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DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
 

Izdoti saskaņā ar  

Darba likuma 55.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Degumnieku pamatskolas (turpmāk-Izglītības iestāde) Darba kārtības noteikumi 

(turpmāk-Noteikumi) ir izstrādāti, ievērojot Darba likuma 55.pantu un saskaņā ar Darba 

aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

2. Noteikumi nodrošina Izglītības iestādē vienotu darba kārtību, kas ir saistoša visiem 

Izglītības iestādes darbiniekiem (turpmāk – darbinieki). 

3. Izglītības iestādes direktors (turpmāk – direktors) ar Noteikumiem iepazīstina pret 

parakstu katru darbinieku, kurš uzsāk darbu Izglītības iestādē. 

4. Ar Noteikumiem darbinieki var iepazīties skolotāju istabā vai pie direktora. 

 

II. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana 
 

5. Darba tiesiskās attiecības nodibina rakstveidā noslēdzot darba līgumu starp darba devēju – 

Skolu (direktora personā), no vienas puses un darbinieku, no otras puses. Darba līguma viens eksemplārs 

izsniegts pie darbiniekam, otrs - darba devējam. 

6. Pirms darba līguma slēgšanas darbinieks iesniedz šādus dokumentus: 

6.1. iesniegumu par pieņemšanu darbā; 

6.2. dzīves gājumu - CV (informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, tostarp dažādu 

veidu prasmes un kompetences u.tml.); 

6.3. diploma (vai cita izglītību apliecinoša dokumenta) kopiju (uzrādot oriģinālu);  

6.4. profesionālās pilnveides kursu (tālākizglītības) apliecību kopijas;  

6.5. pedagoģisko darba stāžu apliecinošus dokumentus vai dokumentu kopijas (tikai 

pedagogiem); 

6.6. pases datus, ko noraksta atbildīgais Skolas darbinieks (uzrādot oriģinālu); 

6.7. personas medicīnisko grāmatiņu; 

6.8. OVP nokārto mēneša laikā, stājoties darbā OVP atmaksu veic darbinieks; 

6.9. informāciju par elektronisko algas nodokļu grāmatiņu, kas ir pieejama Valsts ieņēmumu 

dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, darbiniekam veicot nepieciešamās darbības algas 

nodokļa grāmatiņas reģistrēšanai; 

6.10. valsts valodas prasmes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja vidējā izglītība nav 

iegūta valsts valodā; 
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6.11. iesniegumu Ošupes pagasta pārvaldes grāmatvedībai par bankas kontu, uz kuru 

pārskaitīt darba algu; 

6.12. iesniegumu Ošupes pagasta pārvaldes grāmatvedībai, norādot informāciju par to kā 

tiks veikta apmaksa par ēdināšanu (ja darbinieks ēd skolas ēdnīcā).  

7. Ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs, slēdzot darba līgumu, viņš par to rakstveidā 

informē darba devēju. 

8. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, direktors izdod 

rīkojumu un pret parakstu ar to iepazīstina darbinieku.  

9. Slēdzot darba līgumu, direktors iepazīstina darbinieku ar:  

9.1. darba pienākumiem un darba apstākļiem ; 

9.2. šiem Noteikumiem un iekšējās kārtības noteikumiem; 

9.3. izskaidro darbiniekam viņa tiesības un pienākumus;  

9.4. veic ievadinstruktāžu un iepazīstina ar darba drošību. 

10.  Darbiniekam tiek kārtota personas lieta, kurā ir: personas uzskaites karte, darba līgums, amata 

vai darba pienākumu apraksts, CV, izglītības un tālākizglītības dokumentu kopijas, valsts valodas 

apliecības (ja darbiniekam tāda ir) kopija, rīkojuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un citi 

rīkojumi, kas attiecas uz darbinieku. 

