
 

 

 
 

 
 

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

SIGULDAS PILSĒTAS VIDUSSKOLA 

Reģistrācijas Nr. 4313902863, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

tālrunis: 67972419, e-pasts: spv@sigulda.lv , www.siguldaspv.edu.lv 

  

Siguldā 

 

Izglītojamo, pedagogu un darbinieku 

ĒTIKAS KODEKSS 
 

17.08.2022.  

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

73. panta 1. daļas 4. punktu un 

Siguldas pilsētas vidusskolas Nolikuma 31. punktu 

 

1. Siguldas pilsētas vidusskola (turpmāk - Skola) izglītojamo, pedagogu un darbinieku Ētikas 

kodeksa (turpmāk - Kodekss) mērķis ir veidot atvērtu, labvēlīgu un cieņpilnu vidi skolā, 

kurā katrs uzņemas atbildību par savu rīcību un lēmumiem.  

2. Kodeksa uzdevums ir rosināt izglītojamos, pedagogus un darbiniekus būt taisnīgiem, 

godprātīgi un atbildīgi veikt savus pienākumus, ievērot ētikas pamatprincipus savstarpējā 

saskarsmē un uzvedībā, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. 

3. Kodeksa pamatā ir sabiedrības morāles normas, principi un vērtības. 

4. Ikviena Skolas pedagoga un darbinieka pienākums ir: 

4.1. godprātīgi un profesionāli pildīt savus pienākumus un uzņemtās saistības, ievērot 

skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumus un citus skolas normatīvos aktus; 

4.2. īstenot savus profesionālos un skolas mērķus;  

4.3. attīstīt prasmes savas profesionālās darbības jomā; 

4.4. pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei;  

4.5. ievērot konfidencialitāti; 

4.6. uzņemties atbildību par savu rīcību, atzīstot savas kļūdas un mācoties no tām; 

4.7. ievērot humānisma principus un cilvēktiesību normas; 

4.8. veidot vērtībās balstītas savstarpējās attiecības - būt laipnam, tolerantam, 

empātiskam, konstruktīvam un atbildīgam; 

4.9. papildināt zināšanas un pilnveidot savas sociālās prasmes (komunikācijas, 

sadarbības u.c.);  

4.10.būt Skolas patriotam, saglabāt un vairot Skolas tradīcijas, rūpēties par tās labo 

slavu, nepieļaut rīcību, kas grauj tās prestižu; 

4.11. nepaust savus personīgos uzskatus kā Skolas viedokli; 

4.12. augsti vērtēt gan savu personīgo, gan savas profesijas godu un reputāciju;  

4.13. apzināties, ka no mana darba ir atkarīgs kopīgais Skolas tēls un panākumi, ar savu 

darbību veicināt Skolas atpazīstamību Latvijā un ārpus tās robežām; 

4.14. izturēties atbildīgi un saudzīgi pret Skolas īpašumu un tās rīcībā esošajiem 

resursiem; 

4.15.vērsties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Skolā, informējot Skolas vadību vai 

kompetentas iestādes; 

4.16. Skolā neveikt nekādu politisku vai reliģisku aģitāciju.  
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5. Ikviena Skolas izglītojamā pienākums: 

5.1. godprātīgi pildīt savus pienākumus un uzņemtās saistības mācībās un ārpus mācību 

darba, ievērot skolas iekšējās kārtības un drošības noteikumus un citus skolas 

normatīvos aktus, kas attiecas uz skolēniem;  

5.2. īstenot savus mācību un skolas mērķus;  

5.3. attīstīt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, aktīvi iesaistoties stundas darbā 

un pēc vajadzības piedaloties papildus mācību pasākumos; 

5.4. ievērot konfidencialitāti, neizplatīt citu personīgo informāciju; 

5.5. uzņemties atbildību par savu rīcību, atzīstot savas kļūdas un mācoties no tām; 

5.6. ievērot humānisma principus un cilvēktiesību normas; 

5.7. veidot vērtībās balstītas savstarpējās attiecības - būt laipnam, tolerantam, 

empātiskam, konstruktīvam un atbildīgam; 

5.8. papildināt zināšanas un pilnveidot savas sociālās prasmes (komunikācijas, 

sadarbības u.c.); 

5.9. būt Skolas patriotam, saglabāt un vairot Skolas tradīcijas, rūpēties par tās labo 

slavu, nepieļaut rīcību, kas grauj tās prestižu;  

5.10. nepaust savus personīgos uzskatus kā Skolas viedokli; 

5.11. apzināties, ka no manas uzvedības un mācību darba ir atkarīgs kopīgais Skolas 

tēls un panākumi, ar savu darbību veicināt Skolas atpazīstamību Latvijā un ārpus 

tās robežām; 

5.12. izturēties atbildīgi un saudzīgi pret Skolas īpašumu un tās rīcībā esošajiem 

resursiem; 

5.13.vērsties pret jebkādām korupcijas izpausmēm Skolā, informējot Skolas vadību vai 

kompetentas iestādes. 

5.14. Skolā neveikt nekādu politisku vai reliģisku aģitāciju; 

6. Kodekss ir Skolas darba organizācijas sastāvdaļa.  

7. Rīcības atbilstību Kodeksa profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipiem pārrauga 

Skolas administrācija. Nepieciešamības gadījumā izveido Ētikas komisiju, kas izskata 

iespējamus Kodeksa pārkāpumus.  

8. Kodeksa pārkāpuma gadījumā jebkurš var iesniegt Skolas administrācijai pamatotu 

sūdzību, norādot pārkāpuma būtību, pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu un citu ar 

pārkāpumu saistītu informāciju. 

9. Persona, par kuru saņemta sūdzība, tiek informēta, pieprasot rakstveida situācijas 

skaidrojumu. Ja persona, par kuru saņemta sūdzība, var paskaidrot savas rīcības motīvus, 

apzinās savas darbības vērtējumu, atzīst Kodeksa neievērošanu, sūdzība netiek virzīta 

tālākai izskatīšanai Ētikas komisijā. 

10. Ētikas komisija izvērtē Kodeksa pārkāpumus, izsaka priekšlikumus Skolas direktoram, kurš 

lemj par sekām vai tālāko rīcību situācijas atrisināšanā, nepieciešamības gadījumā iesaistot 

citas institūcijas.   

11. Ētikas kodekss ir ievietots Skolas mājaslapā. 

 


