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(prot.Nr. 25, 23 §)

LUDZAS M ZIKAS PAMATSKOLAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes likuma 28. pantu,
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Profesionālās izglītības likuma 17. pantu.

I.

Vispār gie jautājumi

1. Ludzas Mūzikas pamatskola (turpm k tekst – Skola) ir Ludzas novada pašvaldības (turpm k
– Dibin t js), juridisk adrese: Raiņa iel 16a, Ludza, LV-5701, dibin ta un pakļautīb esoša
izglītības iest de, kura īsteno visp rēj s pamatizglītības, interešu izglītības un profesion l s
ievirzes mūzikas izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Visp rēj s izglītības likums,
Profesion l s izglītības likums, Dibin t ja lēmumi un rīkojumi un citi normatīvie akti, k arī
Skolas nolikums.
3. Skolai ir sava simbolika un apaļais zīmogs ar valsts maz ģerboņa attēlu, k arī noteikta
parauga veidlapas. Skola ir tiesīga lietot maz valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par
Latvijas valsts ģerboni”.
4. Skolas pilns nosaukums: Ludzas Mūzikas pamatskola.
5. Skolas juridisk adrese: Stacijas iel 45, Ludz , LV-5701.
T lrunis +371 65781334.
E-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv.

II.

Skolas darb bas mērķi, pamatvirzieni un galvenie uzdevumi

6. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošin t
Valsts pamatizglītības standart un profesion l s ievirzes mūzikas izglītības programm s
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
7. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoš darbība.
8. Skolas galvenie uzdevumi:
8.1. nodrošin t katra izglītojam spēj m atbilstošu oblig to izglītību;
8.2. īstenot visp rēj s pamatizglītības, interešu izglītības un profesion l s ievirzes izglītības
programmas;

8.3. sagatavot skolēnus izglītības turpin šanai n kamaj izglītības pak pē;
8.4. nodrošin t iespēju iegūt profesion l s ievirzes izglītības pamatzin šanas un prasmes
mūzik ;
8.5. sagatavot izglītojamos mūzikas profesion l s vidēj s izglītības programmu apguvei;
8.6. veicin t profesion l s ievirzes izglītības kvalit tes nodrošin šanas sistēmas izveidi;
8.7. racion li izmantot izglītībai atvēlētos finansu resursus.

III.

stenojamās izgl t bas programmas

9. Skola īsteno:
9.1. pamatizglītības pirm posma (1.-4. klases) profesion li orientēt virziena (mūzika)
programmu (kods 11014111);
9.2. profesion l s ievirzes mūzikas izglītības programmas:
9.2.1. vok l mūzika – kora klase (kods 20V 21206);
9.2.2. taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle (kods 20V 21201);
9.2.3. stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle (kods 20V 21202);
9.2.4. pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle, klarnetes spēle, flautas spēle, trompetes
spēle, mežraga spēle, saksofona spēle (kods 20V 21203).
9.2.5. deja – dejas pamati (kods 20V 21210)
10. Skola pēc vec ku (aizbildņu) un izglītojamo pieprasījuma īsteno interešu izglītības
programmas, organizē pagarin t s dienas grupas, sagatavošanas grupas profesion l s
ievirzes programm s, kuru finansēšanas k rtību nosaka Dibin t js.
11. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM Valsts izglītības satura centra, Kultūras ministrijas vai pašu
izstr d t s m cību priekšmetu programmas. T s izvērtē Skolas metodisk s komisijas un
apstiprina Skolas direktors.
12. Skol m cības notiek latviešu valod .

IV.

Izgl t bas procesa organizācija

13. Izglītības procesa organiz ciju Skol nosaka Izglītības likums, Visp rēj s izglītības likums,
Profesion l s izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi
normatīvie akti, Darba k rtības noteikumi, Iekšēj s k rtības noteikumi, Skolas padomes
reglaments, Pedagoģisk s padomes reglaments, Izglītojamo uzņemšanas k rtība un citi
Skolas iekšējie normatīvie akti.
14. Skolas struktūru (skatīt 1. pielikumu) un m cību materi lo b zi izveido atbilstoši
licencētaj m izglītības programm m.
15. Skolas darbu organizē, vada un pilnīb par to atbild Skolas direktors.
16. Direktoru pieņem darb un atbrīvo no darba Dibin t js, saskaņojot ar Latvijas Republikas
Kultūras ministriju un Izglītības un zin tnes ministriju.