11. Darbinieku personas lietas glabājas direktores kabinetā. Direktora personas lieta glabājas 

Ošupes pagasta pārvaldē. Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas darbinieka personas lietu nodod 

arhīvā.  

12. Darbiniekam jāveic, atkārtotās jeb periodiskās veselības pārbaudes reizi gadā, ievērojot 

atbilstošos datumus. Darbinieka sanitārā grāmatiņa atrodas pie Skolas direktores, atmaksu par sanitāro 

grāmatiņu veic darba devējs. 

13. Darbiniekam atbilstoši noteiktajām normām, veicamajam darbam periodiski jāveic OVP, 

atkārtotās pārbaudes atmaksā darba devējs. 

14. Darba devējs ir tiesīgs atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai 

atrodoties darbavietā, ir alkohola (narkotiku, toksisku vielu) reibuma stāvoklī, kā arī citos gadījumos, ja 

darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša vai apkārtējo drošībai, veselībai, darba devēja, vai 

trešo personu interesēm. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu direktors saskaņā ar Darba likuma 

regulējumu par darba attiecību izbeigšanu izdod rīkojumu, kurā norāda pamatojumu. Darba devēja 

uzteikuma gadījumā tiek ņemti vērā Darba likuma 98.panta un 101.panta nosacījumi tiesiskam darba 

devēja uzteikumam. 

15. Darba devējs, pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma, piecu darba dienu laikā izsniedz izziņu 

par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, darba samaksu, 

ieturētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu. 

III. Darba organizācija 
16. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, sakarā ar Izglītības iestādes Internāta darbību, 

Izglītības iestāde ir atvērta no 7 00 līdz 7 00, piektdienās no 7 00 līdz 18 15. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 05.09.2017. Darbinieku kopsapulcē Nr.1 lēmums Nr.2; apstiprināti ar Degumnieku pamatskolas 

direktores rīkojumu 05.09.2017., Nr.1-9/17/15, stājas spēkā 2017.gada 5.septembrī) 

17. Svētdienās un svētku dienās Izglītības iestāde ir slēgta. Šajā laikā Izglītības iestādē pasākumi 

notiek ar direktora atļauju. 

18. Skolā ir 5 dienu darba nedēļa.  

     19. Mācību stundu sākums Izglītības iestādē plkst. 8.25. Skolotāji uz pirmo stundu ierodas 8 05. 

Skolotāju darba laika sākumu un beigas, atbilstoši tarifikācijai, nosaka mācību priekšmetu stundu un 

ārpusstundu nodarbību saraksts. Brīvās stundas skolotājs izmanto pusdienu pārtraukumam vai atpūtai. 

Katru dienu pirmā stunda sākas ar 5 min. rīta apli, kuru organizē skolotājs, kurš vada pirmo stundu. 

Piektdienās ir 10 minūšu līnija un 20 minūšu pašvērtējums, kuru vada klases audzinātājs. Pašvērtējums 

(klases audzinātāja darbs ar skolēniem) notiek pēc katras klases mācību stundām. Skolotāja kontakstunda 

atbilst astronomiskajai stundai, kas paredz atbildību par skolēniem starpbrīžos. 

  20. Mācību stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību sarakstus un pagarinātās dienas 

grupu nodarbību darba laiku apstiprina direktors.  



  21. Izglītības iestādē noteikts sekojošs stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums: 

 

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,  piektdienās 

Stunda pēc kārtas laiks Stunda pēc kārtas laiks 

1. 8.25– 9.10 1. 8.25 – 9.10  

2. 9.20 – 10.00 2. 9.20 – 10.00 

3. 10.10 – 10.50 3. 10.10 – 10.50 

4. 11.00 – 11.40 4. 11.00 – 11.40 

5. 12.10 – 12.50 5. 12.10 – 12.50 

6. 13.00 – 13.40 12.50 – 13.00(līnija) 

7. 13.50 – 14.30 6. 13.10 – 13.50 

8. 14.40 – 15.20 7. 14.00 – 14.40 

     21.1.pusdienu starpbrīdis katru dienu no 11.40-12.10.       

