un grozījumus tajā  saskaņo ar Pedagoģisko padomi.

77.Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā  apstiprina direktors.

78.Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors. 

79.Arhīva ekspertu komisijas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors.

80.Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 
zonālo valsts arhīvu.
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81.Citus Skolā nepieciešamos normatīvos aktus apstiprina Skolas direktors.

XIV Skolas finansēšanas kārtība

82.Skolas finansēšanas avoti ir:

82.1.valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
82.2.pašvaldības budžets;
82.3.papildus finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

            82.3.1.no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
82.3.2.sniedzot  maksas   pakalpojumus –  telpu izīrēšana  un citos Pašvaldības
   noteiktajos gadījumos;   



            82.3.3.no ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;
            82.3.4.no citiem ieņēmumiem.

83.Smārdes  pamatskolai  tās  nepārtrauktas  darbības  nodrošināšanai  nepieciešamos 
finansiālos  un  materiālos  apstākļus  nodrošina  Engures  novada  dome  Ministru 
kabineta  noteiktajā  kārtībā.  Pašvaldība  nodrošina  Skolas  uzturēšanas  un 
saimnieciskos izdevumus, tai skaitā saimnieciskā (tehniskā) personāla darba algas, 
nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošā Skola finansējama no pašvaldības budžeta.

84.Pašvaldība piedalās ārpusstundu pasākumu organizēšanas finansēšanā. Nodrošina 
skolēnu nokļūšanu uz Skolu un no Skolas uz mājām, savu iespēju robežās paredz 
līdzekļus trūcīgo ģimeņu skolēnu nodrošināšanai  ar brīvpusdienām Skolā, kā arī 
īpašos gadījumos ar apģērbu, apaviem un Skolas piederumiem.

85.Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta mērķdotācijām.

86.Pašvaldība skolai var piešķirt papildus finansējumu konkrēta mērķa realizēšanai.

87.Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas (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 Skolas, klašu telpu vai citi remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā 
ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.

XV Skolas saimnieciskā darbība

89.Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.

90.Skolas direktors ir tiesīgs:

90.1.slēgt īres un nomas līgumus;
90.2.slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai 
nepieciešamo darbu veikšanu.
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91.Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, 

kā  arī  citi  pašu  ieņēmumi  neietekmē  valsts  budžeta  vai  Pašvaldības  budžeta 
gadskārtējo  asignējumu apmēru.  Šie  līdzekļi,  kā  arī  ziedojumu un dāvinājumu 
līdzekļi ieskaitāmi iestādes kontā un izmantojami tikai: 

91.1.Skolas attīstībai;
91.2.mācību līdzekļu iegādei;
91.3.aprīkojuma iegādei;
91.4.ziedotāju noteikto mērķu īstenošanai;
91.5.darbinieku un skolēnu materiālai stimulēšanai.

92.Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Pašvaldība.



93.Skolā saskaņā ar līgumu tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Ēdnīcas darbu kontrolē 
direktors, Skolas padome un Pašvaldība.

XVI Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

94.Smārdes pamatskolu reorganizēt vai likvidēt var Engures novada dome, saskaņojot 
ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XVII Grozījumu skolas nolikumā pieņemšanas kārtība

95.Grozījumus  Skolas  nolikumā  var  izdarīt  pēc  Pedagoģiskās  padomes,  Skolas 
padomes priekšlikuma. Tos apstiprina Pašvaldība.

XVIII Citi tiesību aktos noteiktie Skolas pienākumi

96.Skolas  bibliotēkas  fondu  komplektēšanu,  uzskaiti,  izmantošanu  un  saglabāšanu 
Skola veic saskaņā ar bibliotēkas reglamentu.

97.Saskaņā  ar  spēkā  esošo  likumdošanu  un  noteiktā  veidā  Skola  kārto  lietvedību 
(skolas dokumentāciju) un skolas arhīvu.

98.Atbilstoši  Valsts  statistikas  pārvaldes  noteikto  pārskatu  formām Skola  noteiktā 
kārtībā sagatavo atskaites un iesniedz tās atbilstošajām institūcijām.

99.Skola savā darbībā ievēro Skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi 
Labklājības ministrija.

100.Ugunsdrošības  ievērošana  Skolā  tiek  nodrošināta  atbilstoši  likumam  “Par 
ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.
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101.Skola  savā  darbībā  ievēro  Ministru  kabineta  noteikumus  par  kārtību,  kādā 

nodrošināma skolēnu drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos. 

Direktore G.Lāce

2009. gada 14. jūlijs
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