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     NOLIKUMS  
          Ilūkstē 

  

 
2016.gada 22.decembrī                                                                                                Nr.2/2016 

(prot.Nr.18, 7.&) 

          
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2014.gada 17.janvāra nolikumā Nr. 1/2014  

“Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās vidusskolas nolikums” 
 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu 
Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu 

 un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu 
 

 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 17.janvāra nolikumā Nr. 1/2014 “Bebrenes 

vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Ilūkstes 

novada pašvaldības (turpmāk - Dibinātājs) dibināta un pārraudzībā esoša pastarpinātās pārvaldes 
izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides programmas un interešu izglītības programmas.”  

 
2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 
“11. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.”  
 
3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 
“16. Skola īsteno šādas profesionālās vidējās izglītības programmas:  
16.1. Veterinārmedicīna - kvalifikācija veterinārārsta asistents (kods 33 640 01) - 4 gadi;  
16.2. Veterinārmedicīna - kvalifikācija veterinārārsta asistents (kods 35b 640 01) - 1,5 gadi;  
16.3. Tūrisma pakalpojumi - kvalifikācija ekotūrisma speciālists (kods 33 812 01) - 4 gadi; 
16.4. Tūrisma pakalpojumi - kvalifikācija ekotūrisma speciālists (kods 35b 812 011) - 1,5 gadi; 
16.5. Ēdināšanas pakalpojumi – kvalifikācija ēdināšanas pakalpojumu speciālists (kods 33 811 

02) - 4 gadi;  
16.6. Ēdināšanas pakalpojumi – kvalifikācija pavārs (kods 32 811 02) - 3 gadi.”  
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4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 
“17. Skola īsteno profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas:  
17.1. Veterinārmedicīna – kvalifikācija mākslīgās apsēklošanas tehniķis (kods 30T 640 01) - 

960 st.; 
17.2. Profesionālās pilnveides programmas: 

17.2.1. Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā (kods 20P 640 011) –160 st.; 
17.2.2. Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā (kods 20P 640 011) – 160 st.; 
17.2.3. Ēdienu noformēšana un galdu klājumi (kods 20P 811 021) – 160 st.” 

 
5. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 
“20. Vispārējās izglītības pedagogi strādā pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātajām 

mācību priekšmetu paraugprogrammām. Tās izvērtē Skolas metodiskās komisijas, apstiprina Skolas 
direktors, realizāciju kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā.”  

 
6. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 
“22. Atbilstoši mācību priekšmetu standartiem, Profesiju standartiem, Valsts izglītības satura 

centra izstrādātajām paraugprogrammām pedagogi ir tiesīgi izstrādāt savas mācību priekšmetu 
programmas, kuras izvērtē Skolas metodiskās komisijas, apstiprina Skolas direktors, realizāciju 
kontrolē direktora vietnieks izglītības jomā.” 

 
7. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā: 
“34. Izglītojamo pārcelšana nākamajā kursā un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar 

Skolas iekšējiem noteikumiem, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības.”  
 

8. Izteikt 82.punktu  šādā redakcijā: 
“82. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas 

programmatūrai - statistikas pārskatus, informāciju par mācību programmām, personām (skolēni, 
darbinieki) un pārējo Skolu un pašvaldību interesējošo informāciju.”  

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


