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LATVIJAS REPUBLIKA

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391

NOLIKUMS 
LIEPĀJĀ

 
2013.gada 16.maijā Nr.5
 
LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās
izglītības likuma 9.pantu

 

1.  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.  Liepājas Valsts 1.ģimnāzija (turpmāk - ģimnāzija) ir Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Dibinātājs) dibināta
un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE" (turpmāk - Izglītības
pārvalde) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase)
un vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) programmas.
1.2.  Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī
Dibinātāja apstiprināts nolikums.
1.3.  Ģimnāzijai ir sava simbolika un karogs.
1.4.  Ģimnāzijai ir:
1.4.1. zīmogs ar Liepājas pilsētas ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā "Liepājas Valsts 1.ģimnāzija";
1.4.2. zīmogs ar valsts vidējā ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā "Liepājas Valsts 1.ģimnāzija", kuru tā lieto
saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstiski atzītā apliecībā un atestātā, kas apliecina vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības apguvi pēc akreditētas izglītības programmas.
1.5.  Ģimnāzijas adrese: Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401.

2.  ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS MĒRĶIS, PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI
2.1.  Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts
izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
2.2.  Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
2.3.  Ģimnāzijas uzdevumi ir:
2.3.1. nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai,
pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
2.3.2. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga
dzīvesveida paradumus;
2.3.3. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
2.3.4. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
2.3.5 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem izglītojamajiem;
2.3.6. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
2.3.7. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

3.  ĢIMNĀZIJĀ ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
3.1.  Ģimnāzija piedāvā šādas izglītības programmas:
3.1.1. vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmu (programmas kods 12011111);
3.1.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (programmas
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kods 31013011);
3.1.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods 31011011);
3.1.4. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (programmas kods 31012011).
3.2.  Ģimnāzija var īstenot arī interešu izglītības programmas.

4.  IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
4.1.  Izglītības procesa organizāciju ģimnāzijā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un uz to pamata
izdotie ārējie normatīvie akti, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, ģimnāzijas padomes nolikums,
pedagoģiskās padomes nolikums un citi ģimnāzijas iekšējie normatīvie akti.
4.2.  Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo
brīvdienas nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3.  Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē ģimnāzijā notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai un ģimnāzijas uzņemšanas noteikumiem.
4.4.  Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas liecības ar ierakstiem
par izglītojamā mācību sasniegumiem.

5.  ĢIMNĀZIJAS VADĪBA, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.  Ģimnāziju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs pēc saskaņošanas ar Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.
5.2.  Ģimnāzijas direktora kompetence un atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
5.3.  Direktora tiesības un pienākumi noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
5.4.  Direktors vada ģimnāzijas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktors
savu pilnvaru ietvaros lemj par ģimnāzijas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanu.
5.5.  Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo ģimnāzijas direktors. Direktors ir tiesīgs deleģēt
pedagogiem un citiem ģimnāzijas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu.
5.6.  Direktors nosaka pedagogu un citu darbinieku amata vienību skaitu, darba samaksu.
5.7.  Ģimnāzijas pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums un tie ir noteikti katra pedagoga amata
aprakstā un darba līgumā.
5.8.  Ģimnāzijas citu darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti konkrēto darbinieku amatu aprakstos un darba
līgumos.

6.  IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1.  Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos
ārējos normatīvajos aktos un ģimnāzijas iekšējos normatīvajos aktos.
6.2.  Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

7.  ĢIMNĀZIJAS PADOME
7.1.  Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam ģimnāzijā tiek izveidota ģimnāzijas padome.
7.2.  Ģimnāzijas padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un ģimnāzijas padomes nolikums, ko
apstiprina ģimnāzijas direktors.

8.  ĢIMNĀZIJAS PEDAGOĢISKĀ PADOME
8.1.  Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, ģimnāzijas direktors izveido ģimnāzijas pedagoģisko padomi.
8.2.  Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un pedagoģiskās padomes
nolikums, ko apstiprina ģimnāzijas direktors.

