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Līgatnes novada Izglītības sistēmas darbinieku 
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41.panta 1.daļas 2.punktu  

 
I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Līgatnes novada izglītības sistēmu veido  Līgatnes novada vidusskola, Augšlīgatnes Jaunā 

sākumskola, Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde, Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skola, Līgatnes novada Sporta centrs un Līgatnes novada Dienas un interešu centrs (turpmāk 

tekstā – Iestāde). 

2. Ētikas un vērtību kodeksa mērķis ir stimulēt kopības garu, veidot atvērtu, labvēlīgu, cieņas un 

atbildības pilnu darba vidi ikvienā Līgatnes novada izglītības sistēmas iestādē. 

3. Ētikas un vērtību kodeksa uzdevums ir rosināt Iestādes pedagogus un tehniskos darbiniekus 

(turpmāk tekstā - Darbinieki) būt uzticamiem un taisnīgiem, godprātīgi un atbildīgi veikt 

savus pienākumus, ievērot ētiskas rīcības pamatprincipus darbā un savstarpējā attieksmē. 

4. Ētikas un vērtību kodeksā iekļautie ētikas pamatprincipi ir vienlīdz saistoši ikvienam 

Darbiniekam neatkarīgi no ieņemamā amata. 

5. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, Darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības 

normām. 

 

II Ētiskas rīcības pamatprincipi 

 

6. Darbinieks ievēro šādus ētiskas rīcības pamatprincipus: 

6.1. Atbildība: 

6.1.1. Darbinieks darba pienākumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, 

iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu; 
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6.1.2. Darbinieks ir atbildīgs par darba pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

6.1.3. Darbinieks rūpējas par iestādes tradīciju saglabāšanu un attīstību; 

6.1.4. Darbinieks ievēro humānisma principus, cilvēktiesību un bērnu tiesību normas; 

6.1.5. Darbinieks apzinās savas darbības vai bezdarbības sekas; 

6.1.6. Darbinieks pilda solījumus un tur doto vārdu; 

6.1.7. Darbinieks darba laiku izmanto racionāli un lietderīgi; 

6.1.8. Darbinieks saudzē, taupa un aizsargā Iestādes un viņa atbildībā nodoto īpašumu; 

6.1.9. Darbinieks neatbalsta negodīgu un amorālu rīcību. 

 

6.2. Profesionalitāte: 

6.2.1. Darbinieks virza izglītojamos no panākuma uz panākumu, iedvesmo caur grūtībām, veido 

audzēkņus par pētniekiem un atklājējiem,. viešot viņos ticību savām spējām, dodot iespēju 

pārdzīvot izziņas prieku; 

6.2.2. Darbinieks pamana izglītojamā talantus un prasmes, veicina katra individuālo 

pašizaugsmi; 

6.2.3. Darbinieks māca izglītojamiem pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; 

6.2.4. Darbinieks rada un pilnveido sevī garīgi tikumiskās vērtības: ir kultūras, tikumības, 

pieklājības un līdzjūtības paraugs, taisnīgs, dzīvo pēc sirdsapziņas, saprot humoru, 

vienkāršs saskarsmē, lieto pareizu valodu, tiecas uz labklājību; 

6.2.5. Darbinieka profesionālajās attiecībās nav pieļaujams izsmiekls, ļauna ironija un 

iebiedēšana; 

6.2.6. Darbinieks ar cieņu izturas pret savām un citu kļūdām, veic to profesionālu izvērtējumu; 

6.2.7. Darbinieks nepārtraukti papildina zināšanas un attīsta prasmes savas profesionālās 

darbības jomā, ētikā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem; 

6.2.8. Darbinieks apzinās kolektīvo atbildību Iestādes mērķu sasniegšanai,  dalās zināšanās un 

prasmēs ar kolēģiem, veicinot pēctecību un progresu. 