  22. Bibliotēkas, logopēda, pagarinātās dienas grupas un citu atbalsta personāla darba laikus 

apstiprina direktors, saskaņā ar pedagogu tarifikāciju. 

  23. Pirmsskolas darba dienas kārtība tiek apstiprināta mācību gada sākumā. Darba laikus, 

darba dienas kārtību apstiprina direktors, saskaņā ar pedagogu tarifikāciju un štatu sarakstu.  

  24. Sporta zāles, aktu zāles, informātikas kabineta un citu mācību kabinetu izmantošanas grafikus 

(kabineta noslogojums) apstiprina direktors. 

  25. Ēdnīcas darba laiks – no 7.00 līdz 17.00.     

         26.Administrācijas darba laiks: 

  26.1. Direktora darba laiks no 8.00-17.00, direktora pieņemšanas laiks: trešdienās no 14.10 līdz 

17.00, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 13.00. 

  26.2. Pieņemšanas laiku pie direktora vietniekiem vecākiem un citiem apmeklētājiem jāsaskaņo 

ar attiecīgo direktora vietnieku. Direktora vietnieku darbs notiek saskaņā ar tarificēto stundu skaitu pēc 

Izglītības iestādes direktora apstiprināta grafika. 

  27. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu saīsina par vienu stundu, izņemot mācību stundas 

un nodarbības. 

  28. Darbinieku līdz viņa aiziešanai kārtējā atvaļinājumā direktors iepazīstina ar mācību stundu 

slodzi nākamajam mācību gadam. 

  29. Darbinieki piedalās Izglītības iestādes mācību gada darba plānā iekļautajos pasākumos, kā 

arī citos direktora noteiktajos pasākumos. 

  30. Pasākumos darba laikā ārpus Izglītības iestādes darbinieki piedalās, saskaņojot to ar 

direktoru.  

  31. Par pasākumiem ārpus Izglītības iestādes, kuros darbinieki piedalās kopā ar skolēniem, 

direktors izdod rīkojumu. 

  32. Bez saskaņošanas ar direktoru aizliegts: 

 32.1. izmainīt apstiprinātos mācību stundu un nodarbību sarakstus (grafikus), saīsināt vai pagarināt 

mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu ilgumu; 

 32.2. darba laikā organizēt sapulces, sēdes un citus pasākumus; 

32.3. darba laikā veikt sabiedriskos pienākumus.  

33. Darbinieku sanāksmes vai sēdes ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas. 

34. Direktors, direktora vietnieki un pārējie pedagogi Skolā veic dežūras saskaņā ar 

direktora apstiprinātu grafiku un kārtību (1 Pielikums).  

35. Darbinieku darba laiku un pienākumus skolēnu brīvdienās nosaka direktors, vienojoties ar 

katru darbinieku.  

36. Pedagogiem: 

36.1.Darba laiks saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu, ārpusstundu pulciņu 

nodarbību sarakstu un savstarpēju vienošanos ar skolas direktoru par papildus pienākumiem 

mācību gada garumā. Pēc vienošanās ar pedagogu papildus pienākumi tiek noteikti ar rīkojumu. 



36.2. Skolēnu brīvdienās atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā 

direktors nosaka pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu 

plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos. 
36.3.Promesoša pedagoga  aizvietotāju nosaka izglītības iestādes direktors, balstoties uz pedagogu 

kompetenci, noslogojumu, klašu stundu sarakstu. Nepieciešamības gadījumā stundu aizvietošanu var 

uzticēt atbalsta personāla darbiniekiem, kuriem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība.  

