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APSTIPRINĀTS 

    ar Ilūkstes novada domes  
30.09.2009. lēmumu Nr.465 

      (prot. Nr.16., 34.&) 
    Ar grozījumiem , kas izdarīti  ar domes 29.12.2011. 

   lēmumu Nr.563 (prot.Nr.16, 48.&) 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 

IL ŪKSTES 1. VIDUSSKOLAS  

NOLIKUMS 
 

 
 

Izdots pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un  
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu 

 
 
 
    

I.  Vispār īgie noteikumi 
 
1. Ilūkstes 1. vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk – 

Dibinātājs) pārziņā  esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.  
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
normatīvie dokumenti un šis nolikums. 

 
2. Skolai ir zīmogi:  

2.1. ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un pilnu skolas nosaukumu, kuru drīkst 
lietot apliecībās un atestātos, ko izdevusi skola; 

2.2. ar  Ilūkstes novada ģerboņa attēlu un pilnu skolas nosaukumu, kas lietojams uz visiem 
pārējiem skolas dokumentiem. 

3. Skolai ir Ilūkstes novada pašvaldības noteikta parauga veidlapas.  
4. Skolai ir sava simbolika – karogs un himna. 
5. Skolas juridiskā adrese: Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447.  
 
 
 

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi 
 
6. Skolas darbības mērķis ir: 

6.1.  organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina Valsts vispārējās 
pamatizglītības standartā un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto  
mērķu sasniegšanu; 
6.2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 
augstākajām morāles vērtībām. 

7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.   
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8. Skolas galvenie uzdevumi: 

8.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
programmas; 

8.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, 
prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt 
lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

8.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 
skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

8.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

8.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk 
tekstā - vecākiem); 

8.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

 
 

III.  Īstenojamās izglītības programmas 
 
9.    Izglītības programma ir Skolas izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments. 
10. Vispārējas pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 

izglītības likums un Valsts pamatizglītības standarts. 
11.  Vispārējas vidējās izglītības programmu saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās 

izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.        

 
12. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas: 
  

12.1. vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111),  
12.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības  programmu 
(kods 31011011),  
12.3. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programmu (kods 31013011).  

 
13. Skolā īstenotās izglītības programmas tiek licencētas un akreditētas Ministru Kabineta 

noteiktajā kārtībā. 
 
14. Skola pēc vecāku (aizbildņu) un skolēnu pieprasījuma īsteno interešu izglītības 

programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 
 
15. Pēc vecāku (aizbildņu) pieprasījuma Skola var izstrādāt speciālās izglītības programmas, 

mājas apmācības programmu. 
 
16. Skola izstrādā savas izglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

17. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM programmu paraugus vai pašu izstrādātās mācību 
priekšmetu programmas.  Pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē 
Skolas Metodiskā padome un apstiprina direktors. 

18. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar 
Dibinātāju. 
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IV. Izgl ītības procesa organizācija 

 
19. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz 

to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti,  Darba kārtības 
noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Skolas nolikums un citi Skolas iekšējie normatīvie 
akti. 

 
20. Skolai ir tiesības izstrādāt uzņemšanas noteikumus 10. klasē, saskaņojot tos ar    Dibinātāju.. 
 
21. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību priekšmetu stundas 

garumu nosaka Skolas direktors ar rīkojumu. 
 
22. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestru sākuma un 

beigu datumus, ka arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. Papildu 
brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu ) nosaka Skolas direktors.  

 
23. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora 

apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. 
 
24. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus. 
 
25. Mācību priekšmetu stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir 

pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks 
izglītības jomā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus. 

 
26. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa 

saraksta. 
 
27.Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības 

programmām) skola veic ārpus  mācību stundu laika. 
 
28. Pedagogi veic individuālo darbu ar īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem 

nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.  
 
29. Apgūstot vispārējās vidējās izglītības programmu, skolēnam ir jāuzraksta un sekmīgi jāaizstāv 

zinātniski pētnieciskais darbs saskaņā ar „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes 
kārtību”, kuru izdod Direktors. 

 
30. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību”, kuru izdod Direktors. 
 
31. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā. 
 
32. Projektu nedēļas norises laiku nosaka skolas direktors ar savu rīkojumu.  
 
33. 1. – 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās 

dienas grupas, to darbību nosaka skolas direktora izdotā pagarinātās dienas grupas kārtība. 
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34. 9. un 12. klašu skolēni, kuri apguvuši izglītības programmu un nokārtojuši valsts pārbaudes 
darbus, saņem attiecīgi apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo 
izglītību. 

