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APSTIPRINĀTS 

Kandavas novada domes sēdē 

2014.gada 30.janvārī 

(protokols Nr. 2  25.§) 

ar grozījumiem domes sēdē 

2014.gada 29.decembrī 

( protokols Nr.17  26.§) 

ar grozījumiem domes sēdē 

2016.gada 31.martā 

(protokols Nr.4  8.§) 

ar grozījumiem domes sēdē  

2018.gada 25.janvārī 

(protokols Nr.1  32.§) 

Kandavas  

internātvidusskolas nolikums 

Izdots saskaņā ar Izglītības 

likuma 22.panta pirmo un otro 

daļu un Vispārējās izglītības 

likuma 8.un 9.pantu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kandavas internātvidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Kandavas  novada 

domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un Kandavas novada Izglītības 

pārvaldes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde.  

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī šis nolikums. 

3. Skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs ar Kandavas novada ģerboņa 

attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapa. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§) 

4. Skolai ir sava simbolika – skolas karogs un logo. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§) 

5. Skola ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, darbinieku 

izraudzīšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumu, 

citiem likumiem un normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

6. Dibinātāja juridiskā adrese Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV – 

3120. SKOLAS juridiskā adrese un izglītības programmu īstenošanas adrese: Talsu 

iela 18 A, Kandava, Kandavas novads, LV – 3120 

(redakcija apstiprināta domes sēdē 31.03.2016., protokols Nr.4  8.§, 25.01.2018., 

protokols Nr.1  32.§) 



 

II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi  

 

7. Skolas darbības mērķi ir  

7.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

7.2. sekmēt izglītojamo (turpmāk – skolēnu) atbildīgu attieksmi pret sevi, 

ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām. 

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

9. Skolas uzdevumi ir : 

9.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

programmas; 

9.2. radīt pamatus skolēnu turpmākajai izglītībai; 

9.3. izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt 

mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei; 

9.4. veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

9.5. izvēlēties un realizēt optimālas izglītošanas darba metodes un formas, kas 

nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

9.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) 

pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu 

izglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem; 

9.7. racionāli izmantot Skolas materiālos un finanšu resursus. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas  

 

10. Skola piedāvā un īsteno licencētās vispārējās izglītības programmas – 

pamatskolas, vidusskolas pakāpēs un speciālās izglītības programmu. 

11. Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts, izglītības 

programmā ietverto mācību priekšmetu standarti, kā arī šis Nolikums. 

12. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 

vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. 

13. Skola brīvā laika pavadīšanai, atbilstoši skolēnu interesēm, piedāvā nodarbības 

interešu izglītības programmās. Tās izstrādā interešu izglītības nodarbību vadītāji, 

apstiprina Skolas direktors, saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi, un to 

realizāciju koordinē direktora vietnieks audzināšanas darbā. Interešu izglītības 

programmas finansēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabinets ( turpmāk – LR MK) 

un Dibinātājs. 

14. Skola, saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi, var organizēt 

kursus, seminārus, kā arī citus izglītojošus pasākumus. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija  

 

15. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, kā arī Skolas iekšējie 

normatīvie akti – darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, Skolas 

padomes reglaments, pedagoģiskās padomes reglaments u.c. Skolas normatīvie akti. 

16. Mācības Skolā notiek valsts valodā. 

17. Mācības Skolā tiek organizētas 5 dienas nedēļā, vienā maiņā. 

18. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, 

semestru sākuma un beigu datumus, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka LR Ministru 

kabinets. 



19. Skolēnu uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē Skolā notiek LR Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā.  

20. Skolēnus Skolā un izglītības programmā ieskaita ar direktora rīkojumu. 

Skolēnu vārdiskos sarakstus pa klasēm katra mācību gada sākumā apstiprina 

direktors. 

21. Obligātā izglītības vecuma skolēnu, kuri apgūst pamatizglītības programmas, 

pāriešana no Skolas uz citu izglītības iestādi notiek LR Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. 

