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darba kārtības noteikumi 
 

Grozījumi ar Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējiem noteikumiem Nr. PSM-17-3-nts 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Mežciema pamatskolas (turpmāk – Skola) darba kārtības noteikumi  

(turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti pamatojoties uz Darba likuma 55.pantu un ir 

saskaņā ar Darba aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

1.2. Noteikumu mērķis ir noteikt darba disciplīnu, sekmēt racionālu darba organizāciju 

un  nodrošināt Skolā vienotu darba kārtību, tiesības un pienākumus, kas ir saistoši 

visiem Skolas pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem (turpmāk – 

Darbinieks), kurus Darbinieks apņemas ievērot un atbild par to izpildi normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā 

1.3. Papildus šiem Noteikumiem, darba kārtību un Darbinieka uzvedības noteikumus 

var noteikt direktora rīkojumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti. Darbiniekam 

ir pienākums regulāri sekot līdzi izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos. 

1.4. Darba aizsardzības speciālists ar noteikumiem iepazīstina visus darbiniekus un 

viņi iepazīstināšanas faktu apliecina ar parakstu. 

1.5.  Ar Noteikumiem Darbinieks var iepazīties skolotāju istabā un kancelejā. 

2. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana  

2.1. Kārtību, kādā darba devējs un Darbinieks nodibina savstarpējās darba tiesiskās 

attiecības un groza darba līguma noteikumus, nosaka Darba likums, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.  Darba līgums 

slēdzams rakstveidā starp Darbinieku un Skolas direktoru. Darba līguma viens 
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eksemplārs atrodas pie Darbinieka, otrs – pie darba devēja.  Darbinieku amatā 

pieņem un atbrīvo ar rīkojumu Skolas direktors. 

2.2. Darbinieka amata pienākumi noteikti amata aprakstā ko apstiprina Skolas 

direktors. Noslēdzot darba līgumu, darbinieku iepazīstina ar amata aprakstu, kuru 

viņš paraksta, apliecinot, ka ar to ir iepazinies. Vienu amata apraksta eksemplāru 

izsniedz darbiniekam, otrs glabājas personas lietā. 

2.3. Nodibinot darba tiesiskās attiecības, darbinieks personāla speciālistam uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un  iesniedz šādus 

dokumentus: 

2.3.1. iesniegumu par pieņemšanu darbā; 

2.3.2. dzīves gājumu (curriculum vitae – CV); 

2.3.3. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

2.3.4. tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 

2.3.5. izziņu par pedagoģisko darba stāžu (no iepriekšējās darba vietas); 

2.3.6. personas medicīnisko grāmatiņu – oriģinālu; 

2.3.7. izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par sodāmību; 

2.3.8. iesniegumu par bankas norēķina kontu; 

2.3.9. valsts valodas prasmes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pamata, vidējā 

 vai augstākā izglītība nav iegūta valsts valodā. 

2.4. Noteikumu 2.3. punktā minētie dokumenti ir pieejami trešajām personām tikai ar 

Darbinieka rakstisku piekrišanu. Dokumentos iekļauto informāciju direktors 

izmanto  gadījumos, ja Skolā nepieciešams veikt organizatoriskus vai sociālus 

pasākumus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības. 

2.5. Darba līgums tiek noslēgts, un darbinieks var uzsākt darbu tikai tad, kad ir 

iesniegti visi iepriekšminētie dokumenti 

2.6. Darbinieks pats personīgi ir atbildīgs par savu personas elektronisko algas nodokļu 

grāmatiņu, kas atrodas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmā – EDS, kā arī Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par iesniegto 

dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību. 

2.7. Pieņemot darbā darbinieku, darba aizsardzības speciālists vai direktora pilnvarotā 

persona iepazīstina ar: 

2.7.1. amata aprakstu; 

2.7.2. izskaidro darbiniekam viņa tiesības un pienākumus, darba apstākļus; 

2.7.3. Skolas nolikumu, iekšējas kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem, 

 drošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības noteikumiem, kā arī ar citiem 

 skolas darbību reglamentējošiem iekšējiem aktiem; 

2.7.4.  veic ievadinstruktāžu; 

2.8. Skolas personāla speciālists darbiniekam iekārto personas lietu, kurā ir: 

2.8.1. personas uzskaites karte; 
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2.8.2. darbinieka iesniegums par pieņemšanu darbā; 

2.8.3. rīkojuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu (kopija);  

2.8.4.  curriculum vitae – CV; 

2.8.5. izglītības un tālākizglītības dokumentu kopijas; 

2.8.6. valsts valodas apliecības (ja nepieciešams) kopija; 

2.8.7. iesniegums par darba samaksas pārskaitīšanu uz kontu; 

2.8.8. izziņa no iepriekšējas darba vietas par pedagoģisko darba stāžu; 

2.8.9. izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par sodāmību; 

2.9. Darbinieku personas lietas glabājas (slēdzamā skapī) skolas kancelejā. Pēc darba 

attiecību izbeigšanas darbinieku personas lietas glabājas arhīvā. Direktora 

personas lieta glabājas pie dibinātāja – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamentā. 

2.10. Darbinieku medicīnas grāmatiņas atrodas pie Skolas medicīnas māsas. 

2.11. Darbiniekam ir pienākums paziņot personāla speciālistam par vārda, uzvārda, 

profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanu, izglītību apliecinošo 

dokumentu esamību (uzrādot oriģinālu) ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 

minēto dokumentu saņemšanas brīža. 

