
                                                                    
 

LATVIJAS   REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

N O L I K U M S 

     Daugavpilī 
 

2013.gada  28.martā          Nolikums Nr. 6 
Daugavpilī           (protokols Nr.7., 36.&, lēmums Nr.315) 
 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Daugavpils novada domes:  
28.05.2015. lēmumu Nr.450 (protokols Nr. 11., 40.&) 
29.12.2016. nolikumu Nr.15 (protokols Nr.28., 10.&) 
 

Medumu  internātpamatskolas 
 

N O L I K U M S 
 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās  daļas 8.punktu    

 
Vispārīgie jautājumi   

 
1. Medumu internātpamatskola (turpmāk – Skola) ir Daugavpils novada domes (turpmāk 

- Dibinātājs) dibināta iestāde speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai. 
 

2. Pārraudzību pār Skolu īsteno Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors ar 
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde) 
starpniecību. 
 

3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 
izglītības jomas reglamentējošie normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. 
 

4. Skolai ir juridiskas personas statuss, tai ir norēķinu konti bankā, noteikta parauga 
veidlapa un zīmogs ar Daugavpils novada ģerboņa attēlu un šādu tekstu: „Latvijas 
Republikas Daugavpils novada pašvaldības Medumu internātpamatskola”, kurš 
lietojams uz apliecībām par pamatizglītību izglītību, kurus izsniedz Skola un visiem 
pārējiem ar Skolas darbību saistošiem dokumentiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2015. lēmumu Nr. 450, stājas spēkā 01.06.2015.) 

 

5. Skolai var būt sava simbolika (karogs, skolas himna), kuru apstiprina Skolas direktors 
(turpmāk – Direktors). 
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6. Skolā izveidota struktūrvienība „Kalkūni” (turpmāk - Struktūrvienība), kas atrodas 
Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, lai nodrošinātu 
Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Kalkūni” izglītību pirmsskolas 
vecuma  un obligātās izglītības vecuma bērniem.  
 

7. Skola nodrošina izglītojamajiem internāta pakalpojumus mācību gada laikā, izņemot 
brīvlaikus. 
 

8. Skola ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā budžeta iestāde ar savu 
grāmatvedības uzskaiti, pamatlīdzekļiem un materiāliem. 
 

9. Skolas juridiskā adrese: Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, 
LV-5460. 

 
Darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi  

 
10. Skolas darbības mērķi: 

10.1. realizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības 
standartā noteikto mērķu sasniegšanu izglītojamajiem ar garīgās attīstības un 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem atbilstoši viņu veselības stāvoklim un 
attīstības līmenim, nodrošinot sabiedriskajai un personīgajai dzīvei nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvi; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 01.01.2017.) 

10.2. veicināt katrā izglītojamajā harmoniskas personības veidošanos, veidot izpratni 
par sabiedrības pamatprocesiem un cilvēka ar speciālām vajadzībām līdztiesīgu 
vietu tajos; 

10.3. sagatavot izglītojamos sabiedrībai derīgam darbam, kā arī veidot pamatu tālākai 
izglītībai. 

11. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. 
 

12. Skolas galvenie uzdevumi: 

12.1. īstenot licencētās un akreditētās speciālās izglītības programmas; 

12.2. nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu obligāto izglītību; 

12.3. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši izglītojamo   veselības 
stāvoklim un attīstības līmenim; 

12.4. veicināt katrā skolēna vispusīgu attīstību, vienlaikus kompensējot garīgās un 
fiziskās attīstības līmenim; 

12.5. pilnveidot rehabilitācijai un dzīves darbības prasmju veidošanai atbilstošu     
      psiholoģisko un fizisko vidi;  

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.012.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 

01.01.2017.) 
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12.6. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām Skolas efektīvas darbības nodrošināšanai. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 

01.01.2017.) 

