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Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo  

daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu  

 

1. Vispārīgā informācija 

1. Pļaviņu novada ģimnāzija (turpmāk tekstā – Skola) ir Pļaviņu novada domes (turpmāk tekstā 

- Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.  

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

un izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību 

akti un šis nolikums. 

3. Skolai ir juridiskas personas statuss, tā ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Skolai  ir sava 

simbolika – karogs, žetons, himna, logo, zīmogi, spiedogi, kā arī noteikta parauga veidlapas. 

Skola saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 

4. Skolas juridiskā adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120. Reģistrācijas 

numurs: 4516902770. 

5. Skolai  ir filiāle Odzienā, kuras adrese ir „Skola", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109.  

6. Dibinātāja juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120. 

Reģistrācijas numurs: 90000043649.  

7. Skola izmanto Dibinātāja  norēķinu un ziedojumu bankas kontus. 

 

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot mūsdienīgu mācību procesu, nodrošinot katra 

izglītojamā izaugsmi par radošu, patstāvīgu, sociāli un pilsoniski aktīvu personību.  

9. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība. 

10. Skolas uzdevumi: 

10.1. īstenot vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un 

interešu izglītības programmas; 

10.2. nodrošināt izglītojamo iespējas apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības turpināšanai, pilnveidojoties par garīgi, emocionāli un fiziski 

attīstītu personību ar veselīga dzīvesveida paradumiem; 
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10.3. attīstīt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot 

izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, 

spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, 

vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

10.4. racionāli izmantot Skolas finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

10.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu 

(turpmāk tekstā – vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi 

visiem Skolas izglītojamajiem un sekmētu vispārējās vidējās izglītības ieguvi; 

10.6. sadarboties ar Dibinātāju, valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām Skolas efektīvas darbības nodrošināšanai; 

10.7. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos 

tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. 

 

3. Skolā īstenojamās izglītības programmas 

11. Skolā piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 

11.1. pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111); 

11.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības 

programmas kods 31011011); 

11.3. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programmu (izglītības programmas kods 31013011). 

12. Skola izstrādā un licencē savas izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

13. Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda. 

14. Skolas pedagogi, atbilstoši izglītības programmām un standartu prasībām, izstrādā mācību 

priekšmetu tematiskos plānus saskaņā ar Skolā noteikto Kārtību mācību priekšmetu 

tematiskajiem plāniem.   

15. Audzināšanas darbību reglamentējošais dokuments ir Skolas audzināšanas darba 

programma. 

16. Skola īsteno interešu izglītības programmas saskaņā ar Dibinātāja apstiprināto Kārtību, kādā 

izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā. 

17. Ārpusstundu laikā Skolā tiek īstenota Jaunsardzes apmācības programma, ievērojot 

brīvprātības principu.  

 

4. Izglītības procesa organizācija 

18. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

kā arī uz šo likumu pamata izdotie citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. 

19. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums.  

19.1. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka 

Ministru kabineta noteikumi atbilstošajam mācību gadam.  

19.2. Vienu nedēļu ilgas papildus brīvdienas 1. klasei II semestrī nosaka Skolas 

direktors.  

19.3. Katru gadu Skola patstāvīgi plāno izglītojamo aktivitātes projektu nedēļā, par to 

savlaicīgi informējot izglītojamos un viņu vecākus. 

19.4. Līdz septiņām darba dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot ar 

izglītošanās un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem – adaptācijas dienām, 
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mācību olimpiādēm, mācību ekskursijām, pārgājieniem, sporta pasākumiem un citām 

mācību un audzināšanas darba alternatīvajām formām. 

19.5. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un 

kuru rezultātā ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs 

pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10. – 11. klases 

izglītojamiem. 

19.6. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas. 

20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums                     

1. – 12. klasēs ir 40 minūtes. Starpbrīžu ilgums ir noteikts mācību priekšmetu stundu sarakstā 

un Skolas Iekšējās kārtības noteikumos. 

21. Mācību stundu skaitu dienā un mācību slodzi nedēļā saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu 

un licencētajām izglītības programmām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts. 

22. Mācību priekšmetu stundu saraksts: 

22.1. ietver visus licencētajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmās ietvertos mācību priekšmetus un vienu klases audzinātāja stundu nedēļā, 

klases audzinātāja stundu neieskaita kopējā mācību slodzē; 

22.2. ir pastāvīgs visu semestri, nepieciešamības gadījumā izmaiņas tajā var veikt 

direktora vietnieks izglītības jomā; 

22.3. neietver fakultatīvās, interešu izglītības, pagarinātās dienas grupas un individuālā 

darba nodarbības. 

23. Esošā finansējuma ietvaros, ievērojot brīvprātības principu, var tikt organizētas pagarinātās 

dienas grupas 1. - 4. klašu izglītojamajiem. Vienā grupā var apvienot vairāku klašu 

izglītojamos. Pamatojums direktora rīkojumam par ieskaitīšanu pagarinātās dienas grupā ir 

vecāku iesniegums.   

24. Fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības tiek organizētas esošā finansējuma ietvaros, 

ievērojot brīvprātības principu, pirms vai pēc mācību stundām. Tajās var apvienot vairāku 

klašu izglītojamos. Pamatojums direktora rīkojumam par izglītojamā ieskaitīšanu 

fakultatīvajās un/vai interešu izglītības nodarbībās ir izglītojamā (10. - 12. klasē) vai vecāku 

iesniegums (1. - 9. klasē).  

25. Pagarinātās dienas grupām, fakultatīvajām, interešu izglītības un individuālā darba 

nodarbībām tiek veidoti atsevišķi nodarbību saraksti. Nepieciešamības gadījumā izmaiņas 

tajos var apstiprināt ar Skolas direktora rīkojumu. 

26. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta un valsts 

vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un atbilstoši tām Skolā izstrādāto Kārtību 

par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. 

27. Katra semestra sākumā Skolā tiek izveidots ar direktora rīkojumu apstiprināts pārbaudes 

darbu grafiks attiecīgajam semestrim. Vienā dienā vienai klasei nedrīkst plānot vairāk kā 

divus temata noslēguma vērtēšanas pārbaudes darbus. Par pārbaudes darbu grafika izveidi 

atbild direktora vietnieks izglītības jomā, izmaiņas tajā pēc pamatota mācību priekšmeta 

skolotāja lūguma var veikt direktora vietnieks izglītības jomā. 

28. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek ar 

direktora rīkojumu saskaņā ar spēkā esošajām Ministru kabineta noteikumu normām.  

29. Izglītojamā pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru vai no vienas mācību grupas uz citu 

var notikt, pamatojoties uz motivētu izglītojamā (10. - 12. klasē) vai vecāku (1. - 9. klasē) 

un direktora rīkojumu. 
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30. Valsts pārbaudījumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi tiek 

organizēti saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto. 

31. Kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 

noteikumi. 

32. 9. klases un 12. klases izglītojamie, kuri izpildījuši attiecīgās izglītības programmas prasības 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saņem izglītības dokumentus par vispārējās 

pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi. 

33. Pamatojums izglītojamā uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un 

sekmju izraksts (un 10. klases mācību sasniegumu vērtējumu izraksts, ja izglītojamais maina 

izglītības iestādi mācību gada laikā); ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības 

dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un 

sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē. 

34. Iestājoties Skolas 10. klasē, izglītojamais kopā ar vecākiem izvēlas vienu no Skolas 

piedāvātajām vispārējās vidējās izglītības programmām. Gadījumā, ja nepietiekama 

izglītojamo skaita dēļ Skolai rodas grūtības īstenot kādu no izglītojamā izvēlētajām izglītības 

programmām, jautājumu risina, vienojoties ar izglītojamo un  vecākiem par citas Skolā 

realizētās izglītības programmas apguvi.   

35. Katram izglītojamajam izvēlētās vispārējās vidējās izglītības programmas realizācijas laikā 

saskaņā ar Skolā pieņemto Kārtību par skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādi un 

aizstāvēšanu ir jāizstrādā un jāaizstāv ne mazāk kā viens zinātniskās pētniecības darbs.  

36. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru 

kabineta noteikumi.  

37. Ieraksti 1. – 12. klašu žurnālos tiek veikti elektroniski Izglītības un zinātnes ministrijas 

akceptētajā skolvadības sistēmā „E-klase”, šajā sistēmā tiek veikta arī liecību un sekmju 

kopsavilkumu žurnālu izdruka, kā arī izmantotas citas sistēmas piedāvātās funkcionalitātes. 

38. Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu izglītības mērķus un dotu iespēju katram izglītojamajam 

saņemt kvalitatīvu izglītību, saskaņā ar Skolā izstrādāto Atbalsta personāla darba 

reglamentu Skolā darbojas atbalsta personāls. 

 

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

39. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

40. Izglītojamā tiesības īstenojamas un pienākumi pildāmi, ievērojot citu izglītojamo, Skolas 

darbinieku, vecāku un citu personu tiesības un tiesiskās intereses, to līdzvērtīgu aizsardzību 

un ievērošanu. 

41. Mācību un audzināšanas darba problēmu izskatīšanas secību nosaka Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi. 

 

6. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

42.  Pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējā izglītības 

likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, citos normatīvajos aktos, Skolas 

darba kārtības noteikumos un precizēti darba līgumos un amatu aprakstos. 

43.  Citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos normatīvajos aktos, Skolas Darba kārtības noteikumos un 

precizēti darba līgumos un amatu aprakstos. 
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7. Skolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

44. Skolas padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums un Skolas 

padomes reglaments.  

 

8. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

45. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai Skolā darbojas pedagoģiskā 

padome. Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums un Skolas Pedagoģiskās padomes reglaments. 

46. Metodisko darbu Skolā vada metodiskā padome. Metodiskā padomes darbs pamatojas uz 

Skolas Metodiskās padomes reglamentu. 

47. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos un mācību priekšmetu 

standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu mācību 

priekšmetu vai radniecīgu mācību priekšmetu jomu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās 

komisijās. Metodiskās komisijas darbojas atbilstoši Skolas Metodisko komisiju 

reglamentam. 

48. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Skolā un līdzdarbību Skolas 

darba organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar Skolas pedagogu atbalstu veido 

skolēnu pašpārvaldi. Tās darbību un kompetenci nosaka Skolēnu Pašpārvaldes reglaments.  

 

9. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

49. Pamatojoties uz Skolas nolikumu un spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Skola 

patstāvīgi izstrādā nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus. Tos izdod un grozījumus tajos 

veic Skolas direktors.  

50. Skolā darbojas Darba koplīgums, kas noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu. 

 

10. Kārtība, kādā privātpersona var apstrīdēt Skolas izdotu administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību 

51. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors. 

52. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu. 

53. Interešu konfliktu risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

54. Skolas direktora pieņemtos lēmumus un rīcību var apstrīdēt Pļaviņu novada domes 

izpilddirektoram. 

55. Skolas darbinieku pieņemtos lēmumus un  rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. 

 

11. Skolas saimnieciskā darbība 

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

saimniecisko darbību pēc saskaņošanas ar Dibinātāju, ja tā netraucē vispārējās izglītības un 

interešu izglītības programmu realizācijai.  

57. Skolas direktors, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, ir tiesīgs slēgt līgumus ar 

juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolā nepieciešamo darbu veikšanu un preču 

piegādi. 

58. Saskaņā ar Dibinātāja apstiprinātiem tarifiem Skola var sniegt maksas pakalpojumus par telpu 

īri, tehnisko līdzekļu iznomāšanu, kopēšanas darbiem, izziņu izsniegšanu un citiem 

pakalpojumiem.  

59. Skolas ārpusbudžeta līdzekļi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo 

apmēru.  
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12. Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

60. Skolas finansēšanas avoti ir: 

60.1. valsts budžets; 

60.2. Dibinātāja budžets; 

60.3. ārpusbudžeta līdzekļi, kurus Skola var saņemt: 

60.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

60.3.2. sniedzot Dibinātāja apstiprinātos maksas pakalpojumus. 

61. Skolas budžeta tāmi apstiprina Dibinātājs. Skolas budžetu sastāda Skolas direktors, ņemot 

vērā Skolas darbinieku, izglītojamo pašpārvaldes un Skolas padomes priekšlikumus.  

62. Skolas piedāvāto izglītības programmu un interešu izglītības programmu apguve 

izglītojamajiem ir bez maksas, to izmaksas sedz no valsts un Dibinātāja budžeta līdzekļiem 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

63. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina 

Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas uzturēšanas un 

saimnieciskos izdevumus, tai skaitā saimnieciskā personāla algas. 

64. Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, viņu var 

materiāli stimulēt, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas 

fonda līdzekļus saskaņā ar Skolas pedagogu darba samaksas fonda (finansējums – valsts 

budžeta mērķdotācija) ekonomijas līdzekļu sadales kārtību.  

65. Par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektos 

izglītojamos un viņu pedagogus var materiāli stimulēt saskaņā ar Skolā pastāvošo Kārtību 

izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās un projektos. 

66. Par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 9. - 12. klašu 

skolēnus var materiāli stimulēt saskaņā ar Skolas pastāvošo Kārtību, kādā izmaksā 

stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas 

9. - 12. klašu skolēniem.  

67. Skolēnus par mācību sasniegumu paaugstināšanu, veicinot viņu intelektuālo spēju attīstību 

un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, var motivēt saskaņā ar Skolā esošo Izglītojamo 

motivēšanas kārtību Pļaviņu novada ģimnāzijā. 

68. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), Skola atbilstoši grāmatvedības 

uzskaites prasībām sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedotāju, ziedoto mantu 

daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, aktu iesniedz 

Dibinātāja centralizētajai grāmatvedībai. 

69. Ar ziedojumu saņemšanu saistītie Skolas darbinieki ir atbildīgi par to, lai ziedojumi būtu 

brīvprātīgi. 

70. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību, materiāltehnisko līdzekļu 

iegādei, remontam un citām Skolas vajadzībām. Par papildus līdzekļu izlietojumu Skolas 

direktors atskaitās Skolas padomei un Skolas darbiniekiem. 

71. Skolai ir tiesības tās rīcībā esošo finanšu līdzekļu ietvaros iegādāties vai īrēt nepieciešamās 

iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī izmantot iestāžu, 

uzņēmumu, organizāciju un privātpersonu pakalpojumus, norēķinoties bezskaidras naudas 

veidā – ar pārskaitījumu.  

72. Finanšu līdzekļu aprite Skolā notiek, izmantojot Dibinātāja centralizēto grāmatvedību. Par 

finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietojumu atbilstoši budžeta tāmei Skolā atbildīgs ir 

Skolas direktors un par to atskaitās Skolas padomei un Skolas darbiniekiem. 

 