22. Skolēna izstāšanos no Skolas noformē ar Skolas direktora rīkojumu. 

Iesniegumu ar lūgumu atskaitīt no Skolas, norādot izstāšanās iemeslu, Skolai var 

iesniegt pilngadīgi pamatizglītības programmu skolēni vai vispārējās vidējās izglītības 

programmu skolēni. 

23. Vispārējās vidējās izglītības programmu skolēnus vai pilngadību sasniegušos 

pamatizglītības programmu skolēnus var atskaitīt no Skolas pēc Pedagoģiskās 

padomes ieteikuma, iepriekš brīdinot par to vecākus:  

23.1. ja gadā nav saņemts vērtējums vairāk kā 3 mācību priekšmetos; 

23.2. sakarā ar neapmierinošiem mācību rezultātiem un neattaisnotiem 

kavējumiem, ja neattaisnojošu iemeslu dēļ Skola nav apmeklēta vairāk kā 

50% no mācību laika semestrī; 

23.3. par pārkāpumiem pēc divkārtēja brīdinājuma. 

24. Skolēna pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru notiek, pamatojoties uz vecāku 

vai skolēna, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, motivētu iesniegumu un direktora 

rīkojumu. 

25. Saskaņojot ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi, direktors nosaka mācību gada 

pagarinājumu 1. – 8., 10. un 11.klasei, ja mācību gada laikā radušies īpaši 

izglītības procesu kavējoši apstākļi. 

26. Skolēniem, kuri ilgstoši slimības dēļ nevar apmeklēt Skolu, organizē mājas 

apmācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

27. Nodarbību daudzumu un secību katrai dienai nosaka stundu saraksts, kuru 

apstiprina direktors. Stundu saraksts:  

27.1. ir Skolas Iekšējās kārtības noteikumu un Darba kārtības noteikumu 

pielikums; 

27.2. ietver izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plānā norādītos 

mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu; 

27.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt tikai ar Skolas 

direktora vai direktora vietnieku mācību un audzināšanas darbā akceptu. 

28. Mācību stundu garums ir 40 minūtes. Starpbrīžu garumu nosaka Skolas direktors. 

29. Skolā ir internāts, kurš darbojas saskaņā ar Skolas izstrādāto dienas režīmu. 

30. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši valsts pamatizglītības un vidējās 

izglītības standartā noteiktajām prasībām. Skolas var konkretizēt skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

31. Katra semestra beigās skolēni saņem IZM apstiprinātajam paraugam atbilstīgu 

liecību. 

32. Dokumentu par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības apguvi 

izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības likums. 

33. Saziņai ar skolēnu vecākiem ir noteiktas saziņas formas: 

33.1. skolēna dienasgrāmata vai sekmju grāmatiņa; 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 25.01.2018., protokols Nr.1  32.§) 

33.2. skolvadības sistēma e-klase; 

33.3. e-pasts, tālrunis. 

34. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus 

izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku 

iesniegumiem un par valsts, pašvaldības vai vecāku līdzfinansējumu. 



35. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības talantīgiem skolēniem un 

skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē. 

36. Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību 

ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem. 

37. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome, to 

apstiprina direktors. 

 

V. Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

38. Skola vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Kandavas novada 

Izglītības pārvalde pēc apstiprinājuma saņemšanas no Dibinātāja un saskaņojuma 

saņemšanas no IZM. 

39. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. 

Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā. 

40. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības 

programmu īstenošanu. Direktors savu pilnvaru ietvaros lemj par Skolas intelektuālo, 

finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu. 

41. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un no darba atbrīvo Skolas 

direktors. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem 

konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu. 

42. Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu un samaksu atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

43. Skolas pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir 

noteikti katra pedagoga amatu aprakstā un darba līgumā. 

44. Skolas citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku 

amatu aprakstos un darba līgumos. 

 

VI. Skolēnu pienākumi un tiesības 

 

45. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā, Skolas iekšējās kārtības noteikumos skolēniem. 

