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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

 2017.gada 7.septembrī  Nr.573-vg 

     

 Par izglītības iestādes izglītības programmas 

aktualizēšanu 

  

  

 Lēmuma adresāts 
 Izglītības iestādes nosaukums Jelgavas 1. internātpamatskola 

 Izglītības iestādes juridiskā adrese Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 

 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības 

numurs 

 

2822901097 
      

 Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītā 

izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese 

 

1sint@izglitiba.jelgava.lv 

 

 Iesniedzēja prasījums 

Jelgavas 1. internātpamatskola (turpmāk – izglītības iestāde) ir vērsusies Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – kvalitātes dienests) ar iesniegumu (kvalitātes dienestā 

reģistrēts 2017.gada 22.augustā ar Nr.1-23/431, turpmāk - iesniegums), informējot par 

izdarītajiem grozījumiem speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.  

  

 Faktu konstatējums 

1. Izglītības iestādei 2014.gada 14.augustā uz nenoteiktu laiku ir izsniegta licence 

Nr.V-7381 speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911) 

īstenošanai (turpmāk – izglītības programma). 

2. Izglītības iestāde iesniegumā informē, ka ar 2017./2018.mācību gadu izglītības 

programmas: 

2.1. 13.punkts izteikts šādā redakcijā “Individuālās/grupu korekcijas un rehabilitācijas 

nodarbības”: 
 

Klases 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 

Individuālās /grupu korekcijas un 

rehabilitācijas nodarbības 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 

Kopā: 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 3-8 

 

2.2. 14.punkts izteikts šādā redakcijā: “Individuālo/grupu korekcijas un rehabilitācijas 

plānu var veidot ārstnieciskās vingrošanas, peldēšanas, ritmikas un logoritmikas nodarbības, 

grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības, Montesori nodarbības, mūzikas terapijas vai 
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citas korekcijas un rehabilitācijas nodarbības,  individuālās un grupu korekcijas un 

rehabilitācijas nodarbības paraugplānā noteikto nodarbību skaita robežās. Individuālo un 

grupu korekcijas un rehabilitācijas nodarbībās var apvienot vairāku klašu izglītojamos.” 

3. Izdarītie grozījumi izglītības programmā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

4. Pamatojoties uz Izglītības likuma 28.pantu, Vispārējās izglītības likuma 15.panta otro 

daļu un Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775 „Vispārējās un 

profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.775) 

12.punktu, kvalitātes dienests izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka nav 

nepieciešams izsniegt jaunu licenci izglītības programmas īstenošanai, jo licencē ietvertā 

informācija saglabājama bez izmaiņām. 

  

 Lēmuma daļa 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 28.pantu, Vispārējās izglītības likuma 15.panta otro daļu un 

MK noteikumu Nr.775 12.punktu, un to, ka ar izglītības iestādes iesniegumu kvalitātes 

dienestā iesniegtie grozījumi izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā 

atbilst normatīvo aktu prasībām, kvalitātes dienests pieņēma lēmumu atstāt spēkā izglītības 

iestādei 2014.gada 14.augustā izsniegto licenci Nr.V-7381 izglītības programmas īstenošanai 

uz nenoteiktu laiku. 

  

 Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77., 78. un 79.pantu, kā arī MK noteikumu 

Nr.775 16.punktā noteikto, izglītības iestāde šo lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes 

ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu kvalitātes 

dienestā – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV–1050. 

  

 

 Vadītāja 

 

 I.Juhņēviča 

 

 Jēkabsone 67507832 

 


