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Skolas konstitūcija 
 

Izdota  saskaņā ar Skolas nolikumu un 

 Skolas iekšējās kārtības noteikumiem 
 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

 

1. Rīgas Daugavgrīvas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) tiecas uz brīva cilvēka 

personības attīstību.   

2. Skolā ir atļauts viss, kas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, nepārkāpj viņa tiesības, 

neaizskar viņa godu un pašcieņu. 

3. Skolā nosakām personas neaizskaramību, tās goda un pašcieņas aizsardzību. 

4.  Katra cilvēka pašcieņas aizsardzība ir kopējās labklājības obligāts noteikums. 

5. Cilvēka goda un cieņas aizskaršanu mūsu izpratnē ir: 

5.1.  Fiziska aizskaršana – sišana, piekaušana, 

5.2.  Draudi, iebaidīšana, šantāža ar mērķi slēpt savu pretlikumīgo rīcību. 

5.3. Morāla aizskaršana: 

5.3.1. apvainojošu iesauku lietošana, 

5.3.2. diskriminācija, pēc nacionālām un sociālām pazīmēm, 

5.3.3. fizisku nepilnību izcelšana, 

5.3.4. necenzēta lamāšanās, 

5.3.5. apzināta cita cilvēka novešana līdz stresam,  nesavaldībai  

5.4.  Savas pašcieņas mazināšana apkārtējo cilvēku acīs: 
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5.4.1. ierašanās, esot alkohola reibumā, 

5.4.2. dzīvnieku mocīšana, 

5.4.3. labprātīga verga lomas un funkciju uzņemšanās, 

5.4.4. veicot izspiešanu, zādzību, īpašuma bojāšanu, 

5.4.5. apzināta nepatiesu apgalvojumu  (baumu) izplatīšana, kas aizskar 

personības godu un cieņu. 

 

II.  Skolas pilsoņu tiesības 
 

6. Katram skolēnam, skolotājam, jebkuram darbiniekam (turpmāk tekstā – pilsonim) ir 

tiesības rīkoties saskaņā ar saviem ieskatiem, neierobežoti paust savu viedokli, 

neaizskarot citu cilvēku pašcieņu un brīvību. 

7. Katram pilsonim ir tiesības par viņa goda un cieņas aizskaršanu iesniegt iesniegumu  

Konfliktu komisijā. 

8. Katram pilsonim ir tiesības savu viedokli, prasības, protestus, idejas iesniegt izskatīšanai 

Skolas padomē un Konfliktu komisijā. 

9. Katram pilsonim ir tiesības izvirzīt savu kandidatūru un tikt ievēlētam jebkurā skolas 

pašpārvaldē: Skolas padomē un Skolēnu parlamentā. 

10. Katram ir tiesības piedalīties visās skolas dzīves sfērās, arī sapulcēs, padomēs. 

11. Katram ir tiesības Skolas padomē izvirzīt jautājumu par kāda skolēna, skolotāja, 

darbinieka atrašanos skolā, ja tas ar savu rīcību pastāvīgi pārkāpj skolas Konstitūciju. 

 

III.  Skolas pilsoņu pienākumi 
 

12. Katram pilsonim ir pienākums ievērot skolas Konstitūciju. 

13. Katram pilsonim ir pienākums izpildīt visus Lielās pedagoģiskās sēdes, Administratīvās 

sēdes un Skolas padomes rīkojumus. 

14. Katram ir pienākums ievērot skolā noteikto kārtību un saudzīgi izturēties pret skolas 

inventāru. 
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IV.  Skolēna tiesības 
 

15. Skolēnam ir tiesības izvēlēties programmu, mācību priekšmetus, skolotājus. 

16. Skolēnam ir tiesības mācīties pēc individuāla plāna, ja ir vēlēšanās, saskaņojot ar mācību 

priekšmetu skolotājiem, vecākiem un skolas mācību daļu brīvo apmeklējumu ar tam 

sekojošu eksāmenu un ieskaišu kārtošanu. 

17. Skolēnam ir tiesības izvēlēties skolotāju konsultācijām, to saskaņojot ar viņu. 

18. Skolēnam ir tiesības pirms termiņa nokārtot eksāmenus un ieskaites par programmu, 

kura viņam jāapgūst mācību gada laikā, un pāriet nākamajā klasē. 

19. Skolēns var iesniegt apelācijas sūdzību mācību daļā gadījumos, kad viņam šķiet, ka 

viņam par darbu ielikta nepelnīti zema atzīme. 

20. Skolēnam ir tiesības atrasties skolā visas dienas laikā, netraucējot mācību un 

audzināšanas procesu.  

V.  Skolēna pienākumi 
 

21. Skolēnam ir pienākums apgūt pamatizglītības kursu. 

22. Skolēnam ir pienākums iesniegt dokumentu, kas sniedz informāciju par iemesliem, kādēļ 

skolēns neapmeklēja stundas. 

23. Skolēnam ir pienākums izpildīt visas skolotāja prasības par sagatavošanos stundai un 

izpildīt mājasdarbus. 

 

VI.  Skolotāja tiesības 
 

24. Skolotājam ir tiesības mācīšanās procesā izmantot jebkuras metodes un līdzekļus pēc 

sava ieskata. 

25. Skolotājam ir tiesības nepielaist stundai skolēnus, kas apzināti nokavējuši tās sākumu vai 

traucē stundas gaitai. 

26. Skolotājam ir tiesības izsūtīt no stundas skolēnu, ja viņš traucē klases darbam vai aizskar 

skolotāja cieņu apkārtējo acīs. Skolotājam ir tiesības vērsties Atbalsta komisijā. 

27. Skolotājam ir tiesības pieprasīt skolēnam dokumentu, kurš sniedz informāciju par 

iemesliem, kādēļ skolēns neapmeklēja stundas. 

28. Skolotājam ir tiesības pieprasīt no skolēna izpildīt visus uzdevumus. 
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VII.  Skolotāja pienākumi 
 

29. Skolotājs nevar likt skolēnam strādāt pēc individuāla plāna, ja viņš to negrib. 

30. Skolotājam ir pienākums uzreiz pēc zvana laist skolēnus starpbrīdī, t.i. -  starpbrīdis ir 

atpūtas nevis mācību laiks. 

31. Skolotājam ir pienākums ļaut skolēnam neapmeklēt stundu, ja ir pamatots iemesls. 

32. Skolotājam ir pienākums novadīt konsultācijas un papildus nodarbības, lai sagatavotu 

skolēnus eksāmeniem. 

33. Skolotājam ir pienākums nodrošināt skolēnam visus nepieciešamos nosacījumus 

pilnvērtīgam darbam klasē. 

34. Skolotājam ir pienākums novērtēt darbu stundā un likt atzīmes par zināšanām, nevis 

uzvedību stundā. 

VIII. Nobeiguma jautājumi 
 

35. Katram skolas pilsonim ir pienākums saudzīgi izturēties pret skolas īpašumu. 

36. Katram skolas pilsonim ir pienākums novērst skolas īpašuma bojāšanu ar saviem 

spēkiem vai citu palīdzību. 

37. Katram skolas pilsonim ir tiesības palīdzēt skolas īpašuma remontā. 

38. Apzinātas skolas īpašuma bojāšanas gadījumā vainīgajam ir pienākums atjaunot sabojāto 

īpašumu. 

39. Nevienam cilvēkam (neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sabiedriskā stāvokļa) nav 

tiesību pārkāpt konstitūciju.  

 

 

 

Direktore                             O.Seļutina 

  

 

 

 

 

 


