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Nr.175
(protokols Nr.10, 9.§)

Par Valmieras Valsts ģimnāzijas
izglītojamo uzņemšanas noteikumu
10.-12. klasēs apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Vispārējās izglītības likuma 41.panta otro daļu, kas cita
starpā nosaka, ka pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos
vispārējās vidējās izglītības programmā, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus
atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un noteikt uzņemšanas kritērijus, Ministru kabineta
13.10.2015. noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi" 11.punktu, kas cita starpā nosaka, ka izglītojamā uzņemšana vispārējās
pamatizglītības otrā posma programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā izglītības
iestāde organizē saskaņā ar tās izstrādātu kārtību, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) 27.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.159 “Valmieras pilsētas pašvaldības
nolikums”, Pašvaldības iestādes “Valmieras Valsts ģimnāzija” direktora Artūra Skrastiņa
18.05.2020. iesniegumu Nr.09.2301/1.9/20/8 (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.IP/1.2/20/21),
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 21.05.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. apstiprināt Pašvaldības iestādes “Valmieras Valsts ģimnāzija” noteikumus “Valmieras Valsts
ģimnāzijas noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 10.-12. klasēs”;
2. atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras Valsts ģimnāzijas noteikumus par izglītojamo
uzņemšanu 10.-12.klasē, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 25.04.2019.lēmumu Nr.149
(protokols Nr.6, 20.§);
3. lēmums stājas spēkā 2020.gada 28.maijā.
Pielikumā: Pašvaldības iestādes “Valmieras Valsts ģimnāzija” noteikumi “Valmieras Valsts
ģimnāzijas noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 10.-12. klasēs” uz 2 lapām.
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