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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 22.janvārī                                                                        Nr. KND1-3/20/29 
                                                                                                        (protokols Nr.2, 16.§) 

 
Par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nolikumu 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. 

Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa, nosaka, ka valsts, pašvaldību un privātās 
izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz šo likumu, kā arī attiecīgās iestādes 
nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Vispārējās izglītības likuma 8.pants, nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes 
darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, kā arī tās nolikums. 

Vispārējās izglītības likuma 9.panta pirmajā daļā precizēta nolikumā norādāmā 
informācija un 9.panta otrā daļa, nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes nolikumu 
apstiprina tās dibinātājs. 

Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumu Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu 
Izglītības likumā noteikto  institūciju reģistrācijas kārtība” 17.punkts, nosaka, ka 
izglītības iestādei vai institūcijai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. un 
16. punktā minēto ziņu, izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojuma vai 
būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām vai izglītības iestādes nolikuma vai 
institūcijas darbību reglamentējoša normatīvā akta grozījumiem rakstiski informēt par to 
amatpersonu, iesniedzot attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas  2020.gada 21.janvāra atzinumu 
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, 

Jānis Priževoits,  Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, 
Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
nolikumu (pielikumā). 

2. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
direktoram un pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos.  

3. Pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos nodrošināt Ķeguma novada 
pašvaldības domes lēmuma nosūtīšanu Izglītības kvalitātes valsts 
dienestam izmaiņu veikšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas 
izglītības iestāžu reģistrā. 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
22.01.2020. 
datums 