2.12. Dati par darbinieka piederību arodbiedrībai ir sensitīvi dati, un darba devējam ir 

 aizliegts tos pieprasīt, izņemot gadījumu, kad tiek izteikts darba uzteikums Darba 

 likuma noteiktajā kārtībā. 

2.13. Darbinieks, rakstiski saskaņojot ar direktoru, var veikt amata savienošanu Skolā 

vai slēgt darba līgumu ar citiem darba devējiem par blakus darba veikšanu no 

darba brīvajā laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 

Nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Skolu, darbinieka pienākums ir informēt 

direktoru par līdzšinēji noslēgtajiem darba līgumiem ar citiem darba devējiem. 

2.14. Darbinieks, saskaņojot ar direktoru, var veikt skolā papildu pienākumus,  

 pedagoģisko darbu vai tehniskā personāla darba pienākumus, ievērojot 

normatīvajos  aktos noteiktos ierobežojumus. Vienošanās par papildu 

pienākumiem tiek  noformēta kā pielikums pie darba līguma, kurā tiek norādīti 

veicamie pienākumi,  laiks, kurā tie tiek veikti, kā arī atalgojums par papildu darbu 

un izpildes termiņš.   

2.15. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu direktors izdod rīkojumu, norādot tajā 

pamatojumu un piemēroto Darba likuma normu. 

2.16. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darbinieka pienākums ir nodot materiālās 

 vērtības un ar amata izpildi saistītos dokumentus direktora norādītai personai, par 

 ko tiek sastādīts akts. Aktu darbinieks pēdējā darba dienā iesniedz Skolas 

 direktoram. 

3. Darbinieka un darba devēja attiecības 
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3.1. Darba devējs ar saviem rīkojumiem (mutiskiem, rakstiskiem), norādījumiem darba 

līguma ietvaros var precizēt darbinieka darba pienākumus, darba kārtības un 

darbinieka uzvedības noteikumus skolā. 

3.2. Darbinieka pienākums ir laikus un precīzi izpildīt darba devēja mutiskos 

norādījumus un rakstiskos rīkojumus. 

3.3. Darba devējam nav tiesību prasīt, lai darbinieks veiktu darba līgumā neparedzētu 

darbu, izņemot likumā un šo noteikumu 3.1. punktā noteiktos gadījumus. 

3.4. Par darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var 

izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu. To izsaka ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, 

kā arī laiku, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu 

iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. 

Noteikumu neievērošanu Darbiniekam var tikt piemēroti normatīvajos aktos 

paredzētie disciplinārsodi vai atkārtota pārkāpuma gadījumā uzteikts darba līgums.  

3.5. Pirms piezīmes vai rājiena izteikšanas Skolas direktors rakstveidā iepazīstina 

darbinieku ar viņa izdarītā pārkāpuma būtību un pēc tam pieprasa no viņa 

rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu. Darbiniekam ir pienākums 

sniegt šo paskaidrojumu. 

3.6. Darbinieks ir tiesīgs iesniegt sūdzību direktoram, kā arī augstāk stāvošajām 

institūcijām, kur sūdzību izskata un atbildi par pieņemto lēmumu sniedz atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

3.7. Darba devējs ir tiesīgs atstādināt darbinieku no darba (ar rakstveida rīkojumu par 

atstādināšanas laiku nesaglabājot darba samaksu), ja: 

3.7.1. ir noticis rupjš darba kārtības, darba aizsardzības vai ugunsdrošības prasību 

 pārkāpums, un tā rezultātā tika apdraudēta citu personu drošība vai veselība; 

3.7.2. ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, to pieprasa attiecīgi pilnvarota 

 valsts institūcija; 

3.7.3. ja darbinieks, veicot darbu vai arī atrodas darba vietā, ir alkohola, narkotiku 

 vai toksiska reibuma stāvoklī; 

3.7.4. citos gadījumos, kad darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša 

 vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu 

 interesēm.  

4. Prasības pedagogiem ekskursiju, pārgājienu un pastaigu organizēšanā 

skolēniem. 

4.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram iesniedz 

rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, 

ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, 

saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas. 

4.2. Pastaiga (organizēta pirmsskolas vecuma bērnu grupas pārvietošanās, 

nepārsniedzot trīs kilometru lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas) līdz 

30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem 
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viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara 

ierakstu žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku skaitu. 

4.3. Atbildīgā pedagoga pienākums ir: 

4.4. nodrošināt Instrukcijā Nr. 28.1. minēto drošības noteikumu ievērošanu;  

4.4.1. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu 

notikuma  vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību vai  organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;  

4.4.2. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;  

4.4.3. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju; 

4.4.4. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt 

vecākus  par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, 

pārvietošanās veidu,  nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējām. 

4.5. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai 

īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar 

vecākiem, norādot kontakttālruni. 

5. Citu pasākumu organizēšana 

5.1. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma 

piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības 

prasībām, kā arī saskaņo ar direktoru pasākuma plānu. Plānā norādīts attiecīgā 

pasākuma norises laiks, vieta, aptuveno dalībnieku skaits un veicamie drošības 

pasākumi. 

5.2. Atbildīgā pedagoga pienākums ir: 

5.2.1. piedalīties pasākumā un nodrošināt instrukcijas Nr.27. drošības noteikumu 

 ievērošanu; 

5.2.2. informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku 

un  vietu; 

5.2.3. ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo 

 pašvaldību; 

5.2.4. informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība 

var  apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību. 

