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NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 8. pantu 

 
 

I  Vispārīgie noteikumi 

1.1. Vaiņodes  vidusskolas juridiskā adrese ir Avotu ielā 4, Vaiņodē, Vaiņodes 
novadā,  LV – 3435. 

1.2. Vaiņodes  vidusskola (turpmāk tekstā – skola) ir Vaiņodes novada 
pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā  esoša  
vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, 
speciālās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, 
interešu izglītības programmas.   

1.3. Vaiņodes vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 
Vispārējās izglītības likums, kā arī skolas Nolikums, kurš izstrādāts, 
pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu. Nolikumu 
apstiprina Dibinātājs – Vaiņodes novada pašvaldības dome ( turpmāk tekstā – 
dibinātājs).    

1.4. Skola ir juridiskas personas struktūrvienība, tai ir sava simbolika: karogs, logo.  

1.5. Skolai ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu, spiedogi , kā arī noteikta 
parauga veidlapa. 

1.6. Vaiņodes  vidusskola ir vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, kura tiek 
finansēta no valsts un Vaiņodes novada pašvaldības budžeta. 

1.7. Mācības Vaiņodes vidusskolā notiek bez maksas.          
1.8.     Mācības Vaiņodes vidusskolā notiek valsts valodā.  

1.9. Skolas svētku dienas ir 1.septembris –Zinību diena, pirmā semestra pēdējā 
mācību diena decembrī, Pēdējais zvans 9.un 12.klašu izglītojamiem maijā, 
pēdējā mācību diena maija beigās. Svētku dienās izglītojamie skolā ierodas 
svētku apģērbā – melns un balts krāsu salikums. 
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II Darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

2.1.  Skolas darbības mērķis ir: 

2.1.1. garantēt izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 
pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

2.1.2.  sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 
Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām 

2.2. Skolas darbības  pamatvirziens  ir  izglītojošā darbība. 

2.3. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

2.3.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 
 speciālās izglītības un interešu izglītības programmas. 
2.3.2. nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk tekstā - izglītojamiem) 
 iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 
 sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 
 uzņemties atbildību; 
2.3.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 
 izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību; racionāli izmantot 
 finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 
2.3.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, 
 turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi 
 visiem skolas izglītojamiem;  
2.3.5. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 
2.3.6. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās 
 pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un 
 audzināšanas procesā. 

 

III Īstenojamās izglītības programmas 
 
3.1. Izglītības programmas īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās 
 izglītības likums, Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
 standarts. 

3.2. Skola piedāvā un realizē šādas izglītības programmas: 

3.2.1 pamatizglītības  programma. Kods 21011111 

3.2.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma. Kods 
310111011 

3.2.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem. Kods 21015611 

3.2.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Kods 21015811 

3.3. Skolas mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar skolas izglītības programmām, 
pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM ) apstiprinātiem 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu 
un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina direktors. 

3.4. Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām var apgūt speciālās izglītības 
programmas, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai 
pašvaldības medicīniskās komisijas atzinumu, nodrošinot izglītojamā  
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pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību 
darbam un dzīvei sabiedrībā. 

3.5. Skolas pedagogi atbilstoši izglītības programmām izstrādā vai izvēlas  no 
IZM piedāvātiem paraugplāniem mācību priekšmetu programmas, kuras 
izvērtē Skolas metodiskās komisijas un apstiprina direktors. 

3.6. Pedagogi izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.  

 

IV Izglītības procesa organizācija 

4.1. Izglītības procesa organizāciju nosaka: 

 - Izglītības likums; 

 - Vispārējās izglītības likums; 

 - Ministru kabineta noteikumi; 

 - Izglītības programmas; 

 - Nolikums; 

 - citi normatīvie akti; 

 - Vaiņodes vidusskolas darba kārtības noteikumi; 

 - Vaiņodes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi; 

 - Skolas padomes reglaments; 

 - Skolēnu Domes reglaments; 

 - Metodisko komisiju reglaments ; 

 - izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ; 

 - Pedagoģiskās padomes reglaments; 

 - izglītojamo un pedagogu drošību mācību procesa laikā reglamentējošas 

 - instrukcijas ; 

 - citi vidusskolas darbību reglamentējoši iekšējie normatīvie akti. 

4.2. Izglītojamo uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no 
 skolas notiek saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem.  

4.3. Vidusskolas 10. klasē uzņem izglītojamos, pamatojoties uz dokumentu par 
pamatizglītību. Atsevišķos gadījumos direktors slēdz līgumu ar izglītojamo. 

Vidusskolas 11. un 12. klasēs uzņem izglītojamos, pamatojoties uz dokumentu 
par pamatizglītību un liecību ar ierakstu par 10. vai 11. klases beigšanu. 

4.4. Izglītojamo pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības 
programmas uz citu notiek, pamatojoties uz vecāku vai izglītojamā (ja viņš 
sasniedzis 16 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu. 

4.5. Mācību gadu ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Semestru sākuma un 
beigu datumus, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru Kabineta 
noteikumi. 

