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         (protokols Nr.6, 47.p.) 

         

Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija 

nolikumā “Sveķu pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu 

 

Gulbenes novada Izglītības pārvaldē saņemts Sveķu pamatskolas 2022.gada 17.marta 

iesniegums Nr.SIP1.18/22/22 (reģistrēts ar Nr.IP/1.7/22/19-S), ar kuru veikt grozījumus Sveķu 

pamatskolas nolikumā.  

Izvērtējot ierosinātos grozījumus Sveķu pamatskolas nolikumā un pamatojoties uz 

Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka profesionālās izglītības 

iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un 

attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums; profesionālās izglītības iestādes nolikumu 

apstiprina tās dibinātājs, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts, pašvaldību 

izglītības iestādes, valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, 

izņemot komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem 

likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes 

dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes 

darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās 

nolikums, 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, kas ir jānorāda vispārējās izglītības iestādes nolikumā, 

un otro daļu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un 

nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas), Sveķu pamatskolas nolikuma, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 

28.augusta sēdē (protokols Nr.12, 6.§), 60.punktu, kas nosaka, ka grozījumus nolikumā 

apstiprina iestādes dibinātājs, un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm "Par" (Ainārs Brezinskis, Aivars Circens, 



Andis Caunītis, Atis Jencītis, Daumants Dreiškens, Guna Pūcīte, Guna Švika, Gunārs Ciglis, 

Intars Liepiņš, Ivars Kupčs, Lāsma Gabdulļina, Mudīte Motivāne, Normunds Audzišs, 

Normunds Mazūrs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ: 

APSTIPRINĀT iekšējo normatīvo aktu “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 

28.jūnija nolikumā “Sveķu pamatskolas nolikums”” (pielikums). 

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs      A.Caunītis 



Pielikums Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta lēmumam Nr.GND/2022/272 
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Gulbenē 

 

2022.gada 31.martā        Nr. GND/22/3-nolik 

 

Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Sveķu pamatskolas 

nolikums” 

 
Izdots saskaņā ar Profesionālās 

izglītības likuma 15.panta pirmo 

daļu, Izglītības likuma 22.panta 

pirmo daļu, Vispārējās izglītības 

likuma 8. un 9.pantu 

 

 

1. Izdarīt Gulbenes novada domes 2018.gada 28.jūnija nolikumā “Sveķu 

pamatskolas nolikums” (protokols Nr.12, 6.§) (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem “Izdots saskaņā 

ar” ar vārdiem “Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu,”. 

1.2. Svītrot 1.punktā vārdus “, un pirmsskolas izglītības”. 

1.3. Svītrot 7.punktā vārdus “pirmsskolas un”. 

1.4. Svītrot 10.4.apakšpunktā vārdus ““Remontstrādnieks” un”. 

1.5. Svītrot 10.5.apakšpunktā vārdus ““Pavāra palīgs” un”. 

1.6. Svītrot  10.8., 10.9., 10.10., 10.11. un 10.12.apakšpunktu. 

1.7. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 

“17. Vispārējās pamatizglītības programmās noteiktās individuālās un grupu atbalsta 

nodarbības un fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta.” 

1.8. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. Speciālās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos ar garīgās attīstības 

traucējumiem, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu un vecāku vai likumisko pārstāvju iesniegumu.” 

1.9. Svītrot 21. un 22.punktu.  

1.10. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 

“23. Profesionālās pamatizglītības programmu realizācijas ilgums ir trīs gadi: 



23.1. profesionālās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos, kuri apguvuši 

speciālās pamatizglītības programmu, pamatojoties uz apliecību par vispārējās pamatizglītības 

apguvi un vecāku, likumisko pārstāvju vai izglītojamā iesniegumu, bez vecuma ierobežojuma; 

23.2. profesionālās pamatizglītības programmas apguves noslēgumā izglītojamajiem tiek 

organizēta kvalifikācijas prakse uzņēmumos vai iestādē, slēdzot trīspusēju prakses līgumu; 

23.3. pēc profesionālās pamatizglītības programmas apguves izglītojamie kārto valsts 

noslēguma pārbaudījumu – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu; izglītojamajiem, kuri pēc 

profesionālās pamatizglītības programmas apguves nav nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, tiek 

izsniegta sekmju izziņa par profesionālās izglītības programmas daļēju apguvi.” 

1.11. Papildināt nolikuma IV.nodaļu “Izglītības procesa organizācija” ar 27.1 

apakšpunktu šādā redakcijā: 

“27.1 Iestādē tiek realizēta karjeras izglītība, sniedzot karjeras attīstības atbalstu 

izglītojamiem: 

27.11. integrējot izglītības procesā pasākumus, kas nodrošina izglītojamo karjeras vadības 

prasmju apguvi un attīstīšanu; 

27.12. piedāvājot individuālās konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai.” 

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. 

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs     A.Caunītis 