6. Sporta sacensību un nodarbību organizēšana 

6.1. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas sporta 

bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

6.2. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu 

un to aprīkojuma piemērotību un iepazīstas ar uzraudzības dienestu atzinumiem 

par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

6.3. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

izglītojamo veselību un drošību.  
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6.4. Sporta sacensībās ir klāt izglītības iestādes medmāsa, cita sertificēta ārstniecības 

persona vai vadītāja norīkota atbildīgā persona par pirmās palīdzības sniegšanu. 

6.5. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs informē 

pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu, ārpus 

izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņo ar vietējo pašvaldību un 

informē Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var 

apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību. 

6.6. Atbildīgais pedagogs nodrošina skolas instrukcijā 8.1. minēto drošības noteikumu 

ievērošanu un ir klāt sporta sacensību un nodarbību laikā. 

6.7. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē 

dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, 

atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām. 

6.8. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz direktoram 

rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās 

iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad 

izglītojamie iepazīstināti ar skolas instrukcijas 8.1.apakšpunktā minētajiem 

drošības noteikumiem.  

6.9. Izglītības iestādes ārstniecības persona vai klases audzinātājs informē sporta 

skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai 

gadījumā, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības. 

7. Darba laiks, tā organizācija un pārtraukumi darba laikā 

7.1. Visiem skolas darbiniekiem noteikts normālais darba laiks atbilstoši Darba 

likumam, ja darba līgumā nav noteikts citādi. 

7.2. Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto 

normālo dienas (nedēļas) darba laika ilgumu, tiek noteikts summētais darba laiks: 

līdz 56 stundām nedēļā, nepārsniedzot 160 stundas 4 nedēļu periodā. Darba laiks 

virs šīm stundām uzskatāms par virsstundu darbu. 

7.3. Darbiniekiem darbs naktī un svētku dienās notiek pēc darba devēja apstiprināta 

grafika.  

7.4. Darbinieku nostrādāto darba laiku uzrāda darba laika uzskaites tabulā. 

7.5. Darbinieks darbā ierodas vismaz 15 minūtes pirms noteiktā darba laika, lai 

sagatavotos savu pienākumu veikšanai, un atstāj darba vietu atbilstoši noteiktajam 

darba laikam vai arī, kad darba pienākumi nodoti nākamajam darbiniekam. 

7.5.1. 1.-4.kl.audzinātājs – priekšmetu skolotājam – pagarinātās darba dienas grupas 

 skolotājam; 

7.5.2. Ēkas uzraugs –  ēkas dežurantam; 

7.5.3. Ēkas dežurants – ēkas dežurantam. 

7.6. Ēkas uzraugiem un dežurantiem aizliegts atstāt darba vietu līdz maiņas darbinieka 

atnākšanai, par maiņas darbinieka kavējumu jāziņo direktora vietniekam administratīvi 

saimnieciskajā darbā vai Skolas direktoram. 
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7.7. Pedagogi strādā atbilstoši tarifikācijas slodzei un apstiprinātajam mācību 

priekšmetu stundu sarakstam, direktora vietnieka izglītības jomā sastādītajam 

mācību priekšmetu stundu izmaiņu sarakstam un citu nodarbību sarakstiem. 

Pedagogi tiek iepazīstināti ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām 

atbilstoši situācijai Skolā. 

7.8. Mācību stundu sarakstus, interešu un citu izglītības nodarbību laiku apstiprina 

Skolas direktors. 

7.9. Skolas darba laiks no plkst. 8.00 līdz 18.00. 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

7.10.  Pirmsskolas izglītības iestādes darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00 

7.11. Mācību stundu sākums plkst. 8.30.  
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

7.12. Vadības un atbalsta personāla dienas darba laiks, pārtraukums darbā un 

apmeklētāju  pieņemšanas laiks tiek noteikts šo noteikumu 2. pielikumā. 

7.13. Vadības, atbalsta personāla (medicīnas māsas, logopēda, sociālā pedagoga, 

 psihologa, bibliotekāra) darba laikus apstiprina skolas  direktors katra mācību 

gada sākumā līdz 10.septembrim, un tie ir izlikti visiem redzamā vietā – pie 

centrālās skolas ieejas 1.stāvā. 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

7.14. Izņēmuma gadījumos, kad pedagoģiskajiem un citiem darbiniekiem saskaņā ar 

Skolas darba plānu ir nepieciešamība veikt savus tiešos darba pienākumus ārpus 

noteiktā darba laika, darba devējs un darbinieks var vienoties par piemaksu vai arī 

virsstundu darbu aizstāt ar apmaksātu atpūtu atbilstoši nostrādāto virsstundu 

skaitam, kuru var saņemt pēc noteiktas kārtības – pedagoģiskie darbiniekiem 1 

mēneša ietvaros no virsstundu darba veikšanas dienas, vai arī pievienot ikgadējam 

apmaksātam atvaļinājumam. Darbiniekam, kuram ir noteikts summētais darba 

laiks, apmaksātu atpūtu piešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā 3 

mēnešu laikā, vai arī pievienot ikgadējam apmaksātam atvaļinājumam. 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

7.15. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu saīsina par vienu stundu, izņemot mācību 

 stundas un nodarbības. 

7.16. Skolas pedagoģiskajiem un citiem darbiniekiem ir pienākums darba laikā atrasties 

 darba vietā (Skolas telpās, citās iestādēs vai teritorijā, kurā darbinieks veic savus 

 darba pienākumus) un visu darba laiku izmantot darba pienākumu izpildei. 