36.4. Izglītības iestādes darba kārtības un drošības nodrošināšanai pamatdarbā esošie pedagogi 

veic dežūras. Dežūru grafiku apstiprina direktors. (1 pielikums) 

37. Tehniskie darbinieki darba pienākumus veic atbilstoši direktora apstiprinātam darba grafikam. 

Tehniskajiem darbiniekiem apkopjamo teritoriju platību, darba uzdevumus, pienākumus apstiprina 

direktors. Skolēnu brīvdienās, vasaras periodā darba pienākumus nosaka un apstiprina direktors. 

Tehniskie darbinieki pēc nepieciešamības var būt iesaistīti citā darbā uz laiku, kas atbilst viņu darba 

laikam. 

38. Darbinieku nostrādāto darba laiku uzrāda darba laika uzskaites tabulā. 

39. Skolas dežurantiem aizliegts atstāt darba vietu līdz maiņas darbinieka atnākšanai. 

40. Darbinieks par savu pārejošo darbnespēju nekavējoties paziņo direktoram (mutiski, telefoniski - 

pats vai ar citas personas starpniecību) saslimšanas dienā. Darbinieka darbnespēju apstiprina darba nespējas 

lapa. Par darba nespējas lapas saņemšanu tās izsniegšanas dienā un katras darba nespējas lapas 

pagarināšanas dienā darbinieks paziņo direktoram.  

41. Sapulču, informatīvo sapulču, pedagoģisko sēžu apmeklēšana ir obligāta visiem pamatdarbā 

esošajiem darbiniekiem, blakus darbā esošajiem darbiniekiem saskaņā ar darba grafiku. 

42. Ja darbinieks vēlas apmeklēt kursus vai ir paredzams, ka svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties 

darbā, tad trīs dienas iepriekš darbinieks brīdina Skolas direktoru par iespējamo prombūtni. 

 

IV. Darba samaksa 

 

43. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver 

normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteikto darba algu, piemaksas, kā arī 

prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.   

44. Darbinieku darba algas aprēķinus veic pagasta grāmatvedība, pamatojoties uz 

iesniegtajām tarifikācijām, darba laika uzskaites tabulām un Izglītības iestādes direktora 

rīkojumiem. 

45. Darbinieks un direktors vienojas par darba samaksas izmaksas laiku un veidu. Ja darba 

samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, darba samaksu izmaksā 

pirms attiecīgās dienas. 

46. Izmaksājot darba samaksu, darbiniekam izsniedz rakstveidā sagatavotu darba samaksas 

aprēķinu. Pēc darbinieka pieprasījuma direktoram ir pienākums šo aprēķinu izskaidrot.  

47.  Piemaksu un prēmiju sadali darbiniekiem veic atbilstoši direktora apstiprinātajiem 

piemaksu un prēmiju piešķiršanas kritērijiem. 

48. Direktoram piemaksas un prēmijas piešķir darba devējs.  

49. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto 

laiku darbiniekam izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. 

 

V. Atvaļinājumi 

 

50. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekiem piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā 

ar direktora apstiprinātu atvaļinājuma grafiku, ar kuru darbinieki var iepazīties skolotāju istabā (pie 

administrācijas ziņojumu dēļa). 

51. Darbinieks līdz 1. maijam iesniedz direktoram iesniegumu par ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma piešķiršanu.  

52. Pedagogiem ikgadējo atmaksāto atvaļinājumu piešķir skolēnu brīvdienās.  



53. Pedagogiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kopējais ilgums ir astoņas kalendāra 

nedēļas, tehniskajiem darbiniekiem ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir četras kalendāra nedēļas, 

neskaitot svētku dienas. Darba līgumā (vai darba koplīgumā) nosaka gadījumus, kad darbiniekam 

piešķirams ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums. 

54. Darbiniekam un direktoram vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā 

piešķir pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām 

nepārtrauktām kalendāra nedēļām. 

55. Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, saskaņā ar 

darba koplīgumu vai darba līgumu piešķir mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez 

tās.  

56. Darbiniekam valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez 

tās. 