 

6.3. Cieņa: 

6.3.1. Darbinieks ir pieklājīgs, iecietīgs, labestīgs, nepieļauj rupjību attiecībās ar izglītojamiem, 

vecākiem, kolēģiem, nepārsteidzas ar vērtējumu un lēmumiem; 

6.3.2. Darbinieks izturas ar cieņu pret darba devēju; 

6.3.3. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda un cieņas aizskaršanu; 

6.3.4. Darbinieks uzklausa izglītojamo, vecāku vai kolēģu izteiktos iebildumus un meklē 

problēmsituācijas risinājumu; 

6.3.5. Darbinieks atklāti un konstruktīvi  norāda par trūkumiem, izvairoties no rupjiem un cieņu 

aizskarošiem apvainojumiem un neslavas celšanas; 

6.3.6. Darbinieks nedala izglītojamos tīkamajos un netīkamajos, jo  sašutums par izglītojamo 

aplamo rīcību nedrīkst pāraugt antipātijā pret viņu, un  katrā izglītojamajā meklē pozitīvās 

īpašības; 

6.3.7. Darbinieks ir iejūtīgs, neuzsver un neatgādina izglītojamajam par viņa garīgiem un/vai 

fiziskiem defektiem; 

6.3.8. Darbinieks respektē citu cilvēku privātās dzīves konfidencialitāti, zināmo un uzticēto 

informāciju izpauž tikai likumā noteiktajos gadījumos personas interešu aizstāvībai. 

 

6.4. Koleģialitāte: 

6.4.1. Darbinieks ir korekts pret Iestādes vadību, kolēģiem, izglītojamajiem un darbiniekiem; 

6.4.2. Darbinieks ar savu rīcību veicina draudzīgas attiecības kolektīvā, rūpējas par kolektīva 

stiprināšanu; 

6.4.3. Darbinieks nepieļauj intrigas, tenkas, nomelnošanu, liekulību; 

6.4.4. Darbinieks ciena savus kolēģus un viņu vēlmi nopietni un produktīvi izmantot darba laiku 

un netraucē ar savām privātajām lietām; 



6.4.5. Darbinieks ir atvērts koleģiālai sadarbībai un palīdzībai kopējo iestādes mērķu 

sasniegšanai. 

 

6.5. Cieņpilna sadarbība ar vecākiem: 

6.5.1. Darbinieks mudina izglītojamo vecākus piedalīties iestādes dzīves organizēšanā; 

6.5.2. sadarbība ar vecākiem ir draudzīga, ar vienlīdzīgu attieksmi un sapratni; 

6.5.3. Darbinieks uztur un respektē vecāku autoritāti; 

6.5.4. Darbinieks nedara neko, kas varētu mazināt izglītojamā cieņu un respektu pret saviem 

vecākiem, neizpauž vecāku noslēpumus; 

6.5.5. Darbinieks publiski runā tikai par izglītojamā sasniegumiem, problēmjautājumi ar 

vecākiem tiek risināti individuāli; 

6.5.6. Darbinieks saudzē vecāku pašcieņu, nepieļaujot neprofesionālu izglītojamā spēju un 

rīcības novērtējumu. 

 

6.6. Pedagoģiskais optimisms: 

6.6.1. Darbiniekam ir lepnums un gandarījums par savu profesiju; 

6.6.2. Darbiniekam ir patiess prieks par izglītojamo sasniegumiem; 

6.6.3. Darbinieks iedrošina, uzmundrina, atbalsta izglītojamos un vecākus pozitīvu mērķu 

sasniegšanai; 

6.6.4. Darbinieks uztur sevī pārliecību un ticību pedagoģiskajai varēšanai. 

 

III Noslēguma jautājumi 

 

7. Līgatnes novada Izglītības sistēmas Darbinieku Ētikas un vērtību kodekss ir pieejams visiem 

iestāžu darbiniekiem un sabiedrībai, tas atrodams iestāžu lietvedībā un publicēts elektroniskā 

formātā Līgatnes novada un iestāžu mājaslapās. 

8. Ar Ētikas un vērtību  kodeksu tiek iepazīstināts ikviens Iestādes Darbinieks, kā arī visi, kas 

stājas darba tiesiskajās attiecībās. 

9. Kodeksa īstenošanu sekmē un uzrauga Līgatnes novada Izglītības padome, kura rīkojas 

saskaņā ar Līgatnes novada Izglītības padomes nolikuma 2.7. punktu. 

 

 
 

 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs                                                       Ainārs Šteins 
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