7.17. Skolas tehniskais personālas veic darba pienākumus saskaņā ar direktora 

 apstiprinātu darba grafiku/darba laika uzskaites tabulu.  

7.18. Darbinieki piedalās Skolas mācību gada darba plānā iekļautajos pasākumos, kā arī 

citos direktora noteiktajos pasākumos. 

7.19. Ja darbinieks ir prombūtnē darbnespējas dēļ, viņa pienākums ir: 

7.19.1. tehniskajiem darbiniekiem pirmajā darbnespējas darba dienā, laika posmā 

  no 7.30 – 8.00 informēt  par savu darbnespēju zvanot (67536888).  

  Pedagoģiskajiem darbiniekiem informēt iepriekšējās dienas vakarā vai  

  vismaz 30. minūtes pirms pirmās stundas sākuma  direktora vietnieku 



8 

 

  izglītības jomā. Pirmskolas izglītības iestādes darbiniekiem sazināties ar 

 pirmsskolas izglītības metodiķi; 

7.19.2. slimības gadījumā noformēt darba nespējas lapu.  Par darbnespējas lapas 

  pagarināšanu, tajā pašā dienā informēt personāla speciālistu vai sekretāri. 

  Pirmajā darba dienā pēc atgriešanās darbā iesniegt A darbnespējas lapu 

  vai B  darbnespējas lapas kopiju (uzrādot oriģinālu) personāla speciālistam. 

7.19.3. noslēdzot darbnespējas lapu  darbinieks informē direktora  vietniekus par 

  darbā stāšanos laiku;  

7.19.4. ja darbinieks nav ievērojis 7.19.2. punktu, darba dienas, par kurām pēc 

  darbnespējas beigām nav iesniegta darbnespējas lapa, tiek uzskatītas par 

  neattaisnoti kavētām. 

7.20.  Darbinieka darbnespējas un īslaicīgas prombūtnes gadījumos: 

7.20.1. Skolas dežurants, ja darbinieks zvanījis uz skolas telefonu pirms plkst.8.00, 

 informē par  darbnespēju direktoru, direktora vietnieku izglītības jomā 

 un administratīvi saimnieciskajā darbā, kā arī personāla speciālistu; 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

7.20.2. Direktora vietnieks izglītības jomā organizē aizvietošanas procesu 

 pedagoģiskajam personālam, bet direktora vietnieks administratīvi 

 saimnieciskajā darbā nodrošina tehniskā personāla pienākumu izpildi; 

7.20.3. Direktora vietnieks izglītības jomā mykoob.lv sistēmā informē visus skolas 

 pedagogus par direktores, medicīnas māsas un direktora vietnieku īslaicīgu 

 prombūtni vai darbnespēju.  

7.20.4. Medicīnas māsa īslaicīgas prombūtnes laikā pie sava kabineta durvīm 

 piestiprina informāciju ar prombūtnes ilgumu un atgriešanās laiku; 

7.20.5. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā līdz plkst. 8.10 pie 

 veselības punkta (2/5) piestiprina informāciju par medicīnas māsas 

 darbnespēju; 

7.20.6. Medicīnas māsas prombūtnes laikā izglītojamo un darbinieku traumu 

gadījumos vērsties pie sekretāres, kura izsauc neatliekamo medicīnisko 

palīdzību. 

7.20.7. Personāla speciālists reģistrē  sistēmā KADRI darba nespējas lapas un 

 aizpilda darba laika uzskaites tabeli; 

7.21. Ja darbinieks ir prombūtnē citu iemeslu dēļ (komandējums, dalība semināros, 

kursos un mācībās, Darba likumā noteiktajos paredzētajos gadījumos u.c.), viņa 

pienākums ir rakstiski saskaņot to ar Skolas direktori, iesniedzot iesniegumu un 

citus dokumentus, kas apliecina prombūtnes iemeslus vismaz 1 nedēļu iepriekš. 

7.22. Ja darbinieks ir prombūtnē vienu darba dienu saskaņā ar šo noteikumu 4.18. 

punktu, tad darbinieks pats vienojas par savu pienākumu izpildītāju un to norāda 

savā iesniegumā (pienākumu izpildītājs paraksta), saskaņo ar direktora vietnieku 

un iesniegumu personīgi iesniedz Skolas direktorei. 

7.23. Pēc saskaņošanas ar Skolas direktori, ja darbinieks prombūtnē ir saistībā ar savu 

privāto jautājumu kārtošanu (ja tas nav paredzēts Darba likumā), tad  dienas, kad 
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darbinieks nav bijis darbā, darba laika uzskaites tabulā tiek norādītas kā darba 

kavējumi. 

7.24. Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņa darba dienas laiks 

ir ilgāks par sešām stundām. Ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības 

principus pārtraukuma ilgumu nosaka maiņu grafiks, pārtraukumi mācību stundu 

un nodarbību sarakstā, taču tas nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm (visas darba 

dienas garumā). Pārtraukumu neieskaita darba laikā. 

8. Darba samaksa 

8.1. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu Skolā, 

kura ietver darba algu, normatīvajos aktos vai darba līgumā noteiktās piemaksas 

un jebkura cita veida atlīdzību saistībā ar darbu. 

8.2. Darbinieka darba samaksas aprēķinu un tās izmaksu veic Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departaments (turpmāk tekstā – Grāmatvedība), pamatojoties uz 

darba laika uzskaites tabulu, pedagogu tarifikācijām un Skolas direktora 

rīkojumiem. Pedagogu atlīdzību par darbu nosaka Ministru kabineta noteikumi par 

pedagogu darba samaksu. 