 
V.  Metodiskās komisijas 

 
35. 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 metodiskās komisijas. 
Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, 
pamatojoties uz metodisko komisiju reglamentu. 

 
 VI.  Metodiskā padome 

 
36. Metodisko padomi veido mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāji, skolas bibliotekārs, 

direktora vietnieki izglītības jomā un direktors; tās darbu vada viens no direktora vietniekiem 
izglītības jomā.  

 
37. Metodiskās padomes darbu nosaka metodiskās padomes reglaments.  
 

VII.  Pedagoģiskā padome 
 
38. Pedagoģiska padome ir izveidota dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu 

risināšanai, tās darbību nosaka direktora izdots un ar Skolas pedagoģisko padomi saskaņots 
pedagoģiskās padomes reglaments. 

 
VIII.  Skolas vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi  

 
39. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru termiņš 

sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors pēc pilnvaru 
laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 29.12.2011. lēmumu Nr.563 
(prot.Nr.16, 48.&) 

 
40. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un 

Skolas nolikums.  
 
41. Direktora vietnieku, pedagogu, citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Skolas  Darba 

kārtības noteikumi, darba līgumi un amata apraksti. 
 

IX.  Skolēnu tiesības un pienākumi 
 
42. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi, kurus izdod Skolas direktors.  
43. 10. – 12. klases skolēnus par sistemātiskiem un rupjiem pārkāpumiem, mācību priekšmetu 

stundu neattaisnotiem kavējumiem Skolas direktors, konsultējoties ar Skolas pedagoģisko 
padomi, var atskaitīt no izglītības programmas apgūšanas. 

 
X.  Skolas pašpārvalde 

 
44. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai izveido Skolas padomi, 

kura darbojas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un Skolas padomes vadītāja izdoto un ar 
Direktoru saskaņoto Skolas padomes  reglamentu. 
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45. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija, kas savas kompetences 

ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi. 
 

46. Skolēnu pašpārvalde darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes reglamentu, kuru izstrādā 
direktora vietnieks izglītības jomā, saskaņo ar skolēnu pašpārvaldes prezidentu, to izdod 
Skolas direktors. 

 
XI.  Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārt ība  

 
48. Skolas iekšējo normatīvo aktu izdod atbilstoši spēkā esošajam ārējam normatīvajam aktam, 

vispārējiem tiesību principiem un administratīvā procesa principiem.  
 

49. Skolas iekšējais normatīvais akts ir saistošs tikai Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem, 
attiecībā uz kuriem tas ir izdots. 
 

50. Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Skola izstrādā Skolas iekšējos normatīvos aktus. 
Skolas iekšējos normatīvos aktus izstrādā struktūrvienību vadītāji, skolas vadība, skolotāji. Ar 
direktora rīkojumu Skolā ir noteiktas šādas struktūrvienības: 

50.1.  Skolas padome, 
50.2. Skolas pedagoģiskā padome, 
50.3. Metodiskās komisijas,  
50.4. Metodiskā padome;        
50.5. Skolēnu pašpārvalde, 
50.6. Skolas bibliotēka, 
50.7. Skolas internāts, 
50.8. Skolas arhīvs. 

Skolas struktūrvienības darbību reglamentējošais iekšējais akts ir struktūrvienības reglaments, 
kuru izdod struktūrvienības vadītājs un saskaņo ar Direktoru. 

 
51. Skolas darbības, izglītojošās darbības organizācijai nepieciešamo dokumentu izveide, 

pielietojums un pārraudzība ir noteikti Skolas iekšējo normatīvo aktu reģistrā. (Pielikums Nr. 
1.) 

 
XII.  Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana   

 
52. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. 
 
53. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību 2 nedēļu laikā var apstrīdēt Ilūkstes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājam. 
 
54. Skolas darbinieku faktisko rīcību 2 nedēļu laikā var apstrīdēt direktoram. 
 

 
 
 

XIII. Skolas finansēšanas kārt ība  
 
55. Skolas finanšu līdzekļi iekļaujas Ilūkstes novada budžetā kā patstāvīga daļa, tā atrodas 

Ilūkstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 
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56. Skolas finanšu līdzekļus veido: 
56.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai; 
56.2. pašvaldības budžeta līdzekļi; 
56.3. papildus finanšu līdzekļi.  

 
57. Papildus finanšu līdzekļus veido: 

57.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
57.2. ieņēmumi par maksas pakalpojumiem, t.sk. ēdināšanas pakalpojumiem; 
57.3. ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt zemākas par 

pašizmaksu; 
57.4. ieņēmumi par nomu un īri; 
57.5. atbalstīto projektu līdzekļi. 