V. Skolas darb bu reglamentējošo iekšējo normat vo aktu
pieņemšanas kārt ba
17. Skola saskaņ ar Skolas nolikumu patst vīgi izstr d Skolas nolikum noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (k rtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņ ar Valsts p rvaldes iek rtas likumu:
17.1.
Darba k rtības noteikumus darbiniekiem, kurus saskaņo un pieņem Skolas
darbinieku kopsapulce;
17.2.
Iekšēj s k rtības noteikumus izglītojamiem;
17.3.
Pedagoģisk s padomes reglamentu;
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17.4.
Skolas padomes reglamentu;
17.5.
Skolēnu padomes reglamentu;
17.6.
Metodisko komisiju reglamentu;
17.7.
Skolas bibliotēkas reglamentu;
17.8.
Izglītojamo m cību sasniegumu vērtēšanas k rtību;
17.9.
K rtību par izglītojamo uzņemšanu, p rcelšanu n kamaj klasē un izglītojamo
atskaitīšanu;
17.10.
Noteikumus par m cību un izziņas ekskursiju organizēšanu;
17.11.
K rtību, k d Ludzas Mūzikas pamatskol uzturas nepiederošas personas;
17.12.
K rtību, k d darbojas pagarin t s dienas grupa;
17.13.
K rtību, k d veic nodarbin to instrukt žas un izglītojamos iepazīstina ar
drošības instrukcij m;
17.14.
Citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos aktus.
Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.
18. Noteikumus par Ludzas Mūzikas pamatskolas vec ku līdzfinansējumu profesion l s ievirzes
izglītības programm s izdod Dibin t js.

VI. Skolas darb bas tiesiskuma nodrošināšana
19. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.
20. Skolas direktors vada Skolas attīstības pl nošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības
programmu īstenošanu.
21. Skolas direktoram ir tiesības:

21.1.
pieņemt darb pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pien kumus un tiesības;
21.2.
deleģēt Skolas pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju
veikšanu;
21.3.
savu pilnvaru ietvaros patst vīgi lemt par Skolas intelektu lo, finansu un materi lo
līdzekļu racion lu izlietošanu;
21.4.
slēgt līgumus ar fizisk m un juridisk m person m Skolas nolikum paredzētajos darbības
virzienos.
22. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibin t jam.
23. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktoram.

VII. Pedagogu un citu darbinieku ties bas un pienākumi
24. Skolas pedagogu (taj skait direktora) un citu darbinieku tiesības un pien kumus nosaka Skolas
Darba k rtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti.

VIII. Izgl tojamo ties bas un pienākumi
25. Izglītojamos Skol uzņem un atskaita ar direktora rīkojumu saskaņ ar Skolas izstr d to K rtību par
izglītojamo uzņemšanu, p rcelšanu n kamaj klasē un izglītojamo atskaitīšanu.
26. Izglītojamo tiesības un pien kumus nosaka Skolas Iekšēj s k rtības noteikumi.

IX.

Skolas pašpārvalde (l dzpārvalde)

27. Sabiedrības, pašvaldības, vec ku un Skolas sadarbības nodrošin šanai izveido Skolas
padomi, kura darbojas saskaņ ar Skolas padomes reglamentu.
28. Daž du ar pedagoģisko procesu saistītu jaut jumu risin šanai izveido Skolas pedagoģisko
padomi, kura darbojas saskaņ ar Pedagoģisk s padomes reglamentu.
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29. Pedagogu profesion l s pilnveides veicin šanai un izglītības procesa kvalit tes
nodrošin šanai radniecīgu m cību priekšmetu pedagogi izveido nodaļu un metodisk s
komisijas, kuras darbojas saskaņ ar Nodaļu un metodisko komisiju reglamentu.
30. Lai iesaistītu izglītojamos ar Skolas darbību saistītu jaut jumu risin šan , izveido Skolēnu
padomi, kura darbojas saskaņ ar Skolēnu padomes reglamentu.