46. Skolēna pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 

VII. Skolas padome  
 

47. Sabiedrības, pašvaldības un skolēnu vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek 

izveidota Skolas padome. Tā savu darbību veic saskaņā ar Skolas padomes 

apstiprinātu darbības reglamentu, un tās sastāvā darbojas: 

47.1. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji; 

47.2. Skolēnu vecāku pārstāvji; 

47.3. Skolas pedagogu un darbinieku pārstāvji; 

47.4. Skolas direktors. 

48. Skolas padomes reglamentu apstiprina Skolas direktors. 

49. Skolas padomes darbu plāno un vada padomes priekšsēdētājs – no vecāku vidus 

ievēlēts pārstāvis. 

 

VIII. Skolas skolēnu pašpārvalde 

 

50. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo pašpārvaldes institūcija. 

Skolēnu pašpārvaldi ar Skolas vadības atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā 

ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas 

kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv 

skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas padomē. Skolēnu pašpārvalde darbojas 

saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes reglamentu un demokrātijas principiem.  



 

 

 

 

 

IX. Skolas pedagoģiskā padome un metodiskās komisijas 

 

51. Skolas pedagoģiskajā padomē ir visi Skolā strādājošie pedagogi un atbalsta 

personāls. 

52. Pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar tās reglamentu, ko apstiprina Skolas 

direktors. 

53. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. 

54. Pedagoģiskā padome risina ar izglītības procesu saistītus jautājumus. 

Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

55. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, norisi 

protokolē. Katram protokolam var būt reģistrēti pielikumi. Sēdes var būt slēgtas vai 

atklātas atkarībā no apspriežamo jautājumu rakstura. 

56. 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 internāta skolotāju metodiskās komisijas (turpmāk – 

Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. 

57. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz direktora apstiprinātu komisiju 

reglamentu, to darbību koordinē direktora vietnieks mācību darbā. 

 

X. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

58. Skolas nolikumu saskaņo ar Kandavas novada Izglītības pārvaldi un apstiprina 

Dibinātājs. 

59. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar 

Skolas padomi. 

60. Skolas izglītības programmas apstiprina direktors, saskaņojot ar Kandavas 

novada Izglītības pārvaldes vadītāju un licencē LR Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. Grozījumus Skolas izglītības programmās apstiprina direktors. 

61. Skolas darbības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem Skola 

patstāvīgi izstrādā Skolas iekšējos reglamentējošos dokumentus (noteikumus, 

kārtības, reglamentus u.c.), kurus apstiprina Skolas direktors. 

62. Administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un atcelšanas kārtību un 

principus nosaka Administratīvā procesa likums. 

63. Skolas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt pašvaldībā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

XI. Skolas saimnieciskā darbība 

 

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

65. Skolai ir tiesības tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros iegādāties vai nomāt un īrēt 

nepieciešamās telpas, iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos 

resursus, kā arī izmantot uzņēmumu, saimniecību, organizāciju, iestāžu un 

privātpersonu pakalpojumus, norēķinoties ar pārskaitījumiem, kā arī maksājot skaidrā 

naudā. 

66. Skolas direktoram ir tiesības slēgt līgumus: 

66.1. ar skolotājiem un citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem par mācību metožu, 

mācību līdzekļu un materiālu izstrādi, par citu Skolai vajadzīgu radošu darbu izpildi, 

par skolotāju kvalifikācijas celšanu; 



66.2. ar fiziskām un juridiskām personām par Skolai nepieciešamiem iepirkumiem, 

remontdarbiem, piegādes, nomas u.c. pakalpojumiem Skolas budžeta ietvaros. 

67. Uz Skolas bāzes var organizēt dažāda veida maksas kursus jauniešu un 

pieaugušo papildus izglītošanai, kā arī sniegt maksas pakalpojumus, ja tas netraucē 

izglītības programmu īstenošanai, maksas apmērus saskaņojot ar pašvaldību. 

