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(protokols Nr.4, punkts Nr.4)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā
Lielvārdes pamatskolas nolikumā
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 1.punktu un likuma par “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātajā Lielvārdes pamatskolas
nolikumā (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:
1. izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Lielvārdes pamatskola (turpmāk – Skola) ir Lielvārdes novada pašvaldības (juridiskā
adrese – Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070) dibināta izglītības
iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības
programmas un interešu izglītības programmas.”;
2. papildināt 1.4.punktu aiz vārda “persona” ar vārdiem “un tā ir pastarpinātās pārvaldes
iestāde, kas reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā.” ;
3. izteikt 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.10. Skolā var tikt organizētas pagarinātās dienas grupas 1.-4. klašu izglītojamajiem,
pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.”;
4. izteikt 4.26. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.26. Ja izglītojamais Skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību
Skola rīkojas atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, Skolas iekšējās kārtības
noteikumiem izglītojamajiem un Skolas darba kārtības noteikumiem.”;
5. svītrot 12.8. apakšpunktu;
6. izteikt 12.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.13. Arhīva nolikumu un Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina
Skolas direktors.”;
7. svītrot 12.14. apakšpunktu;
8. svītrot 12.15. apakšpunktu;
9. svītrot 12.16. apakšpunktu;
10. papildināt 12.nodaļu “Skolas darbību reglamentējošie dokumenti” ar 12.17.apakšpunktu:

“12.17. Skolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību un grozījumus tajos
apstiprina Skolas direktors”;
11. 13.punktā:
11.1. papildināt nosaukumā aiz vārda “skolas” ar vārdiem “manta un”;
11.2. svītrot 13.2.apakšpunktu;
11.3. papildināt ar 13.3. un 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.3. Skolas darbības nodrošināšanai pašvaldība nodalījusi un nodevusi pārvaldībā
un apsaimniekošanā noteiktu pašvaldības mantu;
13.4.Skolas direktors nodrošina izglītībai paredzēto finanšu resursu un skolas
darbības nodrošināšanai nodotās pašvaldības mantas likumīgu, racionālu un
lietderīgu izmantošanu.”
12.

14.punktā:
12.1. Svītrot 14.1.apakšpunktā vārdus “īres un”;
12.2. izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.2. Skolā tiek organizēta izglītojamo ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē
Skolas medmāsa.”

13.

papildināt ar 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“17.4. Skola atrodas Lielvārdes novada domes padotībā.”

14.

izteikt 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.6. Skola izmanto datorizētas uzskaites sistēmas atbilstoši normatīvajiem aktiem.”;

15.

papildināt ar 18.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.7. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašvērtējuma ziņojumu.”;

16.

papildināt ar 18.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.8. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par
akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.”.
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