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Līgatnes novada vidusskolas
NOLIKUMS
I Vispārīgie noteikumi
1. Līgatnes novada vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Līgatnes novada domes (turpmāk –
Dibinātājs) struktūrvienība un pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas.
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. Skolas ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un mazā valsts ģerboņa attēlu, kā a rī
noteikta parauga veidlapas.
4. Skolai ir sava simbolika – karogs, dziesma un logo.
5. Skolas juridiskā adrese: Strautu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā LV-4110.Mācības tiek
nodrošinātas divās ēkās- Strautu ielā 4, Līgatnē un Līgatnes pamatskolā, Līgatnes pagastā.
II Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi
6. Skolas darbības mērķis ir veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības
procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un Valsts vidējās izglītības standar tā noteikto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
9. Skolas galvenie uzdevumi:
9.1. nodrošināt katra skolēna spējām atbilstošu obligāto izglītību;
9.2. īstenot izglītības programmas;
9.3. sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē.

III Īstenojamās izglītības programmas
10. Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 2011111); vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu (kods 3101100
11. Skola pēc vecāku (aizbildņu) un skolēnu pieprasījuma īsteno interešu izglītības programmas,
kuru finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.
IV Izglītības procesa organizācija
12. 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 padomes nolikums, Pedagoģiskās padomes nolikums un citi Skolas iekšējie
normatīvie akti.
V

Skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

13. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors.
14. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar arodbiedrības
vietējo komiteju.
15. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors.
16. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors.
VI Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
17. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
18. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt dibinātājam – Līgatnes novada domei.
19. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.
VII Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
20. Skolas pedagogu (tajā skaitā direktora) un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Skolas
Darba kārtības noteikumi, darba koplīgums un darba līgumi.
VIII Skolēnu tiesības un pienākumi
21. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Skolas Iekšējās kārtības noteikumi.
IX Skolas pašpārvalde
22. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Skolas sadarbības nodrošināšanai izveido Skolas padomi, kura
darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu un Dibinātāja saskaņotu Skolas padomes nolikumu.
23. Dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido Skolas pedagoģisko padomi,
kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu un Dibinātāja saskaņotu Pedagoģiskās padomes
nolikumu.
24. Pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanai un izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai
radniecīgu mācību priekšmetu skolotāji darbojas metodiskajās komisijās, kuru darbību koordinē Skolas
pedagoģiskā padome.
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25. Lai iesaistītu skolēnus ar Skolas darbību saistītu jautājumu risināšanā izveido Skolēnu padomi, kura
darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu nolikumu.
X Skolas finansēšanas kārtība un saimnieciskā darbība
26. Skolas finansējumu nodrošina Dibinātājs. (skat. Izglītības likuma 60.pantu)
27. Skolas papildus finanšu līdzekļus veido:
27.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
27.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimnieciskās darbības, kuru saskaņo ar
Dibinātāju.
XI Grozījumi skolas nolikumā
28. Grozījumus Skolas nolikumā var ierosināt Dibinātājs, Skolas padome, Pedagoģiskā padome un
direktors.
29. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Dibinātājs.
XII Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība
30. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Direktore

M.Grava
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