APSTIPRINĀTS
ar Viesītes novada pašvaldības domes
2009.gada 30.septembra lēmumu Nr.18.
„Par Viesītes novada pašvaldības iestāžu nolikuma apstiprināšanu”

V i e s ī t e s v i d u s s ko l a s
n o l i ku m s
(Viesītē)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Viesītes vidusskola (turpmāk tekstā Skola) ir Viesītes novada pašvaldības domes
(turpmāk tekstā Dibinātājs, juridiskā adrese Smilšu ielā 2, Viesīte, LV-5237,
Viesītes novads) pakĜautībā esoša vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde,
kura īsteno vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
1.2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums un šis nolikums, kurš izveidots, pamatojoties uz Izglītības likuma
22.panta pirmo daĜu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un LR likumu
par pašvaldību.
1.3. Skolai ir zīmogi ar papildināto mazo valsts ăerboĦa attēlu un mazo valsts
ăerboĦa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas.
1.4. Skolai var būt sava simbolika (karogs, logo).
1.5. Skolai var būt savs konts bankā.
1.6. Skolas juridiskā adrese: VaĜĦu iela 7, Viesīte, LV-5237, Viesītes novads.

2. Darbības mērėi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1. Skolas darbības mērėi ir:
2.1.1. veidot Skolas skolēniem pieejamu izglītības vidi,
2.1.2. organizēt un īstenot tādu izglītības procesu, kas nodrošina valsts
pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērėu
sasniegšanu, absolventu spēju konkurēt izglītības un darba tirgū.
2.2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzināšanas darbība.
2.3. Skolas nākotnes vīzija - mūsdienīga skola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību
materiāli, tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz
humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.
2.4. Skolas galvenie uzdevumi ir:
2.4.1. īstenot vispārējās izglītības programmas un interešu izglītību;
2.4.2. radīt iespēju skolēniem apgūt daudzpusīgu un kvalitatīvu vispārējo
izglītību;
2.4.3. ievērot individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus;
2.4.4. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna
personības vispusīgu un harmonisku attīstību;
2.4.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildĦiem) (turpmāk tekstā – vecāki),
lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
2.4.6. sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ăimeni, Tēvzemi un
augstākajām morāles vērtībām;
2.4.7. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus, konsekventi un
sistemātiski, atbilstoši finansiālām iespējām, pilnveidot Skolas materiālo
bāzi;
2.4.8. ieviest Skolā modernās informācijas tehnoloăijas;
2.4.9. sadarboties ar pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām
Skolas efektīvas darbības nodrošināšanai.
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3. Īstenojamās izglītības programmas
Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programmas.
3.1. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standarti.
3.2. Skola īsteno:
3.2.1. pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111);
3.2.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
(programmas kods 31011011);
3.3. Skola izglītības programmas izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas, atbilstoši mācību
priekšmetu standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību
priekšmeta programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas
izvērtē Skolas metodiskās komisijas un apstiprina direktors.
3.4. Skola, ievērojot vecāku un skolēnu intereses, īsteno interešu izglītību,
saskaĦojot to ar Skolas dibinātāju.
3.5. Skolā izglītības process tiek organizēts valsts valodā atbilstoši Izglītības likuma
prasībām.

4. Izglītības procesa organizācija
4.1. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un
semestru sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru
kabineta noteikumi.
4.2. Skolēnu

uzĦemšana

Skolā

notiek

noteikumiem. UzĦemot skolēnus 1.

