Ludzas novada pašvald ba
J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Reģ. Nr.4270902094, Stacijas iela 62, Ludza, Ludzas novads, LV 5701
t lrunis/fakss 78555502, e-pasts sandra.lms@inbox.lv

Izdots saskaņ ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Profesion l s
izglītības likuma 17.pantu

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas

nolikums
I Vispār gie noteikumi
1.

J.Soik na Ludzas m kslas skola (turpm k tekst – Skola) profesion l s ievirzes
m kslas izglītības programmas īstenošanai.

2.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesion l s izglītības likums
un citi normatīvie akti, Ludzas novada domes lēmumi un rīkojumi, k arī šis
nolikums.

3.

Skola ir Ludzas novada pašvaldības profesion l s ievirzes izglītības iest de. Tai ir
sava simbolika un apaļais zīmogs ar Skolas nosaukumu. Skola ir tiesīga lietot
zīmogu ar valsts maz ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts
ģerboni”.

4.

Skolas pilns nosaukums : J.Soik na Ludzas m kslas skola.

5.

Skolas juridisk adrese : Stacijas iel 62, Ludz , Ludzas novad , LV 5701.

II Skolas darb bas mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
6.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošin tu profesion l s ievirzes m kslas izglītības programm noteikto mērķu
sasniegšanu.

7.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

8.
Skolas uzdevumi:
8.1. nodrošin t iespēju iegūt profesion l s ievirzes izglītības pamatzin šanas un prasmes
m ksl ;
8.2. sagatavot izglītojamos (turpm k tekst – audzēkņus) m kslas profesion l s vidēj s
izglītības programmas apguvei;
8.3. veicin t profesion l s ievirzes izglītības kvalit tes nodrošin šanas sistēmas izveidi;
8.4. racion li izmantot izglītībai piešķirtos finanšu resursus.
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III stenojamās izgl t bas programmas
9.

10.

Skola īsteno licencētu profesion l s ievirzes izglītības programmu:
9.1. “Vizu li plastisk m ksla” kods 20V 211 00;
9.2. „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V211 00.
Skola var īstenot interešu, pieaugušo un neform l s izglītības programmas.

IV Izgl t bas procesa organizācija
11.

Audzēkņu uzņemšana Skol notiek saskaņ ar Izglītības likumu, Profesion l s
izglītības likumu, Skolas izstr d to Audzēkņu uzņemšanas, p rcelšanas n kamaj
kurs un audzēkņu atskaitīšanas k rtību.

12.

Skola drīkst noteikt iest jp rbaudījumus audzēkņu uzņemšanai, ja dokumentus
iesniegušo audzēkņu skaits ir liel ks, nek konkrētaj gad pieejamais vietu skaits
programmas apguvē.

13.

Iest jp rbaudījumu saturu profesion l s ievirzes izglītības programm s “Vizu li
plastisk m ksla” kods 20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00
nosaka uzņemšanas komisija saskaņ ar Audzēkņu uzņemšanas, p rcelšanas
n kamaj kurs un audzēkņu atskaitīšanas k rtību .

14.

Skola īsteno profesion l s ievirzes izglītības programmas, var īstenot interešu,
pieaugušo un neform l s izglītības programmas, ja tas netraucē skolas
pamatdarbības mērķu un uzdevumu veikšanai.

15. Izglītības process Skol tiek īstenots t s juridiskaj adresē un fili lēs – klasēs š d s
adresēs:
15.1. Pildas klase – Pildas pamatskol , Pild , Pildas pagast , Ludzas novad ,
LV–5733,
15.2. Pušmucovas klase - Pušmucovas pamatskol , c.Pušmucov , Pušmucovas
pagast , Ciblas novad , LV- 5742,
15.3. Ciblas klase – Ciblas vidusskol , c.Cibl , Ciblas pagast , Ciblas novad ,
LV -5709,
15.4. Nautrēnu filil le – PII „V lodzīte”, c.Rogovk , Nautrēnu pagast , Rēzeknes
novad , LV- 4652.
16.