8.3. Darbiniekam darba samaksu izmaksā līdz katra mēneša 12. datumam (darba 

samaksa) un 23. datumam (avanss, ja darbinieks ir pieprasījis). Darba samaksu 

izmaksā bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu darbinieka norēķina kontā. 

8.4. Ja darba samaksas izmaksas diena sakrīt ar nedēļas atpūtas dienu vai svētku dienu, 

tad to izmaksā pirms attiecīgās dienas. 

8.5. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam 

nostrādāto laiku darbiniekam izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma. 

Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma samaksu par atvaļinājuma laiku un darba 

samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, var izmaksāt citā laikā, bet 

ne vēlāk kā nākamajā darba samaksas  izmaksas dienā. 

8.6. Darbiniekam tiek sagatavots rakstveida darba samaksas aprēķins, ko elektroniski 

nosūta uz darbiniekam piešķirto e-pasta adresi, kuru stājoties darbā izsniedz 

personāla speciālists. Pēc darbinieka pieprasījuma Grāmatvedībai ir pienākums šo 

aprēķinu izskaidrot. 

8.7. Pēc tehnisko darbinieku rakstveida pieprasījuma Skola izsniedz izziņu par 

darbinieka un darba devēja tiesisko attiecību ilgumu, pedagoģiskajiem 

darbiniekiem pārtraucot darba attiecības tiek izsniegta izziņa par pedagoģisko 

darba stāžu. Savukārt izziņu par darba samaksu, ieturētajiem nodokļiem un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu izsniedz Grāmatvedība. 

8.8. Piemaksu sadali darbiniekam veic Skolas direktora apstiprināta piemaksu sadales 

komisija saskaņā ar Skolas izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

9. Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība 

9.1. Darbiniekam noteikts atpūtas laiks atbilstoši Darba likumam un darbinieku darba 

grafikam. 
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9.2. Darbiniekam pienākas atpūtas laiks: 

9.2.1. atpūtas dienas nedēļā sestdiena, svētdiena (izņemot darbiniekus, kuriem ir 

 noteikts maiņu grafiks); 

9.2.2. svētku dienas (izņemot darbiniekus, kuriem ir  noteikts maiņu grafiks); 

9.2.3. atvaļinājums; 

9.2.4. papildatvaļinājums; 

9.2.5. Darba likumā un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

 atlīdzības likumā  noteiktās atmaksātās brīvdienas. 

9.3. Darbinieku līdz viņa aiziešanai kārtējā atvaļinājumā Skolas direktors vai viņa 

pilnvarota persona iepazīstina ar mācību stundu slodzes projektu nākamajam 

mācību gadam. 

9.4. Ikvienam pedagoģiskajam  darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu, kas ir astoņas kalendārās nedēļās, bet tehniskajam darbiniekam – 

četras darba nedēļas, neieskaitot svētku dienas. 

9.5. Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo 

darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus 

mēnešus. 

9.6. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot 

gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, un darbinieks ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. 

9.7. Darbiniekam ikgadējais atvaļinājums tiek piešķirts, pamatojoties uz darba devējam 

adresētu darbinieka iesniegumu, kurā norādīts atvaļinājuma piešķiršanas laiks un 

atvaļinājuma naudas un  samaksas par nostrādāto laiku līdz atvaļinājumam 

izmaksas laiku. 

9.8. Iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu un vēlamo laiku darba devējam 

jāiesniedz vienu mēnesi pirms vēlamā atvaļinājuma laika. 

9.9. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas 

 darbnespējas gadījumā. Darbiniekam ir pienākums paziņot darba devējam par 

savu  pārejošo darbnespēju ikgadējā atvaļinājuma laikā saskaņā ar šo noteikumu 

18. punktu. 

9.10. Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez 

 darba samaksas saglabāšanas, saskaņā ar Darba likumu. 

9.11. Darbiniekam, kurš, nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, 

 Skolas direktors, pamatojoties uz darbinieka rakstisku iesniegumu un izglītības 

 iestādes apliecinošiem dokumentiem, piešķir mācību atvaļinājumu saskaņā ar 

Darba  likumu. 

9.12. Skolas direktors piešķir darbiniekam papildatvaļinājumu saskaņā ar Darba likumu, 

 darba līgumu un šiem noteikumiem. 

9.13. Papildatvaļinājumu var saņemt darbinieki: 
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9.13.1. kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar 

invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, – trīs darba dienas; 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo kārtības noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

9.13.2. darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 

 gadiem, — ne mazāk par vienu darba dienu; 

9.14. Darbiniekam un darba devējam rakstiski vienojoties uz darbinieka iesnieguma 

 pamata, darbiniekam tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas, saglabājot darba 

 samaksu vai vidējo izpeļņu, Darba likuma 74. pantā noteiktajos gadījumos un 

šādos  gadījumos: 

9.14.1. trīs darba dienas sakarā ar stāšanos laulībā; 

9.14.2. divas darba dienas sakarā ar tuva ģimenes locekļa (vecāka, bērna, laulātā, 

vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas vai apgādājamā) nāvi; 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā)  

9.14.3. vienojoties ar darba devēju, vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas 

 dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.- 4.klasē; 

9.14.4. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai viņa bērnam 

 absolvējot izglītības iestādi 

9.15. Skolas direktors sakarā ar darba nepieciešamību var atsaukt darbinieku no 

 atvaļinājuma, iepriekš par to ar darbinieku vienojoties. 

