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I. Vispārīgie noteikumi

1.Milzkalnes  sākumskola  (  turpmāk  tekstā  –  Skola  )  ir  Engures  novada  Smārdes 
pagasta pašvaldības  turpmāk (tekstā – Pašvaldība) dibināta izglītības iestāde, kura 
īsteno pamatizglītības pirmā posma   (1.-6.klases) izglītības programmu.

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.

3.Skolai ir zīmogs ar Engures novada Smārdes pagasta uzrakstu.  Ir rēķins bankā.

4.Skolas juridiskā adrese:  Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3148.

II. Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

5.Skolas darbības mērķis ir  veidot  izglītības vidi,  organizēt un īstenot izglītošanas 

procesu,  kas  nodrošinātu  Valsts  pamatizglītības  standartā  noteiktos  mērķus  un 

uzdevumus.

6.Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.

7.Skolas galvenie uzdevumi:

7.1.īstenot pamatizglītības pirmā posma ( 1.-6. klasei ) izglītības programmu;



7.2.izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

7.3.racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finansu resursus;

7.4.sadarboties  ar  skolēnu  vecākiem  (  aizbildņiem  ),  lai  nodrošinātu  obligātās 

pamatizglītības pirmā posma ( 1.- 6.klase ) izglītības programmas ieguvi visiem 

skolas vecuma bērniem.

III. Īstenojamās izglītības programmas

1.Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītība programma. 

Skola īsteno pamatizglītības pirmā posma ( 1.- 6.klase ) izglītības programmu, kods 

11011111.

2.Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase ) izglītības programmas apguvi reglamentē 

Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts.

3.Izglītību iegūst latviešu valodā.

4.Skola  īsteno interešu izglītības programmas, kuras apstiprina direktors

IV. Izglītības procesa organizācija

1.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un 

beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.

2.Skolēnus  uzņem  skolā,  pārceļ  nākamajā  klasē  un  atskaita  no  skolas  saskaņā  ar 

Ministru  kabineta  noteikumu  prasībām  izglītojamo  uzņemšanai  un  pārcelšanai 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

3.Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu 

pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar skolas direktora apstiprināto stundu 

sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.

4.Stundu saraksts: 

15.1 Ietver pamatizglītības pirmā posma (1. - 6.klase ) izglītības programmas mācību 

priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas un klases audzinātāja stundu;



15.2. Neietver fakultatīvās un individuālās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot 

brīvprātības principu;

15.3 Ir pastāvīgs visu semestri, un izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks 

izglītības jomā vai cita skolas direktora norīkota persona.

1.Skolēnu maksimālo mācību slodzi  un mācību stundas  ilgumu nosaka Vispārējās 

izglītības likums.

2.Skolēnu interešu izglītību ( pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, u.c. nodarbības ) par 

Valsts,  Pašvaldības  vai  vecāku  līdzekļiem  veic,  ja  ir  skolēnu  vecāku  rakstisks 

iesniegums. Nodarbībām veido atsevišķu stundu sarskstu.

3.Līdz  15  mācību  dienām klase,  Skola  var  izmantot  mācību  ekskursijām,  mācību 

olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību 

saistīto pasākumu organizēšanai.

4.Skola  piedāvā  skolēniem mācību nodarbības  ārpus obligātā  mācību laika,  kā  arī 

iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. Skola organizē pagarinātās 

darba dienas grupas, kuras darbību nosaka tās kārtība.

5.Skolēns atsevišķos gadījumos vienā gadā var apgūt divu vai vairāku klašu kursu 

programmas.  Šajos  gadījumos  lēmumu  pieņem  pedagoģiskā  padome.  Skolas 

direktors, saskaņojot ar rajona izglītības pārvaldi, izdod rīkojumu.

6.Katrā  klasē viena stunda nedēļā  ir  klases  audzinātāja  stunda,  kurā pārrunājamas 

tēmas:  satiksmes  drošība,  darbība  ekstremālās  situācijās,  veselīgs  dzīves  veids, 

uzvedība  un  saskarsmes  kultūra,  profesijas  izvēle  un  tālākizglītība, 

dzimumaudzināšana, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņu un iedzīvotāju tiesības un 

pienākumi, Satversmes konstitucionālais pamats u.c.