57. Pēc darbinieka motivēta lūguma direktors var piešķirt darbiniekam atvaļinājumu bez 

darba samaksas saglabāšanas. 

58. Darbinieks paziņo direktoram par savu pārejošo darbnespēju atvaļinājuma laikā šo 

noteikumu 40. punktā noteiktā kārtībā. 

59. Darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā direktors pārceļ vai pagarina atvaļinājumu 

par pārejošas darbnespējas dienu skaitu.  

 

VI. Apbalvojumi un pamudinājumi 

 

60. Direktors: 

60.1. izsaka pateicību; 

60.2. apbalvo ar dāvanu vai naudas balvu pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros; 

60.3. apbalvo ar Skolas Goda rakstu (Atzinības rakstu vai citu Skolas apbalvojumu); 

60.4. iesaka apbalvot ar vietējās pašvaldības, pilsētas domes, Izglītības pārvaldes, Izglītības 

un zinātnes ministrijas, valdības un valsts apbalvojumiem; 

60.5. piešķir papildus atvaļinājumu. 

 

                                                 VII.  Darbinieku uzvedības noteikumi 

 

61. Darbinieks Izglītības iestādē nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, atrasties 

alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.  

62. Darbinieks Izglītības iestādē nedrīkst atrasties ar tādām veselības problēmām, kas rada vai 

var radīt draudus citu darbinieku vai skolēnu drošībai vai veselībai. 

63. Darbinieka pienākums ir rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, 

kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu Izglītības iestādē, kā arī par to, lai pēc 

iespējas novērstu vai mazinātu draudošus vai jau radušos zaudējumus. 

64. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot direktoram un atbildīgajiem dienestiem par 

iepriekšminētajiem šķēršļiem, zaudējumu rašanās draudiem vai jau esošiem zaudējumiem. 

65. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot direktoram un atbildīgajiem dienestiem par 

nelaimes gadījumiem ar skolēniem un darbiniekiem. 

66. Darbiniekam pienākums ir neizpaust viņa rīcībā esošo vai nonākušo mācību, 

audzināšanas, ārpusklases darba un citu ar Izglītības iestādē, skolēniem, pedagogiem, citiem 

Izglītības iestādes darbiniekiem, skolēnu vecākiem saistītu informāciju. Darbiniekam strādājot 

skolā, jāievēro skolotāja profesionālās ētikas kodekss un izglītības iestādes darbinieku ētika. 

67. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai veic to nepienācīgi vai citādas 

prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir 

pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus, darba devējs ir tiesīgs pieprasīt rakstisku 

paskaidrojumu. 

 



VIII. Disciplinārie sodi 

 

68. Par Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu, darba līguma, koplīguma, šo noteikumu 

neievērošanu un direktora rīkojumu nepildīšanu, darbiniekam piemēro Darba likuma 58., 90. un 

101. Pantā noteiktos sodus, samazina vai noņem piemaksas un prēmijas. 

69. Pirms piezīmes vai rājiena izteikšanas darba devējs rakstveidā iepazīstina darbinieku ar 

viņa izdarītā pārkāpuma būtību un pēc tam pieprasa no viņa rakstveida paskaidrojumu par izdarīto 

pārkāpumu. Par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam, direktors izdod rīkojumu, ar kuru pret 

parakstu iepazīstina darbinieku. 

70. Piezīmi vai rājienu izsaka ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas 

dienas, neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad darbinieks ir 

atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no 

pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par katru pārkāpumu var izteikt tikai vienu piezīmi vai rājienu.  

71. Ja piezīmē vai rājienā minētie apstākļi neatbilst patiesībai vai arī šie apstākļi nav 

uzskatāmi par tādiem, kas norāda uz darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu, darbiniekam ir 

tiesības prasīt šādas piezīmes vai rājiena atcelšanu gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas 

dienas Darba likuma 94.pantā noteiktajā kārtībā.  

