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Nr. __________ 

(protokols Nr.44, 1.§)      

ANNAHITES PAMATSKOLAS 

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, likuma  

“Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Annahites pamatskola (turpmāk– Skola), reģistrācijas Nr.4122901132, juridiskā 

adrese: Annahites pamatskola, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV – 3613, ir 

Ventspils novada domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno 

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un 

nodrošina diennakts uzturēšanos izglītības iestādē. 

2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi 

normatīvie akti, kā arī iestādes Dibinātāja apstiprināts nolikums. 

3. Skola ir juridiska persona, kas lieto zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu un noteikta 

parauga veidlapas, bet valsts atzītos izglītību apliecinošos dokumentos – zīmogu ar 

valsts lielā ģerboņa attēlu. Skolai ir savs norēķinu konts kredītiestādē. 

II. DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI 

4. Skolas darbības mērķi ir: 

4.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas un audzināšanas procesu, 

kas nodrošinātu valsts speciālās pamatizglītības mērķu un uzdevumu izpildi. 

4.2. nodrošināt sabiedrības un patstāvīgai individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu, 

prasmju un iemaņu apguvi; 

4.3. sagatavot izglītojamos darbam un dzīvei sabiedrībā, kā arī veidot pamatu tālākai 

izglītībai; 

4.4. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti. 

5. Skolas darbības pamatvirzieni: 

5.1. konsekventa pedagoģiski psiholoģiskā korekcija izglītojamo mācību un 

audzināšanas procesa laikā, ņemot vērā noteiktos uzdevumus izglītojamo 

attīstības veicināšanai; 

5.2. īpašu mācīšanas paņēmienu izmantošana izglītojamo uzmanības, atmiņas un citu 

psihisko procesu attīstībai; 

5.3. mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši izglītojamo darba spēju 

maiņai; 
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5.4. dažādu pasākumu organizēšana izglītojamo veselības 

nostiprināšanai, organisma norūdīšanai, kustības koordinācijas veicināšanai; 

5.5. optimāla un izglītojošo psihiskās attīstības īpatnībām atbilstoša mācību darba un 

atpūtas organizēšana; 

5.6. labvēlīgas sociālās vides nodrošināšana; 

5.7. individuāla pieeja katram izglītojamajam; 

5.8. pastāvīga sadarbība ar skolas pedagogiem, medicīnas darbiniekiem, logopēdu un 

psihologu. 

6. Skolas galvenie uzdevumi: 

6.1. īstenot licencētās speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības 

programmas;  

6.2. dot iespēju izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem iegūt zināšanas, 

prasmes un darba iemaņas atbilstoši viņu veselības stāvoklim, kuras sekmētu 

katra izglītojamā vispusīgu attīstību, nodrošinot ārstēšanu un korekcijas darbu; 

6.3. vispusīgā sadarbībā ar pedagogiem, medicīnas darbiniekiem un audzēkņu 

vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu, veikt izglītojamo izpēti, 

nosakot izglītošanas un korekcijas darba mērķus un uzdevumus;  
6.4. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši iestādes specifikai, 

izglītojamo veselības stāvoklim un attīstības līmenim; 

6.5. sadarboties ar citām speciālās izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēm, kurās mācās izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, 

un pēc attiecīgo skolu pieprasījuma konsultēt izglītojamos, pedagogus un 

izglītojamo vecākus; 

6.6. bez vecāku gādības palikušo un izglītojamo bāreņu, kuri ir pilnā valsts apgādībā, 

uzturēšanu organizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

III. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

7. Skola īsteno izglītības programmas: 

7.1. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (kods : 21015811); 

7.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem  ar vidēji smagiem un 

smagiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods: 

21015911); 

7.3. vispārējās profesionālās pamatizglītības programmu “Koka izstrādājumu 

izgatavošana”, profesionālā  kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs (kods 

: 22543041); 

7.4. vispārējās profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” 

profesionālā kvalifikācija – virtuves darbinieks, (kods: 22811021); 

8. Izglītības programmu īstenošana izglītojamajiem paredzēta deviņiem gadiem. Atkarībā 

no veselības stāvokļa un izglītības programmas, īstenošana var ilgt līdz 12 gadiem. 