4.6. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā. 
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4.7. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka direktors pēc 
saskaņošanas ar Vaiņodes novada pašvaldību. 

4.8. Saskaņojot ar IZM, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8., 10. 
un 11. klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši 
apstākļi. 

4.9. Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem, direktors ar rīkojumu  nosaka 
izglītojamajiem pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus 
(konsultācijas).  

4.10. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas 
ilgums 1.-12. klasē ir 40 minūtes. 

4.11. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas 
dienām nosaka direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. 
Mācību priekšmetu stundu saraksts kopā ar interešu izglītības nodarbībām, 
fakultatīvajām nodarbībām, individuālajām vai grupu nodarbībām veido dienas 
plānojumu. 

4.12. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību plānā 
paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu (klases stundu). 

4.13. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir 
pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai 
direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot 
pedagogus un izglītojamos. 

4.14. Katra semestra sākumā pedagogi izstrādā mācību priekšmetu stundu vielas 
tematisko plānojumu, kuru apstiprina skolas direktors. 

4.15. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek iekļautas 
dienas plānojumā. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz 
izglītojamo vēlmēm un skolas iespējām. Individuālās vai grupu nodarbības tiek 
organizētas, izanalizējot iepriekšējā gada vajadzības. 

4.16. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u. c. nodarbības 
ārpus izglītības programmām) skola veic ārpus mācību stundām, pamatojoties 
uz vecāku iesniegumiem. 

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

4.18. Līdz 5 mācību dienām gadā vidusskolas posmā un līdz 15 mācību dienām  
gadā pamatskolas posmā klase, skola var izmantot mācību ekskursijām, 
projektiem u. c. ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu 
organizēšanai. 

4.19. Pēc atkārtotiem mutiskiem brīdinājumiem par izglītojamā pienākumu 
nepildīšanu tiek slēgts trīspusējs līgums ar izglītojamo, vecākiem un direktora 
vietnieci mācību darbā, piedaloties klases audzinātājai. Līgums var tikt 
pārtraukts vai pagarināts, pamatojoties uz līgumu noteikumu izpildi vai 
neizpildi. Pagarinātā līguma slēgšanā piedalās klases audzinātāja, 
izglītojamais, direktora vietniece. Klases audzinātājs informē izglītojamā  
vecākus. 

4.20. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību iekļauj skolas gada darba plānā. 
Vidusskolas klašu izglītojamie izstrādā projekta darbus, pamatojoties uz 
Reglamentu par zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. 
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4.21. 1.klases izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek 
organizēta pagarinātās darba dienas grupa (turpmāk – PG). Grupā var būt ne 
mazāk kā 20 izglītojamo. PG darbību nosaka direktora apstiprināts 
reglaments. 

4.22. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Ministru Kabineta 
noteikumiem, Valsts pamatizglītības standarta, Valsts vispārējās vidējās 
izglītības standarta prasībām un direktora apstiprinātu Kārtību par izglītojamo 
mācību sasniegumu vērtēšanu un pārbaudes darbu organizēšanu. 

4.23. 1.- 8. un 10.-11. klašu izglītojamie katra semestra beigās saņem IZM 
apstiprināta parauga liecību. 9. un 12. klases izglītojamajiem liecību izsniedz 
pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību gada pēdējā dienā. 

4.24. Izglītību apliecinošus dokumentus par vispārējo pamatizglītību un vispārējo  
vidējo izglītību izglītojamie saņem saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 

4.25. Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni, 
apliecina Vispārējās izglītības satura centra (turpmāk –VISC) izdots sertifikāts. 

 

V Izglītojamo tiesības un pienākumi. 

5.1. Nosaka izglītības likuma  54.,55.pants un skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

 

VI Pedagogi 

6.1. Vispārīgos noteikumus un tiesības nosaka izglītības likuma 48., 49.,49.1,   50., 
 51., 52., 53. pants. 

6.2. Amata darba pienākumus un tiesības nosaka  amata apraksts un skolas darba 
 kārtības noteikumi. 

 

VII Metodiskās  komisijas 

7.1.  Valsts pamatizglītības standartā, valsts vispārējās vidējās izglītības standartā 
un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu 
un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai 
Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās 
komisijas. To darbu reglamentē direktora apstiprināts reglaments.  

7.2. Skolā darbojas  

- Sākumskolas MK,  

- Valodu MK,  

- Kultūrizglītības un sporta MK,  

- Eksakto zinātņu MK, 

- Speciālās izglītības MK,  

- Klašu audzinātāju MK 

 

VIII Pedagoģiskā padome 

8.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu 
saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts 
reglaments. 
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8.2. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un 
skolas medicīnas darbinieks, psihologs, bibliotekāre. 

8.3. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi 
protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.  

8.4. Pedagoģiskā padome: 

8.4.1. Veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 
uzlabošanai; 

8.4.2. Apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un 
pedagoģisko pieredzi; 

8.4.3. Veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 
pamatjautājumos; 

8.4.4. Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to 
apstiprināšanas ar direktora rīkojumu.  

 

IX Skolas direktors 

9.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs pēc  
 saskaņošanas ar IZM.  