72. Ja gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas darbiniekam nav izteikta jauna 

piezīme vai rājiens, viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu. 

 

IX . Darba aizsardzības pasākumi Skolā 

 

73. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un 

nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. 

74. Direktora pienākums ir organizēt darba aizsardzības sistēmu Izglītības iestādē un 

nodrošināt tās darbību. 

75. Darba aizsardzības sistēma ietver: darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi, 

darba vides iekšējo uzraudzību un konsultēšanos ar darbiniekiem, lai iesaistītu viņus darba 

aizsardzības uzlabošanā. 

76. Direktoram jānodrošina, lai darbinieki ievēro darba aizsardzības noteikumus darba vietā. 

77. Direktors nodrošina, ka Izglītības iestādē tiek izstrādāti darba drošības noteikumi. 

78. Direktors seko, lai tiktu veikta instruktāža darba vietā Darba aizsardzības likumā noteiktos 

gadījumos. 

X. Citi jautājumi 

 

   79. Darbiniekiem ir tiesības izmantot skolas ēdnīcu, par pusdienām mēneša beigās konkrētā 

summa tiek atskaitīta no darbinieka algas. 

        80. Darbiniekiem darba jautājumos ir iespēja izmantot Izglītības iestādes telefonus, izmantojot 

personīgo sarunu  gadījumā,  sarunai ir jābūt īsai, konkrētai, mobilajām sarunām jāizmanto tikai 

mobilais telefons. 

 

XI  Darba kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

       81. Darba kārtības noteikumus pieņem darbinieku kopsapulcē un apstiprina Izglītības iestādes 

direktors. 

       82. Grozījumus Darba kārtības noteikumos veic pēc direktora, vienas trešdaļas darbinieku vai 

arodorganizācijas priekšlikuma. Tos pieņem darbinieku kopsapulcē, saskaņo ar Izglītības iestādes 

arodbiedrības vietējo komiteju un apstiprina direktors. 

 

 

 

 



XII. Noslēguma jautājums 

 

83. Atzīt par spēku zaudējušus Skolas 2005.gada 30.augusta Iekšējos noteikumus Nr. 52 

„Darba kartības noteikumi”. 

Darba kārtības noteikumi apspriesti Izglītības iestādes pedagoģiskajā sēdē 29.08.2016., Nr. 8, 

pieņemti Izglītības iestādes darbinieku 2016.gada 02.septembra kopsapulcē, protokols Nr.1., 

lēmums Nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Pielikums 

 

 

X Dežūras skolā 
(izraksts no skolas iekšējās kārtības noteikumiem) 

 

 
91. Izglītības iestādes dežuranta pienākumus veic 4.-9.kl. skolēnu grupa, kuru vada dežūrskolotājs 

pēc apstiprināta grafika. 

92. Dežūra ilgst vienu nedēļu - no pirmdienas līdz piektdienai. 

93. Pienākumi: 

93.1. Izglītības iestādes dežuranti dežūrskolotāja pavadībā katru dienu uzsāk dežūru plkst. 8o5. 

Izglītības iestādes dežurantiem ir vizītkarte - skolas dežurants. 

93.2.Starpbrīžos jāseko kārtībai skolas 1., 2., 3. stāva gaiteņos, bērnudārza korpusā un skolas 

pagalmā, ja skolēni uzturās ārā.  

93.3. Dežūrskolotājs ir atbildīgs, lai vismaz viens no skolas dežūrgrupas skolēniem dežurē arī pēc 

mācību stundām, saskaņā ar skolas busiņa attiešnas laiku.  