 
58. Valsts budžets nodrošina pedagogu darba samaksu saskaņā ar spēkā esošiem Ministru 

kabineta noteikumiem. 
 
59. Ilūkstes novada domes budžets nodrošina: 

59.1. skolas, skolas internāta uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus; 
59.2. skolas tehnisko darbinieku darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas sociālās 

iemaksas atbilstoši štatu sarakstam , piemaksas pie darba algas; 
59.3. skolas internāta darbinieku darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas sociālās 

iemaksas; 
59.4.  daļēji grāmatu un mācību līdzekļu iegādi; 
59.5. remonta un celtniecības darbu apmaksu; 
59.6.daļēji skolas darbinieku kursu, komandējumu apmaksu. 

 
60. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas 

attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei. 
 
61. Skolas budžeta tāmi un tehnisko darbinieku štatu sarakstu apstiprina Dibinātājs. Pedagoģisko 

darbinieku tarifikāciju apstiprina Direktors ar rīkojumu, saskaņo ar Ilūkstes novada 
pašvaldības speciālistu izglītības jomā. 
Direktora tarifikāciju apstiprina Dibinātājs. 

 
62. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Ilūkstes novada pašvaldības 

grāmatvedībā. 
 

XIV. Skolas saimnieciskā darbība 
 
63. Atbilstoši likumdošanai Skola veic saimniecisko darbību.  
 
64.  Skolas Direktors sadarbībā ar Dibinātāju: 

64.1.  slēdz īres un nomas līgumus; 
64.2. slēdz līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo 

darbu un pakalpojumu veikšanu. 
65. Skolas saimnieciskās darbības un tās sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, ka arī citi 

pašu ieņēmumi, ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi   ieskaitāmi Ilūkstes novada pašvaldības 
pamatbudžetā. 

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

pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos 
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rādītājus, kā arī ziedojuma vērtību naudas izteiksmē, iegrāmato šīs materiālās vērtības 
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. 

 
67. Direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. 
 
68. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Ilūkstes novada pašvaldība. 
 
69. Skolā ir organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē Direktors, Skolas 

padome, Skolas medicīnas darbinieks. Skolas ēdnīca darbojas saskaņā ar Direktora izdoto 
„Ēdināšanas organizēšanas kārtību”.  

 
70. Skolā darbojas skolas internāts, pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja izdotu un ar 

Direktoru saskaņotu „Skolas internāta reglamentu”. 
 

 
XV.   Grozījumi Skolas nolikumā 

 
71. Grozījumus Skolas nolikumā var veikt pēc  Dibinātāja, Skolas padomes, Pedagoģiskās 

padomes, direktora ierosinājuma vai saskaņā ar izmaiņām likumdošanā.  
 
72. Grozījumus Skolas nolikumā saskaņo ar  Dibinātāju. 
  

 
XVI.   Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārt ība 

 
73. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. 
 

 
XVII. Citi ties ību aktos noteiktie skolas pienākumi 

 
74. Saskaņā ar esošo likumdošanu Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu, kurš darbojas, 

pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja izdotu un ar zonālo arhīvu saskaņotu reglamentu. 
Skolas arhīva vadītāja padomdevēja tiesības ir arhīva Ekspertu komisijai, kura darbojas 
saskaņā ar Ekspertu komisijas kārtību, ko izdod Direktors. 

 
75. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz Skolas 

bibliotēkas reglamentu, kuru izdod struktūrvienības vadītājs, saskaņojot ar Direktoru. Skolas 
bibliotēkas darbu vada bibliotekārs. 

 
76. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc 

noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Il ūkstes novada pašvaldības speciālistam 
izglītības jomā un (vai) Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 
77. Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

Skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medicīniskais darbinieks. 
Skolā ir noteikta skolēnu veselības aprūpes un pirmās palīdzības pieejamības kārtība, kuru 
izdod Direktors. 

 
78. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts sanitārās inspekcijas noteikumus un 
instrukcijas. 
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79.Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam „Par ugunsdrošību” un 
Ministru kabineta noteikumiem, Skolas ugunsdrošības instrukcijai. 

 
80.Darba drošības un darba aizsardzības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši Darba 

aizsardzības likumam, Ministru kabineta noteikumiem, Valsts darba aizsardzības inspekcijas 
noteikumiem un rīkojumiem, Skolas darba drošības instrukcijām, Skolas darba vides iekšējās 
uzraudzības veikšanas kārtībai, kuru izdod Direktors. 

 
81. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai. 
 
 
Ilūkstes 1. vidusskolas Nolikums izskatīts Skolas padomē 2008. gada 19.decembrī. 
 
 
 
Ilūkstes 1. vidusskolas direktore                                             V.Šterna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