9.2. Direktors vada skolu atbilstoši likumdošanai, skolas nolikumam. 

9.3. Skolas direktora pienākumi 

9.1.1. Skolas vadības dokumentu izstrāde un akceptēšana: skolas nolikums, 
mācību plāns, iekšējās kārtības noteikumi, skolas darba plāns, 
uzņemšanas noteikumi vidusskolā, attīstības programmas projekts u.c. 
skolas iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti. 

9.1.2. Personāla jautājumu risināšana. 
9.1.3. Skolas saimnieciski  finansiālās darbības nodrošinājums. 
9.2.4.  Sadarbības veicināšana ar skolas padomi, pašvaldību u.c. valsts 

institūcijām. 
9.2.5. Lietvedības organizācija un uzraudzība. 
9.2.6. Skolas materiālās bāzes saglabāšana, atjaunošana un pilnveidošana. 
9.2.7. Izglītojamo un personāla veselības aizsardzības nodrošinājums. 
9.2.8. Pedagoģiskā procesa vadība. 
9.2.9. Sadarbība ar izglītojamiem un vecākiem. 

 

X Izglītības iestādes padome 

10.1 Izglītības iestādes padomes kompetenci nosaka  Izglītības likuma 31.pants un 
izglītības iestādes padomes reglaments. Skolas padomes sastāvā ir: 

10.1.1. Izglītojamo vecāki; 

10.1.2. Izglītojamo pārstāvji; 

10.1.3. Pedagogi; 

10.1.4. Direktors; 

10.1.5. Pašvaldības pārstāvji; 

10.2 Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku 
vidus ievēlēts pārstāvis. 

 

XI Skolēnu Dome 
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11.1 Dome (turpmāk tekstā – Dome) sabiedriska izglītojamo pašpārvaldes 
institūcija. Dome ar skolas vadības un direktora atbalstu veido izglītojamie pēc 
savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska izglītojamo kolektīva pašregulācijas un 
pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada 
izglītojamo sabiedrisko dzīvi skolā, pārstāv izglītojamo tiesības, intereses, 
piedalās skolas pārvaldē. 

11.2 Dome darbojas saskaņā ar Domes reglamentu, kuru izstrādā pati Dome, 
saskaņo ar skolas padomi un apstiprina direktors. 

 

XII Bibliotēka 

12. Bibliotēkas darbs tiek organizēts saskaņā ar vidusskolas bibliotēkas 
reglamentu. 

 

XIII Izglītības iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana un 
 reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība. 

13.1 Izglītības iestādes tiesiskumu nodrošina direktors. 

13.2 Direktora pieņemtos lēmumus  un faktisko rīcību var pārsūdzēt Vaiņodes 
novada pašvaldības domē . 

13.3 Izglītības iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram. 

13.4 Skolas nolikumu apstiprina skolas direktors, saskaņojot to ar dibinātāju. 

13.5 Pārējos iekšējos normatīvos aktus izdod  skolas direktors.  

 

XIV Skolas finansēšanas kārtība 

14.1 Skolas finanšu līdzekļus  veido:  

14.1.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 

14.1.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

14.1.3. citi finanšu līdzekļi; 

14.2 Citus finanšu līdzekļus veido: 

14.2.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi  un  dāvinājumi; 

14.2.2. ieņēmumi  par  nomu  un  īri; 

14.3 Valsts budžets nodrošina: 

14.3.1. pedagogu darba algas; 

14.3.2. mācību līdzekļu iegādi. 

14.4 Vaiņodes  novada pašvaldības budžets nodrošina: 

14.4.1. Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 

14.4.2. saimnieciskā (tehniskā) personāla algas; 

14.4.3. daļēju pedagogu darba samaksu ; 

14.4.4. mācību līdzekļu iegādi; 

14.4.5. piemaksas pie darba algas; 

14.4.6. remonta un celtniecības darbu apmaksu. 

14.5. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti. 
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XV Skolas saimnieciskā darbība 

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

15.2. Skolas direktors ir tiesīgs: 

15.2.1. slēgt īres un nomas līgumus, saskaņojot ar Vaiņodes novada 
  pašvaldību;  

15.2.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu 
  skolai nepieciešamo darbu veikšanu. 

15.3. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultāta gūtie 
ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības 
budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un 
dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālo līdzekļu kontā un izmantojami 
tikai: 

15.3.1. Skolas attīstībai; 

15.3.2. mācību līdzekļu iegādei; 

15.3.3. aprīkojuma iegādei; 

15.3.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai; 

15.3.5. darbinieku un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. 

15.4. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Vaiņodes novada 
pašvaldības dome. 

 

XVI Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

16. Skolu reorganizē vai likvidē Vaiņodes novada pašvaldības dome, saskaņojot 
 ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

XVII Grozījumi Skolas nolikumā 

17. Grozījumus skolas nolikumā apspriež un pieņem pedagoģiskā padome un 
 apstiprina direktors, saskaņojot ar   dibinātāju.  

 

 Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Vaiņodes 
vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 23. jūlijā. 

 

 

Direktors   Z.Mickus 

 