93.4. Dežūrskolotājs dežūrē līdz Izglītības iestādes busiņa otrajam reisam 1.stāvā. un ir atbildīgs par 

skolēnu nokļūšanu mājup un skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu līdz skolas 

busiņa otrajam reisam, nepieciešamības gadījumā dežūrskolotājs dežūrē skolēnu atpūtas-

rotaļu telpā; 

93.5.Pusdienu starpbrīdī viens skolēns un dežūrskolotājs dežūrē ēdamzālē. Skolēns, kurš dežūrē 

ēdamzālē ir tiesīgs ierasties ēdamzālē 11.38, lai pēc zvana sagaidītu skolas skolēnus. 

93.6.Ikdienā jāseko, lai skolēni ievērotu skolas iekšējās kārtības noteikumus, pārkāpumi jāreģistrē 

lappusītē ’’Kas- kur- kad?’’ 

94. Dežūrgrupa un  dežūrskolotājs organizē un vada skolas dežūrlīniju,    kura notiek  piektdienās. 

Uz līniju aicina garš skolas zvana signāls. 

95. Dežūrgrupas izteiktie vērojumi jāņem vērā, pieņemot skolēna veikto pašvērtējumu. 

96. Ja skolas dežūrgrupa vai klases dežuranti pavirši pilda dežuranta pienākumus, tad Izglītības 

iestādes administrācijai ir tiesības tos norīkot atkārtotai dežūrai. 

97. Situācijās, kad dežūrskolotājs nav uz vietas viņu aizstāj Izglītības iestādes administrācija vai 

kāds cits skolotājs uz rīkojuma pamata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLA 
Reģ. Nr.  4412900124 

Skolas iela 13,Ošupes pagasts, Madonas novads,  LV -4833,  

tālrunis: +37164829617;  e-pasts:  degumnieki.skola@tvnet.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

2016.gada 02.septembrī 

Direktora rīkojums Nr.1-9/16/17  

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Madonas novada Ošupes pagastā 

02.09.2016.                                                                                                           Nr.3-4/16/04 

 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS 

ĒTIKAS KODEKSS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
  

1. Degumnieku pamatskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) 

nosaka darbinieku (turpmāk – Personāls) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. 

2. Kodeksā iekļautie profesionālās ētikas pamatprincipi ir vienlīdz saistoši visam Izglītības 

iestādes Personālam neatkarīgi no ieņemamā amata. 

3. Lai sasniegtu profesionālos mērķus, Personāls ievēro šādus profesionālās ētikas 

pamatprincipus: 

3.1. lojalitāti; 

3.2. godprātīgumu un taisnīgumu; 

3.3. toleranci un koleģialitāti; 

3.4. atbildību pret pienākumiem; 

3.5. konfidencialitāti. 

4. Personāls ar savu darbību veicina Izglītības iestādes atpazīstamību, visur un vienmēr rīkojas 

tā, lai vairotu skolas godu un autoritāti sabiedrībā, kopj un sagalabā skolas tradīcijas. 

 

  

II. Profesionālās ētikas pamatprincipi 
  
5. Lojalitāte nozīmē personāla savstarpēju radošu atbalstu, līdzdalību un padomu sniegšanu, kā 

arī vadītāja vai tiešā vadītāja uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi. 

mailto:degumnieki.skola@tvnet.lv


6. Godprātīgums un taisnīgums: 

6.1. Personāla rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu veicināt Izglītības iestādes nolikumā 

noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un īstenošanu. 

6.2. Personāls savā profesionālajā darbībā ir patiess un godīgs; 

6.3. Personāls godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem; 

6.4. Personāls ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot labvēlību vai 

nepamatotas privilēģijas kādām konkrētām personām. Savā rīcībā personāls ņem vērā tikai objektīvi 

pārbaudītu informāciju un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību 

principiem; 

6.5. Personāls atzīst un labo savas kļūdas, atvainojas par neētisku rīcību, un ļaunprātīgi 

neizmanto kolēģu vai citu personu nezināšanu vai kļūdas. 

7. Tolerance un koleģialitāte: 

7.1. Personāla savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās, 

iecietība un atbalsts; 

7.2. Personāls apzinās, ka katra darbinieka uzvedība un rīcība veido kopējo Izglītības iestādes 

tēlu. 