7.Skolēnu  mācību  sasniegumus  Skolā  vērtē  saskaņā  ar  Valsts  pamatizglītības 

standartu prasībām un skolas vērtēšanas nolikumu.

8.Katra  semestra  beigās  skolēni  saņem  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas 

apstiprinātajam paraugam atbilstīgu liecību.

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

(ĀKK)



slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši IZM instrukcijai 

„Par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanas kārtību ārpus izglītības iestādes”.

10.Pedagogs  ir  tiesīgs  izstrādāt  mācību  priekšmetu  programmas  atbilstoši  mācību 

priekšmeta  standartam  un  IZM  izstrādātajam  mācību  priekšmetu  programmu 

paraugiem.  Izstrādātās  mācību  priekšmetu  programmas  izvērtē  Skolas  metodiskā 

komisija un apstiprina direktors.

11.Pedagogu  profesionālās  pilnveides  veicināšanai  un  izglītības  procesa  kvalitātes 

nodrošināšanai  skolotāji  darbojas  metodiskajā  komisijā.  Metodisko  komisiju  vada 

direktora vietnieks izglītības jomā. Komisija darbojas saskaņā ar nolikumu.

12.Skolā notiek iknedēļas apspriedes pie direktora, kuras netiek protokolētas.

V. Skolēnu pienākumi un tiesības

28.Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas Iekšējās kārtības noteikumi.

VI. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

29.Skolas pedagogu ( tajā skaitā direktora ) un citu darbinieku tiesības un pienākumus 

nosaka Skolas Darba kārtības noteikumi,  darba līgumi un darbinieku darba apraksti.

VII. Skolas vadība

30.Skolu  vada  direktors,  kuru  pieņem  darbā  un  atbrīvo  no  darba  Pašvaldība, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Skolas direktors tiek atestēts Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā.

31.Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba 

likums un Skolas nolikums.

32.Skolas direktora vispārīgie pienākumi:

Vadīt skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;



Nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, 

pašvaldības un tās institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un 

izpildi Skolā;

Organizēt  un  vadīt  Skolas  darbību  reglamentējošu  iekšējo  normatīvo  aktu 

izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;

Nodrošināt Skolas datu bāzes uzturēšanu un pilnveidi;

Nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvlifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, 

pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

Noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;

Nodrošināt  sistemātisku  pedagogu  tālākizglītību  un  apstākļus  izglītības  procesa 

kvalitatīvai īstenošanai;

Noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

Vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;

Nodrošināt Skolas padomes darbu;

Informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas padomē un Pedagoģiskajā 

padomē pieņemtajiem lēmumiem;

Izstrādāt gada budžeta tāmi;

Nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstošai izdevumu tāmei;

Nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu;

Bez  īpaša  pilnvarojuma  pārstāvēt  Skolu  valsts,  pašvaldību  un  nevalstiskajās 

institūcijās;

Nodrošināt skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas 

organizētajos pasākumos ārpus tās;

Organizēt skolēnu ēdināšanu;

Informēt  valsts  un  pašvaldības  institūcijas,  kuru  funkcijās  ietilpst  bērna  tiesību 

aizsardzības jautājumu risināšana,  kad tiek konstatēta  pret  bērnu vērsta  vardarbība 

Skolā vai ārpus tās;



Nodrošināt  savlaicīgu  pārskatu,  atskaišu  un  informācijas  iesniegšanu  Pašvaldībai, 

Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;

Nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

33.Skolas direktora vispārīgās tiesības:

Savas  kompetences  ietvaros  lemt  par  Skolas  intelektuālo,  finanšu  un  materiālo 

līdzekļu racionālu izlietošanu;

Saņemt  konsultācijas  un  informāciju  par  izglītības  procesa  un  izglītības  vadības 

jautājumiem; 

Iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;

Deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu funkciju veikšanai;

Ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Pašvaldību, nozīmēt direktora pienākumu 

izpildītāju;

Slēgt  līgumus  ar  fiziskām un  juridiskām personām  Skolas  nolikumā  paredzētajos 

darbības virzienos;

Apbalvot  un  ieteikt  apbalvošanai,  kā  arī  prēmēt  pedagogus  u.c.  darbiniekus, 

disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;

Uzņemt un atskaitīt skolēnus Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā;

Noteikt  direktoru  vietnieku  skaitu  un  pienākumus  atbilstoši  valsts  un  pašvaldības 

finansējuma normatīviem, Skolas mērķim un uzdevumiem;

Apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Skolas 

darbību reglamentējošos dokumentus.