 
Īstenojamās izglītības programmas  

 
13. Skolas izglītojošo darbību reglamentējošais dokuments ir licencētās izglītības 

programmas. Programmu saturu un īstenošanu reglamentē Speciālās pamatizglītības 
programmas izglītojamajiem ar smagiem vai vairākiem garīgās attīstības 
traucējumiem paraugi. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 01.01.2017.) 

14. Skola īsteno sekojošas izglītības programmas: 

14.1. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821); 

14.2. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (programmas kods 21015921); 

14.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
(programmas kods 21015911); 

14.4. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 
01015911); 

14.5. Skola var īstenot interešu izglītības programmas Skolas finansēšanas iespēju 
ietvaros; 

14.6. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem  ( programmas kods 01015811); 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 

01.01.2017.) 

14.7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (programmas kods 21015821). 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. nolikumu Nr.15, stājas spēkā 

01.01.2017.) 

Izglītības procesa organizācija  
 

15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un 
beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. 
 

16. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka Direktora 
apstiprināts mācību stundu saraksts. 
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17. Skola organizē mācību procesu un īsteno licencētās un akreditētās izglītības 
programmas atbilstoši katra izglītojamā attīstības traucējuma veidam, līmenim, 
veselības stāvoklim. 
 

18. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. 1.klasē un klasēs 
izglītojamajiem ar smagu garīgu atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem mācību stundas ilgums ir 30 minūtes. Pārējās klasēs mācību stundas 
ilgums ir 40 minūtes. 
 

19. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana Skolā notiek atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem. 
 

20. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem. 
 

21. Speciālās programmās uzņem izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem dažādos 
līmeņos, ja bērnam ir atzinums no Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas. 
 

22. Izglītojamiem, kuri mācījušies atbilstoši speciālās pamatizglītības programmām 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911 vai 21015921) un saņēmuši 
apliecību par pamatizglītību var veidot darba iemaņu  klases. 
 

23. Pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, 
Skola var veikt mājas apmācību ilgstoši slimojošiem izglītojamajiem. 
 

24. Skolēniem, kuri ir ieguvuši izglītību atbilstoši akreditētai  izglītības programmai, 
izsniedz apliecību par izglītību un sekmju izrakstu. 

 
Izglītojamo tiesības un pienākumi  

 
25. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un  Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi. 
 

26. Izglītojamie Skolā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 

26.1. atrodas daļējā valsts apgādībā; 

26.2. saņem bezmaksas ēdināšanu un pirmreizējo medicīnisko palīdzību; 

26.3. tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem; 

26.4. uzturas internātā un tiek apgādāti ar internāta mīksto inventāru; 

26.5. saņem sabiedriskā transporta ceļa izdevumu kompensāciju. 

 
Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi  

 
27. Skolu vada Direktors, kuru  pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 
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28. Skolas pedagogu (tai skaitā, Direktora, Direktora vietnieku) tiesības un pienākumus 

nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Darba likums, Skolas darba 
kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti. 
 

29. Skolas nepedagoģisko darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, 
Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amata apraksti. 

 
Skolas pašpārvalde  

 
30. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības un audzināšanas 

procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas 
Direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, izglītības psihologs, 
sociālais pedagogs un medicīnas darbinieki. Tās uzdevumi un kompetence noteikta 
Skolas pedagoģiskās padomes reglamentā. 
 

31. Skolas metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību 
īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, tās darbu nosaka Skolas metodiskās komisijas 
reglaments. 
 

32. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un 
sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes 
reglamentā.  
 

33. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības 
atbalstu  var veidot izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Tās veidošanas kārtība un 
kompetence noteikta Skolēnu pašpārvaldes reglamentā. 

 
 
 

Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana  
 

34. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Direktors. 
 

35. Skolas Direktora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena 
mēneša laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Izglītības pārvaldes vadītājam. 
 