atbilstoši

klasē

netiek

Ministru
rīkoti

kabineta

nekāda

veida

pārbaudījumi, bet viĦiem jābūt apguvušiem pirmskolas izglītības programmu.
4.3. Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona
bez vecuma ierobežojuma, ja tai ir vispārējo pamatizglītību apliecinošs
dokuments – apliecība par vispārējo pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju
izraksts, ja tā beigšanas apliecības vidējā atzīme ir 6,5 un vairāk balles. Pārējiem
skolēniem jākārto kompleksā ieskaite un to uzĦemšana 10. klasē notiek,
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pamatojoties uz tās rezultātiem. (Pamats: Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju
domes 1999.gada 24. novembra lēmums prot.Nr.24; 24.p.)
4.4. Katram vidusskolēnam jāizstrādā un jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs.
4.5. Skolēnu uzĦemšanu skolā ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.
4.6. Skolēnu mācību stundu slodzi pamatizglītības programmā nosaka Vispārējas
izglītības likuma 33.pants, skolēnu mācību stundu slodzi vispārējās vidējās
izglītības programmā nosaka Vispārējas izglītības likuma 44.pants. Mācība gada
ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likuma 36. un 46. panti, mācību gada
sākumu un beigas nosaka MK noteikumi.
4.7. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas
ilgums ir 40 minūtes.
4.8. Mācību nedēĜas garums ir 5 dienas.
4.9. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēĜas dienām atspoguĜo stundu saraksts. Stundu
sarakstu apstiprina Skolas direktors.
4.10. Stundu saraksts:
4.10.1. ietver vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmās mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību
priekšmetus un klases audzinātāja stundu;
4.10.2. ir patstāvīgs visu semestri, izmaiĦas tajā var veikt tikai direktors vai
direktora vietnieks mācību darbā;
4.10.3. neietver fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, kas tiek
organizētas, ievērojot brīvprātības principu, un kurām tiek veidots
atsevišės saraksts, kuru apstiprina Skolas direktors.
4.11. Katrā klasē viena stunda nedēĜā ir klases audzinātāja stunda.
4.12. Interešu izglītību par valsts vai pašvaldības līdzekĜiem īsteno ārpus mācību
stundām, ja ir skolēnu vai vecāku rakstisks iesniegums.
4.13. Stundu sākumu un darba dienas organizāciju nosaka Skolas iekšējie kārtības
noteikumi.
4.14. Ne vairāk kā 5 mācību dienas mācību gada laikā klase var izmantot mācību
ekskursijām, olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību
un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem.
4.15. SaskaĦojot ar Dibinātāju Skola var organizēt pagarinātās darba dienas grupas 1.
- 4. klasēs.
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4.16. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē pēc Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas
noteikumiem, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto kārtību. Katra
semestra beigās skolēni saĦem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam
paraugam atbilstošu liecību.
4.17. Skola sistēmiski ziĦo vecākiem par skolēnu mācību darba sasniegumiem,
kavējumiem un Skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
4.18. Skola veic skolēnu mācību un audzināšanas darba sasniegumu analīzi.
4.19. Vispārējās izglītības apguvi apliecinošu dokumentu izsniegšana notiek
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.20. Metodisko darbu Skolā vada metodiskā padome. Par metodiskās padomes darbu
atbild direktora vietnieks mācību darbā. Metodiskās padomes sastāvā ietilpst
metodisko komisiju vadītāji, direktora vietnieks mācību darbā, direktora
vietnieks ārpusklases darbā, skolas bibliotekārs. Metodiskās padomes darbs
pamatojas uz Reglamentu.
4.21. Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos un mācību
priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai
atsevišėu mācību priekšmetu pedagogus apvieno metodiskajās komisijās, kuras
strādā pamatojoties uz izstrādātiem Noteikumiem.
4.22. Pamatojoties uz Vispārējas izglītības likuma 12.pantu dažādu ar pedagoăisko
procesu saistītu jautājumu risināšanai izveidota Skolas pedagoăiskā padome,
kura darbojas saskaĦā ar direktora apstiprinātu un ar Dibinātāju saskaĦotu
Pedagoăiskās padomes reglamentu.

5. Skolēnu pienākumi un tiesības
5.1. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas Iekšējās kārtības noteikumi,
kurus izstrādā pamatojoties uz Izglītības likuma 54. un 55.pantiem, tos,
saskaĦojot ar Dibinātāju, apstiprina Skolas direktors.

6. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
6.1. Skolas pedagogu, direktora, direktora vietnieku un citu darbinieku tiesības un
pienākumus nosaka Skolas Darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba
līgumi un darba apraksti, kurus izstrādā pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu,
tos, saskaĦojot ar Dibinātāju, apstiprina Skolas direktors.
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7. Skolas pašpārvalde
7.1. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai
izveido Skolas padomi, kura darbojas saskaĦā ar direktora apstiprinātu un ar
Dibinātāju saskaĦotu Skolas padomes reglamentu, kurš izveidots
pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 13.pantu.
7.2. Pēc skolēnu iniciatīvas Skolā ir izveidota skolēnu saeima, kura darbojas
pamatojoties uz direktora apstiprinātu un ar Dibinātāju saskaĦotu reglamentu,
kurš izveidots pamatojoties uz Izglītības likuma 55.panta 6.punktu.

8. Skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti
8.1. Skolas nolikumu un izglītības programmas apstiprina Dibinātājs.
8.2. Iekšējās kārtības noteikumus, darba kārtības noteikumus, attīstības plānu,
gada darba plānu, kā arī struktūrvienību:
•

Pedagoăiskās padomes,

•

Metodiskās padomes,

•

Skolas padomes,

•

Skolēnu saeimas

reglamentus apstiprina skolas direktors saskaĦojot ar Dibinātāju.
8.3. Instrukcijas un citus Skolas iekšējos normatīvos aktus apstiprina direktors
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu.
8.4. IzmaiĦas un grozījumus struktūrvienību reglamentos apstiprina direktors,
saskaĦojot ar Dibinātāju.

9. Skolas darba tiesiskuma nodrošināšana
9.1. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
9.2. Direktora pieĦemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam.
9.3. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
9.4. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā
procesa likumu.
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10. Skolas saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un
kārtība
10.1. SaskaĦā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
10.2. Skolas direktors atbilstoši likumdošanai ir tiesīgs:
10.2.1. saskaĦā ar noteikto kārtību slēgt telpu nomas (īres) līgumus;
10.2.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai
nepieciešamo darbu veikšanu un materiālu iegādi.
10.3. Skola var sniegt maksas pakalpojumus papildizglītībā, ārpusstundu darbā,
telpu nomas vai citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības
programmu īstenošanu.
10.4. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie
ienākumi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekĜi tiek izmantoti tikai Skolas
attīstībai, mācību līdzekĜu un aprīkojuma iegādei, ziedotāja noteikto mērėu
īstenošanai, Skolas darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.
10.5. Skolas finanšu līdzekĜus veido:
10.5.1. valsts budžeta līdzekĜi;
10.5.2. pašvaldības budžeta līdzekĜi;
10.5.3. papildu finanšu līdzekĜi.
10.6. Papildu finanšu līdzekĜus Skola var saĦemt:
10.6.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
10.6.2. kā ieĦēmumus no saimnieciskās darbības, ja tāda tiek veikta;
10.6.3. kā atbalstīto projektu līdzekĜus.
10.7. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai vecāku ziedojumi būtu brīvprātīgi.
10.8. Skola par ziedojumiem, kas saĦemti mantas veidā (dāvanām), sastāda aktu,
kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu
vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši
grāmatvedības uzskaites prasībām.
Pēc vecāku iniciatīvas veiktie klases un atsevišėu skolas telpu remonti, kas
izdarīti izmantojot vecāku piešėirtos remonta materiālus, uzskatāmi kā
ziedojums, kas saĦemts mantas vai pakalpojuma veidā, par to jāsastāda
pieĦemšanas akts, kurā norādīts ziedoto mantu daudzums vai pakalpojumu
kvalitatīvie rādītāji.
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10.9. Skolas pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta
mērėdotācijām, pamatojoties uz MK noteikumiem.

11. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
11.1. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs saskaĦā ar LR Izglītības un zinātnes
ministriju.

12. Skolas nolikuma grozījumu pieĦemšanas kārtība
12.1. Grozījumus skolas nolikumā var veikt pēc Dibinātāja, skolas direktora,
Pedagoăiskās padomes, Skolas padomes ierosinājuma vai saskaĦā ar
izmaiĦām likumdošanā.
12.2. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.

13. Citi noteikumi
13.1. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā saskaĦā ar
Skolas bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
13.2. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
13.3. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola
noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz
Dibinātājam, IP un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijā.
13.4. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākĜu radīšanai darbam un mācībām Skolā
nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošana.
13.5. Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Skolā nodrošina personāls, atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
13.6. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
13.7. Skolā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā
medicīniskā palīdzība.
13.8. Skola izveido un uztur datorizētu datu bāzi, atbilstoši VIIS izstrādātajai
programmatūrai.
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14. Pārejas noteikumi
14.1. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Viesītes pilsētas ar
l.t. domes 2007.gada 4.aprīĜa Lēmuma Nr.8 prot.Nr.4.
14.2. Skolas nolikums jaunajā redakcijā pieĦemts pedagoăisko darbinieku
sanāksmē 2009.gada 28.septembrī, protokola Nr.6.
14.3. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

Viesītes vidusskolas direktors:

A.Baldunčiks

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:
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J.Līcis