9.  ĢIMNĀZIJAS IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE
9.1.  Lai risinātu jautājumus, kuri saistīti ar izglītojamo interesēm ģimnāzijā un līdzdarbotos ģimnāzijas darba
organizēšanā, izglītojamie pēc savas iniciatīvas un ar ģimnāzijas pedagogu un direktora atbalstu veido izglītojamo
pašpārvaldi:
9.1.1. 7.-9.klasēs darbojas izglītojamo līdzpārvalde, ko veido izglītojamie pa vienam pārstāvim no katras klases;
9.1.2. 10.-12.klasēs darbojas izglītojamo parlaments.
9.2.  Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes nolikums,
ko apstiprina ģimnāzijas direktors.

10.  SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
10.1.  Atbilstoši normatīvajiem aktiem ģimnāzijas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus
par dažādu ģimnāzijai nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem.
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10.2.  Ģimnāzijas finansiāli saimniecisko darbību kontrolē Dibinātājs vai tā pilnvarotās institūcijas.
11.  ĢIMNĀZIJAS FINANSĒŠANA

11.1.  Ģimnāzijas finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
11.2.  Ģimnāzijas finanšu līdzekļus veido:
11.2.1. valsts budžeta līdzekļi;
11.2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.
11.3.  Ģimnāzija var saņemt papildu finanšu līdzekļus:
11.3.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;
11.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus;
11.3.3. no citiem ieņēmumiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
11.4.  Valsts budžets nodrošina:
11.4.1. pedagogu darba samaksu;
11.4.2. dalību mācību līdzekļu iegādē.
11.5.  Liepājas pilsētas pašvaldības budžets nodrošina:
11.5.1. ģimnāzijas uzturēšanas izmaksas saskaņā ar ģimnāzijas ieņēmumu un izdevumu tāmi;
11.5.2. dalību mācību līdzekļu iegādē;
11.5.3. finansējumu ne mazāk kā vienas pedagoga likmes apjomā ģimnāzijas mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.
11.6.  Papildu finanšu līdzekļi izmantojami saskaņā ar ģimnāzijas maksas pakalpojumu un speciālā budžeta ieņēmumu
un izdevumu tāmi.
11.7.  Ģimnāzijas finanšu līdzekļu uzskaite un aprite tiek veikta Izglītības pārvaldes Centralizētajā grāmatvedībā.

12.  ĢIMNĀZIJAS IEKŠĒJO REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
  Ģimnāzija saskaņā ar ģimnāzijas nolikumu patstāvīgi izstrādā ģimnāzijas nolikumā noteiktos iekšējos normatīvos
aktus. Iekšējos normatīvos aktus apstiprina direktors.
13.  ĢIMNĀZIJAS IZDOTA ADMINISTRATĪVĀ AKTA VAI FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
13.1.  Ģimnāzijas darbības tiesiskumu nodrošina ģimnāzijas direktors.
13.2.  Ģimnāzijas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ģimnāzijas darbinieku faktisko rīcību.
13.3.  Ģimnāzijas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Dibinātājam.

14.  ĢIMNĀZIJAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
  Ģimnāziju reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.  ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
15.1.  Ģimnāzija, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā ģimnāzijas nolikumu.
Ģimnāzijas nolikumu apstiprina Dibinātājs.
15.2.  Grozījumus ģimnāzijas nolikumā var izdarīt pēc ģimnāzijas Dibinātāja, direktora vai padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina ģimnāzijas Dibinātājs.

16.  CITI NOTEIKUMI
16.1.  Ģimnāzijas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā, pamatojoties uz direktora apstiprinātu
ģimnāzijas bibliotēkas nolikumu. Ģimnāzijas bibliotēkas darbu vada bibliotekārs.
16.2.  Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ģimnāzija kārto lietvedību un iestādes arhīvu.
16.3.  Ģimnāzija noteiktā laikā sagatavo atskaites un pārskatus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
16.4.  Lai nodrošinātu izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimnāzijā
darbojas medicīnas punkts, kura darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem organizē un vada medicīnas māsa.
16.5.  Ģimnāzija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus:
16.5.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu;
16.5.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības, civilās aizsardzības normu un noteikumu ievērošanu.

17.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
  

Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas Domes 2006.gada 10.augusta nolikumu Nr.26 "LIEPĀJAS 1.ĢIMNĀZIJAS
NOLIKUMS".
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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Uldis SESKS