Izglītības procesu Skol reglamentē Izglītības likums, Profesion l s izglītības
likums, profesion l s ievirzes izglītības programmas “Vizu li plastisk m ksla”
kods 20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00, šis nolikums,
Ludzas novada domes lēmumi k arī citi normatīvie akti.

17.

Profesion l s ievirzes izglītības programmu “Vizu li plastisk m ksla” kods
20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00 īstenošana ietver
teorētisk s un praktisk s m cības, k arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek
īstenotas grupu darb , skatēs, praksē, audzēkņu patst vīgaj darb , rpusstundu
pas kumos – konkursos, semin ros, izst dēs, ekskursij s, festiv los, akcij s u.t.t.
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18.

M cību gada s kumu, beigas un brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi.

19. M cību slodze:
19.1. profesion l s ievirzes izglītības programm s “Vizu li plastisk m ksla” kods
20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00 nedrīkst p rsniegt 12
stundas nedēļ ;
19.2. m cību slodze dien nedrīkst p rsniegt 4 stundas;
19.3. m cību nedēļu skaits m cību gad – 35 nedēļas. Plenēra nedēļa tiek īstenota vasar
saskaņ ar Skolas direktora rīkojumu;
19.4. kopējais brīvdienu skaits m cību gad – 4 nedēļas atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem;
19.5. m cību stundas ilgums profesion l s ievirzes programm s ir 40 minūtes;
19.6. sagatavošanas grup “M ksliniecisk s fant zijas akadēmij ” ir 30 minūtes;
19.7. m cību pl nu, m cību stundas ilgumu un stundu sarakstu konkrētajam m cību
gadam apstiprina Skolas direktors.
20.

Audzēkņu sasniegumi (zin šanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtētas 10 ballu
sistēm pamatojoties uz Audzēkņu zin šanu un prasmju vērtēšanas k rtību.

21.

Skolas struktūru (skatīt 1.pielikumu) un m cību materi lo b zi izveido atbilstoši
licencētaj m profesion l s ievirzes izglītības programm m “Vizu li plastisk
m ksla” kods 20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00.

V Pedagogu un citu darbinieku ties bas un pienākumi
22.

Skolas darbu organizē, vada un pilnīb par to atbild Skolas direktors.

23.

Direktoru pieņem darb un atbrīvo no darba Ludzas novada pašvaldība, saskaņojot
ar Latvijas Nacion l kultūras centra (turpm k tekst – LNKC) Kultūras un radoš s
industrijas izglītības nodaļu un Izglītības un zin tnes ministriju.

24.

Direktors vada Skolas attīstības pl nošanu, ir tieši atbildīgs par profesion l s
ievirzes izglītības programmu “Vizu li plastisk m ksla” kods 20V 211 00 un
„Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00 īstenošanu un kvalit ti.

25.

Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pien kumus nosaka Skolas „Darba k rtības
noteikumi” un amatu apraksti.

VI Audzēkņa pienākumi un ties bas
26.

Audzēkņus Skol uzņem un atskaita ar Skolas direktora rīkojumu saskaņ ar Skolas
izstr d to Audzēkņu uzņemšanas, p rcelšanas n kamaj kurs un audzēkņu
atskaitīšanas k rtību.

27.

Audzēkņa tiesības un pien kumus nosaka Skolas Iekšēj s k rtības noteikumi.

VII Skolas pašpārvalde
28.

Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, t s darbību nosaka Skolas padomes
reglaments.

29. Skolas padomes sast v darbojas:
29.1. Skolas audzēkņi;
29.2. pedagogu p rst vji;

29.3. vec ku (aizbildņu) p rst vji;
29.4. citu organiz ciju p rst vji.
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30.