10. Darba kārtība, uzvedības noteikumi 

10.1. Direktors organizē darbinieku darbu atbilstoši Skolas darbību reglamentējošiem  

 ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Darbinieks veic savus darba pienākumus saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu, 

 Skolas nolikumu, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Darbiniekam jāveic savi darba pienākumi, garantējot godprātīgu attieksmi to 

 izpildē un ievērojot Ētikas kodeksu. 

10.4. Savstarpējās attiecībās darbiniekam jāievēro saskarsmes kultūra, koleģialitāte,  

 subordinācija un konfidencialitāte par citu personu (izglītojamo, kolēģu) privātu 

informāciju.  
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

10.5. Darbinieka tiesības: 

10.5.1. uz darba samaksu;  

10.5.2. uz darbu un taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;  

10.5.3. saņemt piemaksas, kuras ir atbilstošas piemaksu sadales kritērijiem, kurus 

  nosaka Skolas direktora apstiprināta piemaksu komisija; 

10.5.4. saņemt atzinību (mutisku, rakstisku, materiālu vai finansiālu) par kvalitatīvi 

  veiktu darbu un sabiedriskajiem pienākumiem; 

10.5.5. uz īslaicīgu prombūtni, saskaņā ar Darba likuma 147.pantu; 

10.5.6. uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu, bezalgas 

 atvaļinājumu un bērna kopšanas atvaļinājumu;  
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10.5.7. slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem, iepriekš saskaņojot to ar 

 darba devēju; 

10.5.8. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi; 

10.5.9. iesniegt priekšlikumus, iesniegumus, sūdzības Skolas vadībai  (Skolas 

 kanceleja tos reģistrē) un saņemt rakstiski atbildes; 

10.5.10. iesniegt sūdzību direktoram gadījumā, ja ir aizskartas viņa tiesības  un 

 intereses;  

10.5.11. piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus un paust savu 

 viedokli;  

10.5.12. uzteikt darba līgumu 1 mēnesi iepriekš, ja darba līgumā nav noteikts īsāks 

 uzteikuma termiņš, vai svarīgu iemeslu gadījumā nekavējoties, par to 

 rakstiski informējot darba devēju. Pārbaudes laikā darba līgumu var  uzteikt 

 3 dienas iepriekš; 

10.5.13. brīvi apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas 

 sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses;  

10.5.14. rakstiski iesniegt priekšlikumus Skolas darbu reglamentējošo dokumentu 

 projektiem, skolas darba pilnveidošanai;  

10.5.15. izrādīt iniciatīvu sevis pilnveidošanā un profesionālās kvalifikācijas 

 celšanā; 

10.5.16. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādos pasākumos; 

10.5.17. saņemt Skolas vadības atbalstu izglītības programmas realizācijā un mācību 

 procesa pilnveidošanā; 

10.5.18. uz domas, apziņas un reliģijas brīvību. 

10.6. Darbinieka pienākums ir: 

10.6.1. strādāt godīgi un apzinīgi, dotos uzdevumus izpildīt laikus, precīzi un 

kvalitatīvi, ievērot Ētikas kodeksu un darba disciplīnu, personīgās higiēnas 

prasības, kā arī darbā lietot drošus, stabilus apavus, lietišķā stila apģērbu un 

matu sakārtojumu; 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā)  

10.6.2. ievērot darba līgumu, amata aprakstu,  šos noteikumus, Skolas nolikumu un 

 citus Skolas darbību reglamentējošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus, 

 Skolas direktora rīkojumu  nosacījumus, Skolas darba aizsardzības, 

 drošības tehnikas un darba higiēnas prasības, nodrošinot to izpildi Skolā; 

10.6.3. pēc iespējas racionālāk lietot darbiniekam iedalītās materiāli tehniskās 

 vērtības sava darba kvalitatīvai izpildei, saudzīgi izturēties pret Skolas 

 mantu; 

10.6.4. darbinieks ir atbildīgs par skolai nodarītiem zaudējumiem, ja bez 

 attaisnojoša iemesla neveic darba pienākumus vai arī veic tos nepienācīgi, 

 vai rīkojas prettiesiski; 

10.6.5. ievērot Skolā noteikto materiālo vērtību un dokumentu aprites un 

 glabāšanas kārtību; 
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10.6.6. ievērot darbinieka rīcībā esošās informācijas konfidencialitāti un nodrošināt 

 fizisko datu aizsardzību, saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības 

 noteikumiem” un normatīvajiem aktiem, neizpaust informāciju, ko Skolas 

 direktors ir noteicis par konfidenciālu; 

10.6.7. Skolā noteiktajā kārtībā nekavējoties ziņot par krīzes situāciju vai nelaimes 

 gadījumu ar skolēniem vai darbiniekiem. 

10.6.8. Medicīnas māsai, noteiktajā kārtībā, nekavējoties ziņot par negadījumiem 

 Skolā  vai tās teritorijā, kas saistīti ar skolēnu veselību. 

10.7. Darbiniekam skolas telpās un tās teritorijā nav tiesības smēķēt, ienest, glabāt un 

lietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas vai, veicot darba 

pienākumus, atrasties darbā alkohola, narkotiku vai toksisku vielu reibuma 

stāvoklī. 

