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GULBENES NOVADA DOMES LĒMUMS 
Gulbenē 

2020.gada 30.aprīlī        Nr. GND/2020/142 

          (prot.Nr.9, 143.§ ) 

         

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

nolikumā “Sveķu pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu 

 

 Gulbenes novada pašvaldībā 2020.gada 27.aprīlī saņemts Sveķu pamatskolas 2020.gada 

27.aprīļa iesniegums Nr.SIP1.18/20/74 (Gulbenes novada pašvaldībā reģistrēts ar 

Nr.GND/5.6/20/908-S), ar kuru lūdz veikt grozījumus Sveķu pamatskolas nolikuma 10.punktā. 

Pamatojoties uz 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 9.panta 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, atklāti balsojot: ar 16 balsīm 

"Par" (Normunds Audzišs, Indra Caune, Andis Caunītis, Gunārs Ciglis, Larisa Cīrule, Lāsma 

Gabdulļina, Ieva Grīnšteine, Stanislavs Gžibovskis, Valtis Krauklis, Intars Liepiņš, Normunds 

Mazūrs, Zintis Mezītis, Guntis Princovs, Guna Pūcīte, Anatolijs Savickis, Andris Vējiņš), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, nolemj: 

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

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

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs      N.Audzišs 



Pielikums 30.04.2020. Gulbenes novada domes lēmumam 

GND/2020/142 
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Gulbenē 

 

2020.gada 30.aprīļa        Nr. GND/20/2-nolik 

 

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

nolikums” 

 
Izdots saskaņā ar 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. Aizstāt 10.3.apakšpunktā vārdus “Tirdzniecības zāles darbinieks” ar vārdiem 

“Pārdevēja palīgs”. 

1.2. Papildināt 10.4.apakšpunktu aiz vārda “”Remontstrādnieks”” ar vārdiem “un 

“Būvstrādnieks””. 

1.3. Papildināt 10.5.apakšpunktu aiz vārdiem “”Pavāra palīgs”” ar vārdiem “un 

“Virtuves darbinieks””. 

2. Grozījumi nolikumā stājas spēkā 2020.gada 1.maijā. 

 

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs     N.Audzišs 