34.Skolas  direktora  vietniece  mācību  un  audzināšanas  darbā  nodrošina  kvalitatīvu 

izglītošanās procesa organizāciju un norisi skolā. Pienākumi un tiesības noteikti darba 

līgumā un amata aprakstos.

VIII. Skolas pašpārvalde



1.Sabiedrības, Pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Skolas 

padome. Skolas padome darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.

2.Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido 

Skolas  pedagoģisko  padomi.  Pedagoģiskā  padome  darbojas  saskaņā  ar  nolikumu. 

Pedagoģisko padomi vada skolas direktors.

IX. Finansēšanas kārtība

37.Skolas finansēšanas avoti ir:

Valsts budžeta mērķdotācija;

Pašvaldības budžeta līdzekļi;

Papildu finansu līdzekļi, kurus skola var saņemt:

37.3.1.No fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājumu veidā;

37.3.2. Sniedzot maksas pakalpojumu skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;

37.3.3. Nacionālo un starptautisko projektu līdzekļi;

37.3.4. No citiem ieņēmumiem.

38.Skolā pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmas apguve skolēniem ir 

bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka 

valsts un pašvaldība.

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

Skolas  aprīkojuma  iegādei,  pedagogu  un  skolēnu  materiālajai  stimulēšanai.  Par 

papildu līdzekļu izmantošanu Skolas direktors sniedz pārskatu Skolas padomei.

40.Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā ( dāvanām ) vai pakalpojumu veidā, 

Skolas  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 remonti ar vecāku materiāliem 

uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.



X. Skolas iekšējo reglamentējušo dokumentu pieņemšanas kārtība

1.Skola izstrādā iekšējās kārtības noteikumus un citus Skolas darbību reglamentējošus 

dokumentus, tos apspriež ar Pedagoģisko padomi, Skolas padomi un apstiprina Skolas 

direktors.

XI. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

42.Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

43.Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldība.

44.Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

I. Saimnieciskā darbība

45.Skola  var  sniegt  ēdināšanas,  interešu  izglītības,  telpu  izīrēšanas  vai  citus 

pakalpojumus, ja tas netraucē pamatizglītības programmas īstenošanai.

II. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

46.Skola  reorganizē  vai  likvidē  Pašvaldība,  saskaņojot  ar  Izglītības  un  zinātnes 

ministriju.

III. Skolas nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

47.Grozījumus Skolas nolikumā var ierosināt direktors, Pedagoģiskā padome, Skolas 

padome un Pašvaldība. Grozījumus nolikumā apstiprina Pašvaldība.

IV. Citi normatīvajos aktos noteiktie Skolas pienākumi

48.Skolas bibliotēka darbojas pēc tās reglamenta. 



49.Skola kārto lietvedību ( Skolas dokumentācija ) un Skolas arhīvu saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.

50.Atbilstoši  Valsts  statistikas  pārvaldes  noteikto  pārskatu  formām Skola  noteiktā 

laikā sagatavo atskaites un iesniedz Tukumas rajona izglītības pārvaldei un ( vai ) 

Izglītības un zinātnes ministrijai, sniedz nepieciešamo informāciju Pašvaldībai.

51.Skola savā darbībā ievēro skolu higēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājis 

Ministru kabinets.

52.Ugunsdrošības  ievērošana  skolā  tiek  nodrošināta  atbilstoši  Ugunsdrošības  un 

ugunsdzēsības likumam un  Ministru kabineta noteikumiem.

Skolas nolikums apspriests ar Pedagoģisko padomi.

Skolas direktors 

H.Belcāns