10.8. Darba devējs var ar rakstveida rīkojumu, darbinieku atstādināt no darba, ja darba 

devējam ir aizdomas, ka darbinieks atrodas darbā alkohola reibumā, narkotisko vai 

toksisko vielu ietekmē. Ja darbinieks tam nepiekrīt, viņa pienākums ir 3 stundu 

laikā atnest medicīniskās ekspertīzes slēdzienu. 

10.9. Mācību stundas sākuma nokavēšana nav pieļaujama. Pabeigt stundu pirms zvana 

nav atļauts. 

10.10. Mācību stundas laikā pedagogam jāatrodas mācību priekšmeta kabinetā vai citā 

 ierādītā mācību telpā, ievērojot mācību stundas neaizskaramību, netraucējot 

 kolēģus. 

10.11. Mācību priekšmetu skolotājs atbild par skolēnu mācību darbu stundā un mācību 

 rezultātiem. 

10.12. Visi skolas darbinieki seko un nodrošina, lai skolēni ievērotu Skolas iekšējās 

 kārtības noteikumus, un ar savu attieksmi, paraugu palīdz tos ievērot. 

10.13. Skolotājs nedrīkst izraidīt skolēnus no klases mācību stundu vai citu nodarbību 

 laikā. Izņēmuma gadījumā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpēju var aizvest pie 

 Skolas vadības vai atbalsta personāla. 

10.14. Klases audzinātājs nodrošina: 

10.14.1. higiēnas prasību ievērošanu skolēniem pirms ēšanas; 

10.14.2. organizētu ierašanos ēdnīcā; 

10.14.3. atbalstu skolēniem; 

10.14.4. kārtību ēšanas laikā. 

10.15. Klases audzinātājs pusdieno kopā ar klasi, mācību priekšmetu skolotājs – no darba 

 brīvajā laikā. 

10.16. Starpbrīžos skolotājs nedrīkst atstāt skolēnus bez pieskatīšanas klasē. 

10.17. Skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un atbalsta  personālam ir obligāta piedalīšanās 

pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas organizētajos Valsts svētku pasākumos, 

1.septembra svinībās, izlaidumos. 
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10.18. Klases audzinātājiem kopā ar savu klasi jāpiedalās skolas pasākumos ārpusstundu 

 laikā, saskaņā ar skolas darba plānu. 

10.19. Izglītojamo brīvdienās pedagogiem (ja tas nav atvaļinājuma laikā) nosaka 

individuālo darbu ar izglītojamiem, mācību stundu vai nodarbību plānošanai un 

sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes 

pasākumos, kas atbilst viņu tarificētajai slodzei mācību gada laikā.  
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā) 

 

10.20. Skolēnu brīvlaikos vadība var organizēt pedagogiem kursus, seminārus, sanāksmes, 

 sēdes, un citas ar darba jautājumiem saistītas aktivitātes. 

10.21. Darbinieks darbu veic kvalitatīvi, seko savai morālajai stājai, iekšējai un ārējai 

 kultūrai. 

10.22. Pedagogi veic visas nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu un uzturēšanu 

 kārtībā atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas 

 direktora rīkojumiem. 

10.23. Visiem pedagogiem ir pienākums celt Skolas un sava priekšmeta prestižu, veidojot 

 pasākumus, mācību priekšmetu nedēļas, ievērojot apstiprināto skolas mācību 

 pasākumu plānu un darba plānu, piedaloties projektos. 

10.24. Darbiniekam nav tiesības: 

10.24.1. izgatavot kabinetu atslēgu dublikātus; 

10.24.2. nodot darba telpas atslēgas nepiederošām personām, skolēniem vai atstāt 

 nepiederošas personas darba telpās; 

10.24.3. darba laikā veikt blakus darbus, kas nav saistīti ar tiešo darba pienākumu 

 veikšanu, izņemot gadījumos, kad tas ir saskaņots ar Skolas direktori. 

10.24.4. veikt darbības, kas varētu kaitēt Skolas reputācijai. 

10.25. Darbinieks var pieņemt personīgos apmeklētājus skolas telpās, ja viņu klātbūtne 

netraucē darbam, skolas drošībai un tā ir saskaņota ar direktoru. 

10.26. Bez saskaņošanas ar Skolas direktoru nav atļauts: 

10.26.1. izmainīt apstiprinātos mācību stundu un nodarbību sarakstus (grafikus), saīsināt 

 vai pagarināt mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu laikus 

10.26.2. kontaktstundu laikā organizēt sapulces, sēdes un citus pasākumus; 

10.26.3. darba laikā veikt sabiedriskos pienākumus vai kā citādāk izmantot darba laiku 

 personīgu jautājumu kārtošanai; 

10.26.4. skolā organizēt darbiniekiem domātus pasākumus. 

10.27. Darbinieku sanāksmes vai sēdes ilgums nedrīkst pārsniegt trīs stundas. Sēdes 

 un sanāksmes ilgumu var pagarināt tikai tad, ja tam piekrīt vairākums klātesošo 

 darbinieku.  

10.28. Pedagoģiskie darbinieki skolā veic dežūras saskaņā ar Skolas direktora 

 apstiprinātu grafiku un kārtību. 

10.29. Sētniekiem un apkopējiem apkopjamo teritoriju un platību apstiprina direktors. 
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10.30. Darbinieks ir atbildīgs par: 

10.30.1. darba drošības noteikumu ievērošanu; 

10.30.2. par Skolai nodarītiem zaudējumiem, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla 

 neveic darba pienākumus vai arī veic tos nepienācīgi, vai rīkojas citādi 

 prettiesiski;  

10.30.3. darba devējam radītiem zaudējumiem, kas nodarīti viņa prettiesiskas, 

 vainojamas rīcības dēļ vai bezdarbības dēļ;  

10.30.4. visiem darba devēja zaudējumiem, ja tie nodarīti ļaunprātīgi vai tādas 

 darbinieka  prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ, kas nav saistīta ar 

 nolīgtā darba veikšanu; 

10.30.5. zaudējumiem, kuri darba devējam nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas 

 neuzmanības, bezdarbības dēļ. 

