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Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3.daļas
19.punktu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 16.10.2012.
noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski
medicīniskajām komisijā”, Ministru kabineta 04.04.2006.
noteikumiem Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši
slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”

I. Vispārīgie noteikumi
1. Lielvārdes novada pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido Lielvārdes
novada dome.
2. Lielvārdes novada pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk - komisija)
savas kompetences ietvaros veic bērnu ar īpašām vajadzībām pedagoģiski
psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu,
sniedz atzinumu par atbilstošu izglītības programmu, kā arī, pamatojoties uz
ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu, iesaka ilgstoši slimojoša izglītojamā
mācību organizēšanu dzīvesvietā.
3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos
aktus, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumus un šo nolikumu.
4. Komisijai ir zīmogs ar Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas pilnu nosaukumu. Komisijas veidlapa ir Lielvārdes
novada veidlapa, kas papildināta ar vārdiem „Lielvārdes novada pedagoģiski
medicīniskā komisija”.
5. Komisijas funkcijas un uzdevumus nosaka šis nolikums.

II. Komisijas pienākumi un tiesības
6. Komisijas pienākumi:
6.1. ieteikt vecākiem, aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots
audžuģimenē (turpmāk – likumiskie pārstāvji), kuri rakstiski ir atļāvuši
izvērtēt izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni,
izvēlēties izglītojamam
piemērotāko
izglītības
programmu,
pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes
materiāliem;
6.2. sniegt atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās
pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem
atbilstoši:
6.2.1 . pirmsskolas izglītības programmai vai speciālajai pirmsskolas
izglītības programmai;
6.2.2.
vispārējai
pamatizglītības
programmai;
6.2.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās
traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības
traucējumiem no1. - 4.klasei;
6.3. veicināt izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem,
valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, jauktiem
attīstības
traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem
vai
somatiskām
saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai
dzirdes traucējumiem
integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
6.4. konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos,
kas
saistīti ar speciālo izglītību;
6.5. izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā
spējas, ieteikt ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu
dzīvesvietā no 1.- 12.klasei;
6.6. ieteikt izglītojamiem ar speciālām vajadzībām no 1.-4.kl.
nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts
pārbaudes darbos;
6.7. koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu speciālās izglītības skolotāju,
logopēdu un psihologu darbu;
6.8. (Izslēgts ar 27.06.2014.Lielvārdes novada domes sēdes protokolu Nr. 11)
7. Komisija ir tiesīga:
7.1. ieteikt izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi ārstniecības iestādē;
7.2. nosūtīt izglītojamo uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, ja:
7.2.1. nepieciešams ieteikt citu speciālās izglītības
programmu;

7.2.2. komisijas locekļi nespēj vienoties par lēmumu;
7.2.3. likumiskie pārstāvji nepiekrīt komisijas ieteikumam;
7.3. uzaicināt piedalīties komisijas darbā ekspertus pedagoģijas,
psiholoģijas un medicīnas jautājumos;
7.4. pieprasīt no attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajām izglītības iestādēm informāciju par komisijas kompetencē
esošajiem jautājumiem;
7.5. atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm,
un kontrolēt to izpildi;
7.6. organizēt komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādēs;
7.7. izvērtēt citu pašvaldību izglītojamo spējas, veselības stāvokli un
attīstības līmeni, pašvaldībām savstarpēji vienojoties.
III. Komisijas sastāvs un darbība
8. Komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina Domes priekšsēdētājs.
9. Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs, klīniskais vai izglītības psihologs
(piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), logopēds, speciālās izglītības
pedagogs, sertificēts ārsts un sekretārs.
10. Komisijas darbā iesaistītie speciālisti atbilstoši Fizisko personu datu
aizsardzības likuma prasībām apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust
komisijas darbā izmantotos fizisko personu sensitīvos datus (arī pēc darba
tiesisko attiecību izbeigšanās).
11. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas vadītājs, pamatojoties uz
saņemtajiem iesniegumiem.
12. Komisijas sēdes tiek protokolētas, izmantojot Valsts Izglītības satura centra
informācijas sistēmu (Vpmk). (Grozīts ar 27.06.2014.Lielvārdes novada domes sēdes
protokolu Nr. 11)

Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.
13. Komisija izskata jautājumu par atzinuma izsniegšanu, ja par izglītojamo ir
iesniegti šādi dokumenti:
13.1.bērna pārbaudes karte (ja tāda ir);
13.2.ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli
(izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes);
13.3.informācija no izglītības iestādes;
13.4.izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju
izraksts vai liecība;
13.5. darba burtnīcas matemātikā un mācību valodā (1.-4.klases
skolēniem);
13.6. logopēda un speciālā pedagoga atzinumi (izdoti ne ātrāk kā 3
mēnešus pirms sēdes);

13.7. bērnu psihiatra atzinums (izdots ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes).
IV. Komisijas lēmumu pieņemšana un apstrīdēšana
14. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi komisijas locekļi.
15. Komisija lēmumu pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
16. Komisijas locekļi vai eksperti izvērtē izglītojamā spējas,
attīstības
līmeni, veselības stāvokli, izdara ierakstus Bērna pārbaudes
kartē,
ja
nepieciešams, uz pārrunām uzaicina likumiskos pārstāvjus.
17. Par katru izglītojamo, kura dokumenti izskatīti komisijas sēdē, sekretārs
veic ierakstus Valsts Izglītības satura centra informācijas sistēmā.
18. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā
izpētes rezultātiem, sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt
izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darbdienu laikā
informē par to izglītojamā likumiskos pārstāvjus.
19. (Izslēgts ar 27.06.2014.Lielvārdes novada domes sēdes protokolu Nr. 11)
20. Ja likumiskie pārstāvji nepiekrīt komisijas sniegtajam atzinumam, to var
apstrīdēt Valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā.
21. Komisijas dokumenti tiek glabāti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
22. Komisija atskaiti par darbu iesniedz valsts pedagoģiski medicīniskajai
komisijai pēc pieprasījuma. (Grozīts ar 27.06.2014.Lielvārdes novada domes sēdes protokolu
Nr. 11)

V. Noslēguma jautājumi
23. Komisijas nolikumu apstiprina Lielvārdes novada dome.
24. Komisijas darbs tiek finansēts no pašvaldības budžeta.
Atzīt par spēku zaudējušu 24.02.2010. Lielvārdes novada domes sēdē Nr.2 ar
lēmumu Nr.4 apstiprināto Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas nolikumu.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

I.Balodis