68. Skola skolēniem un darbiniekiem var sniegt dažādus pakalpojumus (gan 

maksas, gan bezmaksas) saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem un kārtību. 

69. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā 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 Kandavas novada domes kontā un izmantojami tikai: 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§, 

25.01.2018., protokols Nr.1  32.§ ) 

69.1.Skolas attīstībai; 

69.2. mācību līdzekļu iegādei; 

69.3.aprīkojuma iegādei; 

69.4.ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai; 

69.5.pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§) 

70. Skolas direktors ir atbildīgs par racionālu Skolas budžeta līdzekļu izlietošanu 

atbilstoši veicamajiem uzdevumiem.  

71. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Kandavas novada 

Izglītības pārvalde un Dibinātājs. 

72. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana, iznomājot telpas komercsabiedrībai, 

kas nodrošina šo pakalpojumu. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, Skolas 

medmāsa un Skolas padome. 

73. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, 

pamatojoties uz Skolas bibliotēkas reglamentu, kuru apstiprina direktors. Skolas 

bibliotēkas darbu vada bibliotekārs. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 25.01.2018., protokols Nr.1  32.§) 

74. Skolā lietvedību kārto saskaņā ar lietvedības reglamentu, bet arhīvu –saskaņā 

ar Skolas arhīva reglamentu, ko apstiprina direktors. 

75. Atbilstoši valsts noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā un pēc 

noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam, Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē un IZM. 

76. Lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, Skolā darbojas veselības punkts, kura darbu organizē un vada 

medmāsa. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 25.01.2018., protokols Nr.1  32.§) 

77. Skola savā darbībā ievēro spēkā esošus normatīvos aktus: 

77.1.attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu; 

77.2.attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un 

noteikumu ievērošanu. 

78. Skola valsts noteiktajā kārtībā izveido un uztur datorizētu datu uzskaiti. 

 

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

 

79. Skolas finansēšanas avotus nosaka izglītības likums, Vispārējās izglītības likums 

un citi normatīvie akti.   

80. Skolas finansējuma avoti ir : 

80.1. valsts budžets; 

80.2. citi finanšu līdzekļi. 

81. Citus finanšu līdzekļus veido: 

81.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 



81.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, saskaņā ar Kandavas novada domes 

apstiprināto maksas pakalpojuma cenrādi; 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§) 

81.3. ieņēmumi, kas rodas veicot saimniecisko darbību; 

81.4. ieņēmumi citos spēkā esošos normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. 

82. Skolas budžetu apstiprina Dibinātājs. 

83. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), sastāda 

pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī 

ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un nodod  šīs materiālās vērtības iegrāmatošanai 

Kandavas novada domes grāmatvedībā. Pēc vecāku vai skolēnu iniciatīvas veiktie 

Skolas telpu remonti ar vecāku vai skolēnu materiāliem arī uzskatāmi kā ziedojums, 

kas saņemts mantas vai pakalpojuma veidā. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 25.01.2018., protokols Nr.1  32.§) 

84. Skola finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti Kandavas novada domes 

grāmatvedībā. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 25.01.2018., protokols Nr.1  32.§) 

 

XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

85. Skolas nolikuma izveidi vai grozījumus tajā veic pēc Dibinātāja, Kandavas 

novada Izglītības pārvaldes, direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes 

ierosinājuma. 

86. Skolas nolikumu vai grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs, ievērojot šī 

nolikuma 58.punktā noteikto kārtību. 

( redakcija apstiprināta domes sēdē 29.12.2014., protokols Nr.17  26.§) 

 

XIV. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 

87. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, 

paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram. 

 

XV. Noslēguma jautājumi 

 

88. Nolikums stājas spēkā 2014. gada 30.janvārī. 

89. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2014.gada 30.janvāri Kandavas 

internātvidusskolas nolikumu, apstiprinātu Kandavas novada domes sēdē 2012.gada 

27.decembrī (protokols Nr.12 16.§). 

 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja     (personiskais paraksts)   I.Priede 