X.

Skolas finansēšanas kārt ba un saimnieciskā darb ba

31. Skolas finansējumu nodrošina Dibin t js.
32. Skolas finanšu līdzekļus veido:
32.1.
valsts budžeta mērķdot cija saskaņ ar gadsk rtējo likumu „Par valsts budžetu”;
32.2.
Dibin t ja piešķirtais budžets;
33. Skolas papildus finanšu līdzekļus veido:
33.1.
fizisko un juridisko personu ziedojumi un d vin jumi;
33.2.
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimniecisk s darbības, kuru saskaņo ar
Dibin t ju;
33.3.
vec ku līdzfinansējums, kuras apmērus un maks šanas k rtību nosaka Noteikumi
par vec ku līdzfinansējumu profesion l s ievirzes izglītības programm s;
33.4.
citi ieņēmumi.
34. Skolas finansi lo un gr matvedības lietu k rtošanu veic Dibin t ja centralizēt
gr matvedība, pamatojoties uz Skolas budžeta līdzekļu t mi, un nodrošina:
34.1.
pedagoģisko darbinieku darba algas apmaksu no pedagogu alg m piešķirt s valsts
mērķdot cijas;
34.2.
Skolas tehnisko darbinieku darba samaksas finansējumu;
34.3.
finansējumu Skolas uzturēšanas un saimnieciskaj m vajadzīb m saskaņ ar
apstiprin to Skolas budžeta t mi.
35. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridisk m un fizisk m person m par daž du
Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
36. Skola var sniegt daž dus maksas pakalpojumus, saskaņojot to ar Dibin t ju, ja tas netraucē
izglītības programmu īstenošanu.
37. Skola var organizēt grupas bez vecuma cenza ierobežojuma pēc pašapmaksas principa
saskaņ ar šaj Nolikum noteiktajiem darbības pamatmērķiem. Līdzfinansējums šaj s
grup s j saskaņo ar Dibin t ju. Pašapmaksas grup s str d jošo pedagogu algas likmes
nosak mas atbilstoši spēk esošajiem pedagogu darba samaksas noteikumiem.
38. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrun ar spēk
esošajiem normatīvajiem aktiem.
39. Skolas materi lo b zi veido invent rs, kas atrodas Skolas bilancē un nor dīts invent ra
sarakst .

XI.

Citi jautājumi

40. Skolai ir sava bibliotēka, kuras darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.
41. Saskaņ ar spēk esošajiem normatīvajiem aktiem Skola k rto lietvedību un Skolas arhīvu.
42. Skola sav darbīb ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus saskaņ ar spēk esošajiem
normatīvajiem aktiem.
43. Ugunsdrošība Skol tiek nodrošin ta atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam un
Ministru kabineta noteikumiem „Ugunsdrošības noteikumi” un citiem spēk esošajiem
normatīvajiem aktiem.
44. Darba drošību Skol ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem spēk esošajiem
normatīvajiem aktiem.
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XII. Skolas nolikuma un tā groz jumu pieņemšanas kārt ba
45. Skola izstr d Skolas nolikumu, kuru apstiprina Dibin t js.
46. Grozījumus Skolas nolikum var ierosin t Dibin t js, Skolas padome, Pedagoģisk padome
un direktors.
47. Grozījumus Skolas nolikum apstiprina Dibin t js.

XIII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārt ba
48. Skolu reorganizē vai likvidē Dibin t js, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un
zin tnes ministriju.

L.Greit ne

Direktore
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1. pielikums
Ludzas Mūzikas
pamatskolas nolikumam

Ludzas M zikas pamatskolas strukt ra

Ludzas novada pašvaldība

Ludzas Mūzikas pamatskola
Pedagoģiskā
padome

Skolas
padome

Direktors

Metodiskās
komisijas
Vietnieki izglītības jomā
un audzināšanas darbā
Logopēds,
psihologs

Klašu
audzinātāji

Lietvede

Vietnieks administratīvi
saimnieciskajā darbā
Tehniskais personāls

Bibliotekāre

Apkopējas

Pedagogi

Izglītojamie

Vecāki
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Garderobistes

