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2015.gada 30.aprīlī                                                                                       Nr. STV/1-27/15/2 

                                                                                         

STAĻĢENES VIDUSSKOLAS DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Darba likuma 55.panta pirmo daļu un  

Vispārējās izglītības likuma  

10.panta 3.punkta 2.apakšpunktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Staļģenes vidusskolas (turpmāk-Skola) Darba kārtības noteikumi      (turpmāk-

Noteikumi) ir izstrādāti, ievērojot Darba likuma 55.panta noteikumus un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz vienotu darba kārtības ievērošanu 

darba vietā. 

2. Noteikumi nodrošina vienotu darba kārtību, kas ir saistoša visiem Skolas darbiniekiem 

(turpmāk – Darbinieki). 

3. Skolas direktors (turpmāk – Direktors) Darbiniekus iepazīstina ar Noteikumiem, ko 

apliecina darbinieka paraksts. 

4.  Ar Noteikumu grozījumiem darbinieki tiek iepazīstināti nekavējoties pēc grozījumu 

izdarīšanas, ko apliecina darbinieku paraksts par iepazīšanos ar veiktajiem grozījumiem. 

 

II. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana 

 

5. Darba tiesiskās attiecības nodibina rakstveidā, noslēdzot darba līgumu starp darba devēju – 

Skolu (direktora personā), no vienas puses un Darbinieku, no otras puses. Darba līguma viens 

eksemplārs izsniegts darbiniekam, otrs - darba devējam. 

6. Slēdzot darba līgumu, direktors darbinieku iepazīstina ar šiem Noteikumiem, Skolas 

nolikumu, amata aprakstu, iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. 

7. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, Direktors 

izdod rīkojumu, ko pievieno Darbinieka lietai. 

8. Darba tiesisko attiecību grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā darba devējs rīkojas saskaņā ar 

Darba likuma regulējumu par darba attiecību izbeigšanu, ņemot vērā Darba likuma 98.panta un 

101.panta nosacījumus tiesiskam darba devēja uzteikumam. 

 

III. Darba organizācija 

 

9. Mācību un ārpusstundu darbs Skolā tiek organizēts saskaņā ar stundu sarakstu, konsultāciju 

plānu un nodarbību grafiku. 
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10. Pirmsskolā darba diena sākās  plkst. 7.30 , skolā pirmā mācību stunda sākas plkst.8.30, 

tālmācības programmas konsultācijas notiek katra mēneša pirmajā piektdienā no 

plkst.15.20. 

11. Darbiniekus ar slodzi nākamajam mācību gadam Direktors iepazīstina savlaicīgi, ja 

izglītības procesu regulējošie normatīvie akti to pieļauj. 

12. Darbinieki mācību gada laikā piedalās Skolas darba plānā iekļautajos pasākumos. 

13. Darba laika ilgums izglītojamo brīvdienās-atbilstoši katra Darbinieka tarificētajam 

stundu skaitam. 

14. Darbinieks par savu darbnespēju nekavējoties informē Direktoru vai direktora vietnieku 

izglītības jomā.  

 

IV. Darba samaksa 

 

15. Darba samaksa darbiniekiem notiek saskaņā ar Skolas pedagogu  tarifikāciju un 

Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes algu sarakstu, tā tiek izmaksāta ne retāk kā vienu reizi 

mēnesī, ja darbinieks un Direktors nav vienojušies savādāk. 

16. Darba samaksu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz nākošā mēneša sākumam veicot 

pārskaitījumu uz Darbinieka norādīto kontu. 

17. Darbiniekiem ir tiesības uz valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. 

Direktors, sastādot atvaļinājumu grafiku, pēc iespējas ņem vērā Darbinieku vēlmes. 

18. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto 

laiku darbiniekam izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. 

 

VI. Darbinieku uzvedības noteikumi 

 

19. Darbinieku  tiesības un pienākumi noteikti LR Darba likumā, Izglītības likumā, Skolas 

Nolikumā, iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumos, darba līgumā un amata 

aprakstā. 

20. Darbinieks pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, neizrādot īpašu labvēlību vai 

privilēģijas kādai personai, apzināti neiesaistās darbībās, kas diskreditē Skolu. 

21. Darbiniekam jābūt paškritiskam, jāprot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par 

neētisku rīcību. Nav pieļaujama ļaunprātīga savu kolēģu vai citu personu zināšanu 

trūkuma un kļūdu izmantošana. 

22. Darbinieka pienākums ir izvairīties no savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanas, 

neatkarīgi no ieņemamā amata, izcelsmes, sociālā vai mantiskā stāvokļa, rases, 

nacionālās piederības, vecuma, dzimuma un reliģiskās pārliecības. 

23. Darbiniekiem ir pienākums vismaz vienu reizi gadā veikt savas veselības pārbaudi. 

24. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu, veic to nepienācīgi vai arī citādas 

viņa vainojamas rīcības dēļ Skolai ir nodarīti zaudējumi, darbinieka pienākums ir tos 

atlīdzināt. 

25. Darbiniekiem jāpalīdz uzturēt kārtību Skolā, iespēju robežās jāpalīdz organizēt Skolas 

pasākumi un obligāti tie jāatbalsta. 

26. Darbinieks nedrīkst izpaust viņa rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju. 

 

IX. Noslēguma jautājums 

 

27. Noteikumus izstrādā Skolas Darbinieki, tos apstiprina Direktors, grozījumus tajos var 

veikt pēc Skolas administrācijas vai Darbinieku priekšlikuma, tos apstiprina Direktors. 

 

 

 

Skolas direktors:                                       Aivars Naglis 


