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NOTEIKUMI 

Jelgavas novadā Lielplatones pagastā 

 

 

2020. gada 28.augustā                                                                                                                                                                      

                                             

 

Jelgavas novada pašvaldības speciālās izglītības iestāde “Lielplatones pamatskola – 

atbalsta centrs” kārtībā, kādā izglītojamiem tiek nodrošināts  

internāta pakalpojums 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr. 477 

 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās  

izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu  

(grupu) finansēšanas kārtība” 

 

I. Vispārējie noteikumi 

 

 

1. Kārtība nosaka, kādiem speciālās izglītības izglītojamiem ir tiesības saņemt internāta 

pakalpojumus Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādē “Lielplatones pamatskola 

– atbalsta centrs” (turpmāk – izglītības iestāde). 

2. Izglītības iestādē internāta pakalpojums izglītības iestādes izglītojamiem tiek piedāvāts 

tikai darbadienās un svētdienās no plkst. 15 00.  

3. Bērnus ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, ņemot vērā Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu. 

 

II. Uzņemšanas kritēriji izglītības iestādes internātā  

 

1. Bērnu drošības, veselības un psihiskā stāvokļa uzlabošanai visiem izglītības iestādes 

izglītojamiem ir iespēja izmantot internāta pakalpojumus. 

2. Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādes internātā notiek pēc vecāku iesnieguma, 

kurā norādīts pakalpojuma nepieciešamības iemesls. (pielikums nr.1) 

3. Izglītības iestādes grupu komplektēšana notiek, ņemot vērā izglītojamo vecumu, 

fizisko un psihisko attīstības līmeni, izglītojamo intereses, psiholoģisko saderību, 

izglītības iestādes Atbalsta komandas un internāta skolotāju izvērtējamu, skolēna 

dzīvesvietas attālumu, sabiedriskā transporta reisu grafiku, vecāku darba grafiku. 

4. Izglītības iestādes izglītojamie, kuri ārpus mācību laika apmeklē interešu izglītības. 

pulciņus, saņem ēdināšanas pakalpojumu (launagu). 

5. Izglītības iestādes izglītojamos, kuri drošības, veselības un psihiskā stāvokļa dēļ uz 

mājām dodas vecāku pavadībā, vecāki attaisnojošu iemeslu dēļ var atstāt izglītības 

iestādes internātā ārpus mācību laikā līdz plkst. 21 00. 
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III. Izglītības iestādes internāta darba organizācija. 

 

1. Izglītības iestādes režīmu katra mācību gada sākumā apstiprina izglītības iestādes 

direktors. 

2. Izglītības iestādes internātā drīkst atrasties izglītojamie, kuru vecāki uzrakstījuši 

iesniegumu par internāta pakalpojuma nepieciešamību. 

3. Izglītības iestādes internātā izglītojamiem jāievēro internāta noteiktais režīms un 

iekšējie kārtības noteikumi. 

4. Izglītības iestādes internāta skolotājs, beidzoties dežūrai, nodod izglītojamos 

naktsauklēm, veicot ierakstu žurnāla, norādot izglītojamo skaitu, kas nakšņo internātā. 

5. Izglītojamo naktsmieru uzrauga naktsaukles atbilstoši amata aprakstam. 

6. Izglītības iestādes naktsaukles, beidzoties dežūrai, nodod izglītojamos iestādes 

internāta skolotājiem, veicot ierakstu žurnālā. 

7. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

 

 

 

 

 

 

Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra direktors                      A. Urbāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums 

Lūdzu 20___./20____. mācību gadā rast iespēju nodrošināt ar internāta pakalpojumiem no  

 pirmdienas līdz piektdienai (piecas dienas nedēļā) 

 svētdienas līdz piektdienai (sešas dienas nedēļā)  

manu meitu/dēlu  

______________________________________________________________ , 

(vārds, uzvārds) 

___________________________________. 

                         (klase/grupa) 

Iemesls: 

 Dzīves vietas attālums 

 Sociālie apstākļi 

 Vecāku darba grafiks 

 Citi iemesli 

_______________________________________________________________ 

 

(iesnieguma iesniegšanas datums) 

(iesnieguma iesniedzēja paraksts) 

 

 

 

 

 

Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra 
(izglītības iestāde) 

4522900862 
(reģistrācijas numurs) 

“Lielplatones skola” Lielplatones pagasts, Jelgavas novads 

LV - 3022 
(juridiskā adrese) 

Direktoram Andrim Urbānam 

 

(vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds) 

 

(dzīvesvietas adrese) 

 

(kontaktinformācija) 