Pedagoģisk padome risina ar Skolas m cību un audzin šanas darbu saistītus
jaut jumus. T s darbību nosaka Pedagoģisk s padomes reglaments. Pedagoģisko
padomi vada Skolas direktors. T s sast v ir visi Skol str d jošie pedagogi, to
sasauc ne ret k k reizi semestrī un sēdes protokolē.

31.

Metodisk komisija tiek izveidota ar mērķi - radīt apst kļus visu pedagogu
profesion l s kompetences meistarības pilnveidei, garīgai un radošai izaugsmei. T s
darbību nosaka Metodisk s komisijas reglaments.

VIII Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas un
pārsūdzēšanas kārt ba
Skola saskaņ ar Skolas nolikumu patst vīgi izstr d un Skolas direktors apstiprina
Skolas darbību reglamentējošos dokumentus:
32.1. Skolas darba k rtības noteikumus darbiniekiem un grozījumus tajos, saskaņojot
Skolas darbinieku kopsapulcē;
32.2. Skolas iekšēj s k rtības noteikumus audzēkņiem un grozījumus tajos, saskaņojot
ar pedagoģisko padomi un skolas padomi;
32.3. pedagoģisk s padomes reglamentu
un grozījumus tajos, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi;
32.4. metodisk s komisijas reglamentu un grozījumus tajos, saskaņojot ar pedagoģisko
padomi;
32.5. Skolas padomes reglamentu un grozījumos tajos, saskaņojot ar Skolas padomi;
32.6. audzēkņu uzņemšanas, p rcelšanas n kamaj klasē un audzēkņu atskaitīšanas
k rtību un grozījumus tajos, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
32.7. audzēkņu zin šanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas k rtību un grozījumus tajos,
saskaņojot ar pedagoģisko padomi;
32.8. darba strīdu komisijas reglamentu un grozījumus taj , saskaņojot Skolas
darbinieku kopsapulcē;
32.9. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus taj ;
32.10. rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas
direktors, iepazīstinot ar satura rīkojuma adres tu;
32.11. citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus;
32.12. Skolas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var p rsūdzēt Administratīv
procesa likuma noteiktaj k rtīb , iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ludzas novada
pašvaldīb viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas.
32.

IX Finansēšanas avoti un kārt ba
33.

Akreditēta profesion l s ievirzes izglītības iest de ir tiesīga pretendēt uz valsts
finansējumu profesion l s ievirzes izglītības programmu “Vizu li plastisk m ksla”,
kods 20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00, īstenošanai
Ministru kabineta noteiktaj k rtīb .

34. Skolas finansējuma avoti:
34.1. valsts budžeta mērķdot cijas saskaņ ar gadsk rtējo likumu “Par valsts budžetu”;
34.2. Ludzas novada pašvaldības budžeta asignējumi;
34.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt :
34.3.1. no fizisk m un juridisk m person m ziedojumu un d vin jumu veid ;
34.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikum noteiktajos gadījumos;
34.3.3. ieņēmumi no saimniecisk s darbības;
34.3.4. vec ku līdzfinansējums izglītības programmas apguvē;

34.3.5.

citi ieņēmumi.
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35.

Profesion l s ievirzes izglītības programmu “Vizu li plastisk m ksla”, kods
20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods 30V 211 00, apguve paredz vec ku
līdzfinansējumu, kura apmēru nosaka un apstiprina Ludzas novada dome.

36.

Sagatavošanas grupas „M ksliniecisk s fant zijas akadēmija” darbojas saskaņ ar
šaj nolikum noteiktajiem darbības pamatmērķiem. Vec ku līdzfinansējuma apjoms
šaj s grup s tiek apstiprin ts Ludzas novada domē. Sagatavošanas grup s
„M ksliniecisk s fant zijas akadēmija” str d jošo pedagogu algas likmes
nosak mas atbilstoši spēk esošajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem.