11. Apbalvojumi un pamudinājumi. 

11.1. Darba devējs par kvalitatīvu darbu darbiniekam var: 

11.1.1. izteikt mutisku, rakstisku pateicību, atzinību; 

11.1.2. apbalvot ar Skolas diplomu, dāvanu un noteikt naudas balvu piemaksu 

atbilstoši piemaksu kritērijiem  

11.1.3. piešķirt papildus brīvdienas; 

11.1.4. ieteikt apbalvot ar pašvaldības Atzinības rakstu; 

11.1.5. ieteikt apbalvot ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu, valsts 

apbalvojumiem. 

12. Darba aizsardzības pasākumi 

12.1. Saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem un citu normatīvo  aktu 

 prasībām Skolā ir izstrādāti darba aizsardzības iekšējie normatīvie akti (darba 

 drošības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi,  Civilās aizsardzības  plāns u.c.). 

12.2. Darba aizsardzības sistēma ietver darba aizsardzības organizatoriskās 

 struktūras izveidi, darba vides iekšējo uzraudzību un konsultācijas ar 

 darbiniekiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā. 

12.3. Darbinieka rīcību ekstremālās situācijās nosaka Skolas direktora izdotie iekšējie 

 normatīvie akti un skolas „Civilās aizsardzības plāns.” 

12.4. Atbildīgo personu par darba aizsardzību un darba drošību ar rīkojumu nosaka 

Skolas direktors, vai slēgt līgumu ar kompetentu SIA darba aizsardzības 

jautājumos. 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā)  

12.5. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot Skolas direktoram un atbildīgajiem 

 dienestiem par nelaimes gadījumiem ar izglītojamo vai darbinieku, avārijas vai 

 avārijas situāciju, dabas stihiju radītajiem postījumiem, kā arī par jebkuru  citu 

 ārkārtas situāciju. 
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12.6. Darba devējs nodrošina: 

12.6.1. darbinieku apmācību darba aizsardzībā; 

12.6.2. darba vides novērtēšanas pasākumus riska faktoru novēršanai un 

 samazināšanai; 

12.6.3. pasākumus darbinieku apstākļu un veselības uzlabošanai. 

12.7. Darba devējs apmaksā: 

12.7.1.  pirmreizējās, periodiskās un ārpuskārtas obligātās veselības pārbaudes 

 izdevumus, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

norādītajās medicīniskajās iestādēs. Darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar 

veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem (vienu reizi trijos gados); 

12.7.2. pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem, kuri katru dienu vismaz divas 

 stundas strādā ar displeju, ir iesnieguši obligātās veselības karti un 

veselības pārbaudē  konstatēts, ka darbiniekam darba pienākumu veikšanai 

nepieciešami  speciāli medicīniski optiskās redzes korekcijas līdzekļi  

 (brilles), pēc  iesniegtās receptes kopijas, apmaksas čeka un/vai stingrās 

uzskaites kvīts, apmaksā ne vairāk kā EUR 75, (ne vairāk kā vienu reizi 

gadā); 

12.7.3. ikgadējās darbinieku obligātās veselības pārbaudes izdevumus. 

12.8. Pašvaldība nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, skolā personāla 

speciālists informē par piedāvājumu un nepieciešamību. 
(Mežciema pamatskolas 04.12.2017. iekšējo noteikumu Nr. PSM-17-3-nts redakcijā)  

12.9. Pēc tarifikācijas saskaņošanas pašvaldībā, pedagoģiskie darbinieki tiek iepazīsti ar 

 tarifikāciju un ar parakstu apstiprina informācijas saņemšanu.   

12.10. Darbiniekiem stingri jāievēro skolas signalizācijas ieslēgšanas, izslēgšanas, 

 uzraudzības kārtību. 

12.11. Skolas darbiniekiem un skolēniem ir pieejama skolas ēdnīca; 

12.12. Darba jautājumu kārtošanai (zvani vecākiem, iestādēm utt.) darbiniekiem ir 

 pieejami telefoni: 

12.12.1. kanceleja – 67536888 

12.12.2. skolas medmāsa – 67530856  

12.12.3. direktora vietnieks izglītības jomā – 67536619 

12.12.4. direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā – 67530845  

12.13.  Privātām telefonu sarunām un tālsarunām skolas telefoni nav izmantojami. 

12.14. Darbiniekam darba jautājumu kārtošanai ir pieejams bezmaksas internets. 

12.15. Darbiniekiem ir iespēja darba vajadzībām izmantot skolas informācijas 

 tehnoloģijas  mācību kabinetos un skolas koplietojuma telpās. 

13. Noslēguma jautājumi 
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13.1.  Atzīt par spēku zaudējušu 2010. gada 4. janvāra Mežciema pamatskolas darba 

kārtības noteikumus Nr.1-40/26.  

13.2. Noteikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi 2016. gada  28. janvārī. 

Pielikumi: 

1. Mežciema pamatskolas darbinieku saraksts;  

2. Vadības un personāla darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks. 

 

 

Skolas direktore                   S.Tikmere 

 

 