9. Skola izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas. 

10. Skola var izstrādāt arī citas speciālās izglītības programmas, veicot to licencēšanu 

likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

11. Skolā izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda. 

IV. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA 

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis Nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

13. Iestādē uzņemšana un atskaitīšana notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:  

13.1. Iestādē izglītojamos uzņem: 
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13.2. speciālās pamatizglītības programmās, kods – 21015811; 21015911 – tos 

izglītojamos, kuriem ir pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas iestādes specifikai atbilstošs atzinums; 

13.3. Iestāde realizē profesionālās pamatizglītības programmas - “Koka izstrādājumu 

izgatavošana” un “Ēdināšanas pakalpojumi”. Tajās uzņem speciālās 

pamatizglītības programmas 9.klasi beigušos izglītojamos, pamatojoties uz 

izglītojamo personīgo un vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, rakstisku 

iesniegumu. Vecāku vai personas, kas realizē vecāku varu, rakstisks iesniegums 

ir nepieciešams izglītojamajam līdz 18 gadu vecumam. 

13.4. no profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamos var atskaitīt, 

pamatojoties uz izglītojamā vai viņu vecāku iesnieguma, neattaisnotu kavējumu 

vai citu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dēļ; 

13.5. par izglītojamajiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet kuri tiek atskaitīti no 

iestādes, iestāde informē pašvaldību, kurā ir reģistrēta izglītojamā dzīves vieta.  

14. Mācību process iestādē tiek organizēts atbilstoši Ministru kabineta un IZM 

izstrādātajiem normatīvajiem aktiem. 

15. Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē vai atstāšana uz otru gadu notiek atbilstoši 

Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.  

16. Mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

Pedagoģiskais process tiek atspoguļots e – klasē. 

17. Iestādē mācības tiek organizētas divos semestros. Mācību sākuma un beigšanas datumu, 

brīvdienu skaitu un brīvdienu termiņu nosaka Ministru kabinets.  

18. Mācību stundu slodzi un mācību stundu skaitu dienā nosaka Vispārējās izglītības 

likums: 

18.1. Mācību stundas ilgums 1.-9.klasei (izglītības programmas kods 21015911;) ir 30 

minūtes. 

18.2. Mācību stundas ilgums 1.- 9.klasei (izglītības programmas kods 21015811) un 

izglītojamajiem profesionālajās programmās ir 40 minūtes. 

19. Mācību slodzes sadalījumu pa dienām nosaka iestādes direktora apstiprināts stundu 

saraksts. Tas ietver visas obligātās izglītības programmas stundas, ir patstāvīgs visu 

semestri un izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieks mācību darbā. 

20. Fakultatīvajām, papildus stundām, pulciņu nodarbībām tiek veidoti atsevišķi nodarbību 

saraksti. 

21. Skolas dienas režīmu, kas sastādīts atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim, apstiprina 

skolas direktors. Izveidoti mazie pedagoģiskie kolektīvi, lai nodrošinātu informatīvo 

saikni starp mācību priekšmetu un internāta skolotājiem.  

22. Dokumentu par izglītības apguvi un izsniegšanas kārtību nosaka Vispārējās izglītības 

likums. 

23. Iestādes darba organizāciju nosaka Darba kārtības noteikumi. 

24. Minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu klasē nosaka Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā. 

25. Pedagogi sadarbojas ar medicīniskajiem darbiniekiem, kuri iestādē veic ārstnieciski 

profilaktisko darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iestādes darba kārtības 

noteikumiem . 

26. Iestādē mācību process profesionālās pamatizglītības programmās notiek, ņemot vērā 

izglītojamo veselības stāvokli un intereses: 

27. Profesionālās pamatizglītības programmas noslēgumā izglītojamie kārto kvalifikācijas 

raksturojumam atbilstošu kvalifikācijas eksāmenu; 

28. Izglītojamiem, kuri sekmīgi apguvuši profesionālās pamatizglītības programmu, 

izgājuši praksi, nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz IZM apstiprinātu noteikta 

parauga dokumentu par piešķirto kvalifikāciju. 

29. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem internātu, kura darbu reglamentē iestādes 

direktora apstiprināta kārtība. 
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30. Ja izglītojamā vecāki var nodrošināt izglītojamajam regulāru iestādes apmeklējumu, 

tad, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, izglītojamais var nedzīvot internātā. 

31. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību 

īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pasākumu un projektu īstenošanai, problēmu 

risināšanai Skolā tiek veidotas pedagogu radoša darba grupas. Skolas struktūra noteikta 

struktūrshēmā (1.pielikums). 

32. Vispārējās profesionālās pamatizglītības apguves absolventi saņem Apliecību par 

vispārējo profesionālo pamatizglītību programmās “Koka izstrādājumu izgatavošana” 

un “Ēdināšanas pakalpojumi”. Skolēni ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem saņem Liecību, kurā uzrādīts, kādas profesionālās 

prasmes audzēknis apguvis. 

V. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

33. Izglītojamā tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesības 

aizsardzības likums, citi ārējie normatīvie akti un Skolas direktora apstiprināti Skolas 

iekšējās kārtības noteikumi. 

VI. SKOLAS VADĪBA. PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU PIENĀKUMI UN 

TIESĪBAS. 

34. Iestādi vada direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo Dibinātājs, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

35. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās 

izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē 

darba līgums un amata apraksts. 

36. Vadot iestādes attīstības perspektīvo plānošanu un tieši atbildot par izglītības 

programmu īstenošanu iestādes direktora pienākumi:  

36.1. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, IZM, dibinātāja izstrādāto 

normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu un izpildi skolā;  

36.2. organizēt un vadīt iestādes darbības reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu 

izstrādi, un kontrolēt to izpildi; 

36.3. nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un 

darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar 

Darba likumu un atbilstoši IZM un Ministru kabineta noteiktajām profesionālās 

kvalifikācijas prasībām; 

36.4. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa 

kvalitatīvai īstenošanai;  

36.5. nodrošināt izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu un viņu izglītošanu 

atbilstoši speciālās izglītības programmu prasībām; 

36.6. nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības un sanitārās higiēnas normu 

ievērošanu; 

36.7. nodrošināt izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzību iestādē un tās rīkotajos 

pasākumos; 

36.8. nodrošināt pašpārvaldes izveidošanu, ja to ierosina izglītojamie, pedagogi vai 

izglītojamo vecāki; 

36.9. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus; 

36.10. noteikt pedagogu un darbinieku darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

un darba samaksas, prēmēšanas un piemaksas par darba kvalitāti kārtību; 

36.11. izstrādāt gada budžeta tāmi; 

36.12. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, 

kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 

36.13. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu; 
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36.14. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi valsts, pašvaldību un 

nevalstiskajās institūcijās; 

36.15. organizēt izglītojamo ēdināšanu; 

36.16. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst izglītojamo 

tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, kad tiek konstatēta pret izglītojamo 

vērsta vardarbība iestādē vai ārpus tās. 

36.17. nodrošināt savlaicīgu un precīzu atskaišu un pārskatu iesniegšanu attiecīgajām 

institūcijām. 

37. Iestādes direktora tiesības: 

37.1. paaugstināt profesionālo kvalifikāciju; 

37.2. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par iestādes finansiālo , materiālo un 

intelektuālo resursu izlietošanu; 

37.3. piedalīties Dibinātāja domes sēdēs, kurās risina ar iestādes darbību saistītus 

jautājumus sniegt ierosinājumus un priekšlikumus; 

37.4. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības 

jautājumiem; 

37.5. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās; 

37.6. noteikt iestādes darbinieku un amata vienību skaitu, saskaņojot ar Dibinātāju; 

37.7. izdot rīkojumus par iestādes iekšējās kārtības un darba kartības noteikumiem, 

kas ir obligāti visiem iestādes izglītojamajiem un darbiniekiem; 

37.8. pieņemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un 

tiesības; 

37.9. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus, u.c. darbiniekus, 

disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros,  

37.10. uzņemt un atskaitīt izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

37.11. apstiprināt pedagogu darba plānus, tarifikācijas, u.c. iestādes darbību 

reglamentējošos dokumentus. 

38. Izglītības iestādes pedagogu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums, Bērnu 

tiesību aizsardzības likums, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Darba likums un 

citos normatīvajos aktos. Tie ir noteikti katra pedagoga amata aprakstā un darba līgumā. 

39. Ārstnieciski profilaktisko darbu skolā veic medicīniskie darbinieki saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, šo Nolikumu un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

40. Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 

tiesības aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Tie ir noteikti konkrēto 

darbinieku amatu aprakstos un darba līgumos. 
 

VII. SKOLAS PADOME, TĀS IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE 

41. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar 

iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, 

izdod padome. 

42. Skolas padome tiek veidota kā koleģiāla institūcija, kurā tiek iekļauti pedagogi, mediķi, 

skolas administrācija, skolēni un vecāki. 

43. Skolas padomi vada ievēlēts vecāku pārstāvis. 
 

VIII. SKOLAS PAŠPĀRVALDES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN 

KOMPETENCE 

44. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To veido izglītojamie pēc 

savas iniciatīvas ar iestādes direktora un administrācijas sniegtu atbalstu. 

