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NOLIKUMS 
 

Rīgā 

2019. gada ___. ________       Nr._______ 

  (prot. Nr.___, ___.§) 

 

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 26.jūlija nolikumā Nr.144 

“Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas nolikums” 

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro 

daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 

1.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo 

daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 26.jūlija nolikumā Nr.144 “Andreja Pumpura Rīgas 

11.pamatskolas nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 2.punktā vārdus “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas” 

ar vārdiem “pamatizglītības programmu”. 

 

2. Aizstāt 4.punktā vārdu “zīmogi” ar vārdu “zīmogs” un svītrot vārdus “papildinātā 

mazā valsts ģerboņa un”. 

 

3. Svītrot 6.punktā vārdus “valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un”. 

 

4. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.1. īstenot pamatizglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus;”. 

  

5. Svītrot 8.2., 8.4., 8.9. apakšpunktu. 

 

6. Aizstāt 8.10.apakšpunktā vārdu “izglītībai” ar vārdu “Skolai”. 

 

7. Svītrot 10.punktā vārdus “valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas,”. 

 

8. Svītrot 11.1.apakšpunktu. 
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9. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Valodu lietojums mācību procesā noteikts Skolas licencētajā izglītības 

programmā.”.  

 

10. Papildināt 15.punktu aiz vārdiem “citi normatīvie akti” ar vārdiem “, 

Departamenta rīkojumi”. 

 

11. Svītrot 4.1.nodaļu. 

 

12. Aizstāt 27.punktā vārdus “Mācību gada noslēguma pārbaudes darbi” ar vārdiem 

“Izglītojamo atskaitīšana no Skolas”. 

 

13. Svītrot 31.1.apakšpunktā vārdus “un klases audzinātāja stundu”. 

 

14. Svītrot 32.punktā vārdu “audzinātāja” un vārdus “izglītības programmas un 

audzināšanas darba virzieni” aizstāt ar vārdiem “plānošanas dokumenti”. 

 

15. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā: 

“39. Izglītojamie īpašos gadījumos viena mācību gada laikā var secīgi apgūt divu klašu 

mācību priekšmetu saturu. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību, Pedagoģiskā 

padome lemj par iespēju izglītojamajam konkrētā izglītības programmā vienā gadā atzīt par 

apgūtu divu klašu mācību priekšmetu saturu.”. 

 

16. Svītrot 47.2.apakšpunktu. 

 

17. Svītrot 5.1.nodaļu. 

 

18. Svītrot 52.2.apakšpunktā vārdus “ja mācību viela nav apgūta attaisnojoša iemesla 

dēļ”. 

 

19. Aizstāt 55.punktā vārdus “direktors tiek atestēts” ar vārdiem “direktora 

profesionālās darbības novērtēšana notiek”. 

 

20. Papildināt nolikumu ar 58.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“58.10. pieteikt projektus Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu līdzekļu 

piesaistei, slēgt projektu īstenošanas līgumus.”. 

 

21. Izteikt 61.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“61.2. piedalīties profesionālās kompetences pilnveides pasākumos;”. 

 

22. Svītrot 61.4.apakšpunktu. 

 

23. Svītrot 66.punktā vārdus “Skolas pašpārvalde - ” un “Vispārējās izglītības likumā”. 

 

24. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā: 
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“67. Izglītojamo pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija, ko pēc izglītojamo 

iniciatīvas veido Skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes nolikumu.”. 

 

25. Aizstāt 69.punktā vārdu “apstrīd” ar vārdiem “var apstrīdēt”. 

 

26. Aizstāt 70.punktā vārdu “apstrīd” ar vārdiem “var apstrīdēt”. 

 

27. Svītrot 77.punktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

N.Ušakovs 

 

 

 Speciālists Jurists  Vadītājs Iesniedzējs 

Amats, 

komiteja, 

deputāts 

 

Izglītības, kultūras 

un sporta 

departamenta 

Izglītības 

pārvaldes 

Vispārējās 

izglītības skolu 

nodaļas projektu 

vadītāja – nodaļas 

vadītāja vietniece 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departamenta 

Juridiskās 

nodaļas vadītāja 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departamenta 

direktors 

 

Rīgas domes 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta komitejas 

priekšsēdētāja   

Vārds, 

uzvārds 

J.Cera S.Zaļaiskalns G.Helmanis  E.Aldermane  

Paraksts 

 

    

Datums     

Tālrunis 67026872    

 

Pievienota vīzēšanas lapa  □ 

 

 



 

Vīzēšanas lapa 
projektam lēmuma projektam Nr.______________, 

lēmuma projektam Nr._______________ 

 

Amats Vārds, uzvārds Paraksts  Datums Piezīmes 

Andreja Pumpura Rīgas 

11.pamatskolas direktore 

 

R.Linde    

Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes 

Vispārējās izglītības skolu 

nodaļas vadītāja 

 

A.Pēterkopa    

Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes 

priekšnieks 

 

I.Balamovskis    

Rīgas domes Finanšu 

departamenta direktore  

 

I.Tiknuse    

Rīgas domes Juridiskās 

pārvaldes direktors 

 

J.Liepiņš    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 
 

 

 

 