36.Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Skolas Direktoram, iesniedzot  
rakstveida iesniegumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība  
 

37. Skola, saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus 
apstiprina Skolas Direktors: 

37.1. Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi; 
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37.2. Skolas iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi; 

37.3. Skolas padomes reglamentu un grozījumu tajā, saskaņojot ar Skolas padomi; 

37.4. Skolas pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar 
Skolas pedagoģisko padomi; 

37.5. Skolas metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi; 

37.6. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi; 

37.7.  Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Izglītības pārvaldes vadītāju; 

37.8. Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi un Izglītības 
pārvaldes vadītāju; 

37.9.  Skolas darba plānu, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi; 

37.10. Skolas internāta reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi; 

37.11. Skolas Struktūrvienības  reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas 
pedagoģisko padomi. 

 
Skolas saimnieciskā darbība un finansēšanas kārtība  

 
38. Skola sniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem un Skolas darbiniekiem. Skolas 

ēdnīcas darbu kontrolē Direktors, Direktora vietnieki, Dibinātājs. Skolas ēdnīcas 
darbību nosaka Skolas ēdnīcas reglaments.  

 
39. Direktoram, ņemot vērā normatīvo aktu prasības, kas regulē publiskos iepirkumus, ir 

tiesības slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu nepieciešamo 
darbu veikšanu Skolā.  

40. Skola var sniegt maksas pakalpojumus (ēdināšanas, telpu nomas un citus) un veikt citu 
saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Skolas maksas 
pakalpojumus un saimniecisko darbību nosaka Dibinātājs.  

 
41. Skola tiek finansēta no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar 

gadskārtējo likumu „Par valsts budžetu”.  
 
42. Skolas papildus finanšu līdzekļus veido: 

42.1. Daugavpils novada pašvaldības līdzekļi; 

42.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

42.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem; 

42.4. programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai. 
 

43. Skolas saimnieciskās darbības un sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi 
neietekmē valsts budžeta ikgadējo asignējumu aprēķinu. 
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44. Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas – 
nodošanas aktu un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites 
prasībām. 

 
45. Finanšu līdzekļu aprite Skolā tiek veikta saskaņā ar Skolas grāmatvedības kārtību. 
 
46. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību nosaka spēkā esošie Latvijas Republikas 

likumi un Ministru kabineta noteikumi. 
 
47. Skolas budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmi sastāda Direktors, saskaņo ar Izglītības 

pārvaldes vadītāju un to apstiprina Dibinātājs.  
 
48. Nepedagoģisko darbinieku štatu sarakstu saskaņo Izglītības pārvaldes vadītājs un 

apstiprina Direktors. Pedagoģisko darbinieku tarifikāciju Direktors saskaņo ar 
Izglītības pārvaldes vadītāju un to apstiprina Direktors. Direktora tarifikācijas sarakstu 
apstiprina Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 
49. Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu. 
 
50. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt 

pārskatu par Skolas darbību. 
 

Grozījumi Skolas nolikumā  
 
51. Grozījumus, papildinājumus nolikumā izdara pēc Direktora, Skolas pedagoģiskās 

padomes vai Izglītības pārvaldes ierosinājuma. 
 
52. Grozījumus, papildinājumus nolikumā apstiprina Dibinātājs. 

 
 
 

Citi jautājumi 
 

53. Skola noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhīvu. 
 
54. Skola  pēc noteiktas formas un noteiktā laikā iesniedz Dibinātājam atskaites un 

statistikas pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
55. Skola savā darbībā ievēro Pārtikas un veterinārā dienesta normu un ugunsdrošības 

noteikumu prasības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
56. Skola veido un uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzi atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
57. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēniskās normas prasības atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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58. Skolā darbojas medicīniskais kabinets, lai nodrošinātu skolēnu profilaktisko veselības 
aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā darbu organizē un vada Skolas 
medicīniskais personāls. Medicīniskais kabinets strādā uz reglamenta pamata. 

 
59. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar Skolas bibliotēkas reglamentu. Tās darbu vada 

Skolas bibliotekārs. 
 
60. Skolas Struktūrvienība  darbojas saskaņā ar Struktūrvienības reglamentu. Tās darbu 

vada Struktūrvienības vadītājs, kuru nozīmē Direktors.  
 

 
 

  