45. Izglītojamo pašpārvalde darbojas saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu, kas 

paredz tās sastāvu, struktūru, pienākumus un tiesības, vēlēšanu kārtību, darbības laiku. 
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IX. SKOLAS PEDAGOĢISKĀS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN 

KOMPETENCE 

46. Galveno mācību un audzināšanas jautājumu kopējai risināšanai izveido pedagoģisko 

padomi. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās kompetenci nosaka Vispārējās 

izglītības likums un Skolas direktora izdots Skolas pedagoģiskās padomes reglaments. 

X. SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

47. Skolas direktors izdod iekšējos normatīvos aktus, nepieciešamības gadījumā saskaņojot 

ar Skolas padomi un citām institūcijām: 

47.1. Skolas Nolikumu un grozījumus, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi, apstiprina 

Dibinātājs; 

47.2. Skolas attīstības plānu un grozījumus, saskaņo ar Skolas padomi; 

47.3. Skolas izglītības programmas izstrādā un licencē Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā; 

47.4. Darba kārtības noteikumus un grozījumus saskaņo ar Pedagoģisko padomi un 

darba kolektīva sapulci; 

47.5. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus saskaņo ar Skolas padomi; 

47.6. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus saskaņo ar Pedagoģisko 

padomi; 

47.7. Izglītojamo pašpārvaldes reglamentu un grozījumus saskaņo ar Skolas padomi; 

47.8. Mācību gada darba plānu un grozījumus saskaņo ar Pedagoģisko padomi. 

48. Skolas direktors ir tiesīgs izdot citus iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka detalizētāku 

skolas darbības nodrošināšanu. 

49. Skolas padomes reglamentu izdod Skolas padome, saskaņojot ar Skolas direktoru. 

XI. SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

50. Saskaņā ar Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu Skola var veikt 

saimniecisko darbību. 

51. Skolas direktors, saskaņā ar Ventspils novada domes noteikto kārtību, ir tiesīgs veikt 

saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Izglītības likumā noteikto un netraucē 

izglītības programmu īstenošanā. 

51.1. Skola var sniegt ēdināšanas, internāta, mācību telpu, sporta bāzes, autotransporta 

un iekārtu maksas pakalpojumus. 

51.2. Skolas sniegtos maksas pakalpojumu tarifus apstiprina Ventspils novada dome. 

XII. SKOLAS FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 

52. Speciālās izglītības programmu īstenošana tiek finansēta no valsts un Dibinātāja budžeta 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

53. Iestādes finanses veido : 

53.1. Valsts budžeta līdzekļi; 

53.2. Dibinātāja budžeta līdzekļi; 

53.3. Papildus finanšu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt: 

53.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

53.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus; 

53.3.3. kā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.  

54. Tiesības rīkoties ar finanšu līdzekļiem saskaņā ar Dibinātāja apstiprināto finanšu 

izdevumu tāmi ir iestādes direktoram. 

55. Grāmatvedības un statistikas uzskaites kārtību nosaka spēkā esoši likumi un Ministru 

kabineta noteikumi. 
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56. Par iestādes finansiālo līdzekļu izlietojumu, pamatlīdzekļu un citu materiālo 

vērtību stāvokli direktors atskaitās Dibinātājam, kā arī iesniedz atskaites Valsts 

Statistikas pārvaldei atbilstoši noteiktajām prasībām. 

XIII. SKOLAS REORGANIZĒŠANA UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA 

57. Iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā Izglītības likuma noteiktajā kārtībā. 

58. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

saskaņojot ar IZM. 

59. Lēmums par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju desmit dienu laikā paziņojams 

Izglītības iestāžu reģistram. 

XIV. SKOLAS NOLIKUMA UN GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

60. Iestādes nolikumu un grozījumus apstiprina Dibinātājs. 

61. Grozījumus iestādes nolikumā var veikt pēc iestādes pedagoģiskās padomes, iestādes 

padomes, Dibinātāja ierosinājuma un saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos. 

XV. CITI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE IZGLĪT’BAS IESTĀDES PIENĀKUMI 

62. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

63. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 

pašnovērtējuma ziņojumu. 

64. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par 

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

65. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, 

informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem. 

66. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības 

aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

67. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās 

organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 

67.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 

67.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

XVI.  PĀREJAS NOTEIKUMI 

68. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

69. Ar šā Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 29.decembra 

Ventspils novada domes nolikumu Nr.15 “Stiklu internātpamatskolas nolikums”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                     A.MUCENIEKS 
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Pielikums Nr. 1 

Annahites internātpamatskolas izglītības īstenošanas procesā iesaistīto personu darbības shēma 

 

 
 


