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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 28.novembrī
Lēmums Nr.252 (protokols Nr.12)
4.§
Par grozījumiem Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā
Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts Aizkraukles pagasta sākumskolas, Reģ.
Nr.4511900989, juridiskā adrese: Kalna iela 6, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles nov., LV-5101,
direktores Janīnas ZOLOTORENKO 06.11.2018. iesniegums, reģistrēts pašvaldība 09.11.2018. ar
Nr.2.1-19/1/18/1159, ar lūgumu veikt grozījumus Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā.
Aizkraukles novada dome, izskatot iesniegumu, konstatē:
1. Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikums apstiprināts ar 2011.gada 31.marta
Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.62 (protokols Nr.3, 22.§), grozījumi veikti ar
2013.gada 27.novembra Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.301 (protokols Nr.12,
25.§) un 2016.gada 30.novembra Aizkraukles novada domes lēmumu Nr.242 (protokols
Nr.17, 16.§);
2. Pamatojoties uz 2018.gada 26.aprīļa domes lēmumu Nr.130 “Par speciālās izglītības
programmas izglītojamiem (izglītības programmas kods 11015911) atvēršanu
Aizkraukles pagasta sākumskolā” ar 2018.gada 1.septembri sākumskolā tiek realizēta
jauna izglītības programma;
3. Pagasta pārvaldes telpās vairs netiek nodrošināta kases darbība maksājumiem par
ēdināšanu.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8.pantu un 9.panta otro daļu, Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikuma 59.punktu, ņemot vērā
13.11.2018. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (protokols Nr.11, 2.§), atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
Izdarīt Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā (apstiprināts ar 31.03.2011. lēmumu
Nr.62 (protokols Nr.3, 22.§)) šādus grozījumus:
1.1. papildināt 2.punktu aiz vārdiem “Skolas juridiskā adrese” ar vārdiem “un izglītības
programmu īstenošanas”.
1.2. svītrot 7.4. apakšpunktu.
1.3. aizstāt 7.5.apakšpunktā vārdus “(1.-4.klase)” ar vārdiem “(1.-6.klase)”.
1.4. papildināt Nolikumu ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.6. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (kods 11015911)”.
1.5. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase) programmā ar fiziskās attīstības
traucējumiem un Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programmā ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem skolā
1.

uzņem, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu.”
1.6. aizstāt 25.punktā vārdus “1,6 līdz 7” ar vārdiem “1 gada un 6 mēnešiem līdz 6”.
1.7. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Atkarībā no skolēna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamo
atrašanos pirmsskolas grupā pēc septiņu gadu sasniegšanas var pagarināt par vienu gadu
pēc vecāku vēlmēm, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinuma.”
1.8. svītrot 44.punktā vārdus “Aizkraukles pagasta pārvaldes kasē,”.
2.

Uzdot Aizkraukles pagasta sākumskolas direktorei Janīnai ZOLOTORENKO grozījumus
Nolikumā iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā Izglītības iestāžu reģistrā.

3.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības vecākai sabiedrisko attiecību speciālistei Zandai
BISTEREI ievietot Aizkraukles novada pašvaldības interneta vietnē www.aizkraukle.lv
apstiprinātos grozījumus Aizkraukles pagasta sākumskolas Nolikumā.

4.
5.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.decembri.
Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles Izglītības pārvaldes vadītājai Astrai
SILIŅAI.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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