8. Atbildība pret pienākumiem: 

8.1. Personāls apzinās savas darbības vai bezdarbības sekas; 

8.2. Personāls ir atbildīgs par pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

8.3. Personāls augstu vērtē profesionālu, precīzu, radošu darbu un tiecas to veikt precīzi un 

godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi un nodrošinot sava darba efektivitāti un kvalitāti; 

8.4. Personāls paaugstina savu kvalifikāciju, lai nodrošinātu kopējo darba kvalitāti. 

9. Konfidencialitāte: 

9.1. Personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā, pildot 

darba pienākumus; 

9.2. Personāls apzinās, ka viņa rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Izglītības iestādes 

darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai.  

  

III. Darba un uzvedības ētika 
  
10. Personāls pienākumus pilda, veicinot bērnu un viņu vecāku, un visas sabiedrības 

uzticēšanos Izglītības iestādei un atturoties no darbībām, kas varētu negatīvi ietekmēt iestādes 

darbības nozīmi. 

11. Personāls izmanto darba laiku intensīvi un lietderīgi, lemj radoši, mērķtiecīgi un izrādot 

pašiniciatīvu: 

11.1. Personāls nebaidās brīvi izteikt savus uzskatus un ieteikumus darba pilnveidei; 

11.2. Personāls uz kļūdām darba procesā norāda personīgi, bez trešo personu starpniecības. 



12. Personāls saskarsmē ar valsts un pašvaldību, privātajām iestādēm, citām izglītības iestādēm, 

nevalstiskajām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem un apmeklētājiem izturas pieklājīgi, 

laipni, respektējot savstarpējās tiesības un pienākumus. 

13. Personāls, veicot darba pienākumus, ievēro lietišķo ģērbšanās stilu. 

14. Nepiedienīgas, nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana par Izglītības iestādes 

darbības politiku vai darbību personāla starpā vai ārpus iestādes uzskatāma par neētisku rīcību. 

 

IV. Pašpilnveide un savstarpējās attiecības 
  
15. Personāls savstarpēji izturas ar pozitīvu attieksmi informācijas nodrošināšanā, apgalvojumu 

izteikšanā un padomu sniegšanā. 

16. Personāls, diskutējot, balstās uz atklātības, savstarpējās sapratnes un koleģialitātes 

principiem, argumentē savu viedokli. 

17. Personāls savā saskarsmē ir pieklājīgs, iecietīgs un ļaunprātīgi neizmanto savstarpēju 

uzticēšanos. 

18. Izglītības iestādes vadītājs un viņa vietnieki izvairās no augstprātīga un autoritāra vadības 

stila un ievēro koleģialitāti un demokrātijas normas. 

19. Personāls izvairās no intrigām, garastāvokļa ietekmes, tenkām, nomelnošanas un liekulības. 

120. Personāls rūpējas par jauno kolēģu iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar viņiem savās 

profesionālajās zināšanās, pieredzē un praksē. 

  

V. Interešu konflikts 
  
21. Personāls ir informēts par normatīvo aktu prasībām interešu konfliktu jautājumos, pārzina 

iespējamās riska jomas, kurās šādi konflikti var rasties. 

22. Personāls nepieņem dāvanas, materiālus labumus, pakalpojumus no personām, kuras kaut 

kādā veidā varētu ietekmēt viņa darba pienākumu izpildi, lēmumu pieņemšanu vai radīt interešu 

konfliktu. 

23. Informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus, personāls izmanto tikai darba vajadzībām. Nav 

pieļaujama amata stāvokļa un valsts resursu izmantošana privāto interešu risināšanai. 

24. Interešu konflikta situācijās personāls rīkojas saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām un kodeksa normām. 

   

 

 

 

Direktore             D.Rubene 

 

 

 

         
 