Skolas finansi lo un gr matvedības lietu k rtošanu veic Ludzas novada pašvaldības
centralizēt gr matvedība, pamatojoties uz apstiprin to Skolas budžeta līdzekļu
t mi, un nodrošina:
37.1. pedagoģisko darbinieku darba algas un valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s
iemaksas no pedagogu alg m piešķirt s valsts mērķdot cijas un pašvaldības budžeta;
37.2. skolas administr cijas un tehnisko darbinieku darba samaksas un valsts soci l s
apdrošin šanas oblig t s iemaksas finansējumu;
37.3. ikmēneša finansējumu skolas uzturēšanas un saimnieciskaj m vajadzīb m saskaņ ar
apstiprin to Skolas budžeta t mi.
37.

38.

Skolas materi lo b zi veido invent rs, kas atrodas Skolas bilancē un zembilancē,
kas nor dīts invent ra sarakst .

X Saimnieciskā darb ba
39.

Skolas direktors ir tiesīgs slēgt darba līgumus ar skolas pedagoģiskajiem un
tehniskajiem darbiniekiem, līgumus ar juridisk m un fizisk m person m par daž du
Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

40.

Skola var sniegt rpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas un citus
maksas pakalpojumus, ja tas netraucē profesion l s ievirzes izglītības programmu
“Vizu li plastisk m ksla”, kods 20V 211 00 un „Vizu li plastisk m ksla” kods
30V 211 00 , īstenošanai.

41.

Skola var organizēt grupas bez vecuma cenza ierobežojumiem saskaņ ar šaj
nolikum noteiktajiem darbības pamatmērķiem. Līdzfinansējuma apjomu šaj s
grup s apstiprina Ludzas novada dome un str d jošo pedagogu algas likmes
nosak mas atbilstoši spēk esošajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem.

XI Reorganizācijas un likvidēšanas kārt ba
42.

Skolu reorganizē un likvidē Ludzas novada pašvaldība, saskaņojot ar Kultūras
ministriju un Izglītības un zin tnes ministriju.

XII Skolas nolikuma un tā groz juma pieņemšanas kārt ba
43. Skola izstr d :
43.1. nolikumu, kuru apstiprina Ludzas novada dome;
43.2. noteikumus par skolas audzēkņu vec ku līdzfinansējumu
programmas apguvē, kuru apstiprina Ludzas novada dome.

izglītības

44. Grozījumus Skolas nolikum un noteikumos par skolas audzēkņu vec ku
līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē var veikt pēc Skolas padomes,
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pedagoģisk s padomes, Skolas
direktora,
Skolas
dibin t ja
priekšlikuma. Grozījumus nolikum un noteikumos par skolas audzēkņu vec ku
līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē apstiprina Ludzas novada dome.

XIII Citi jautājumi
45.

Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic uzskaiti, izmanto, saglab Skola saskaņ ar
Bibliotēku likumu un Skolas bibliotēkas nolikumu.

46.

Saskaņ ar spēk esošajiem normatīviem aktiem Skola k rto lietvedību un Skolas
arhīvu.

47.

Atbilstoši Centr l s statistikas p rvaldes noteikto p rskatu form m Skola noteikt
laik sagatavo un iesniedz atskaites Ludzas novada pašvaldībai un LNKC Kultūras
un radoš s industrijas izglītības nodaļai.

48.

Skola sav darbīb ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.

49.

Ugunsdrošības ievērošana Skol tiek nodrošin ta atbilstoši Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likumam un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības
noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.

50.

Darba drošību Skol ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem
normatīvajiem aktiem.

51.

Nolikums st jas spēk , kad to apstiprina Ludzas novada dome.

52.

Ar šī nolikuma st šanos spēk spēku zaudē 06.08.2009. nolikums (Ludzas novada
domes sēdes lēmums Nr.6, 27.punkts).

Direktore
2014.gada 11.septembrī.

S.Vorkale

APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes 11.09.2014.
rk rtas sēdes lēmumu protokols Nr.16, 1.§.
Ludzas novada domes priekšsēdēt ja

A.Gendele
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