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2020.gada 22.janvārī  

Sēde sākta: 15.00 

Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: V.Paulāne, I.Vīksne, D.Brigmane, 

N.Balabka, L.Šefere, A.Grunde, S.Masļakovs, V.Jakovļevs, L.Sturme, G.Kampe, R.Ziedonis, 

S.Galajevs.  

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: A.Vaičulens, J.Leimans, A.Senkāns. 

Sēdi vada: Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Paulāne. 

Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: domes sekretāre I.Apsīte, audio ierakstu nodrošina 

I.Apsīte. 
 

1. IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES LIETU KOMITEJAS 

ZIŅOJUMS. 

 

Ziņo– L.Sturme - iepazīstina ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 

14.01.2020. protokolu Nr. 1. 

 

1.1. Par Upesleju pamatskolas reorganizāciju. 

 

Debates komitejas sēdē: 

Piedalās: D.Poriete, V.Paulāne, I.Frankoviča, L.Šefere, L.Sturme. 

V.Paulāne – par pašvaldības atbildīgo darbinieku tikšanos Upesleju pamatskolā ar skolas 

vadību un darbiniekiem. 

I.Frankoviča - par skolas darbinieku informētību un gaidāmajām pārmaiņām. 

 

KONSTATĒTS: 

 

[1] Stopiņu novada dome, izvērtējot Stopiņu novada domes dibinātās izglītības iestādes 

perspektīvas un plānotās izmaiņas valsts finansējuma samazinājumā, konstatē: 

 

1. Upesleju pamatskola izveidota saskaņā ar Stopiņu novada domes 05.07.2017. saistošo 

noteikumu Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums” 6.9.apakšpunkta 

nosacījumiem, kas nosaka, ka pašvaldības dome ir izveidojusi šādu iestādi: Upesleju 

pamatskola (6.9.p.grozījumi ar Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.13/19, (Stopiņu novada domes lēmums, prot. 24.07.2019. Nr.56, 5.3.p.), spēkā no 

30.07.2019.). 

mailto:pagasta.padome@stopini.lv


2. Stopiņu novada domē saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas atteikums piešķirt 

speciālās izglītības attīstības centra statusu Upesleju internātpamatskolai-

rehabilitācijas centram. 

3. Upesleju pamatskolas direktore I.Frankoviča sniegusi informāciju, ka Upesleju 

pamatskolā pašlaik speciālajās un pamatprogrammās no 1.-9.klasei mācās 18 

izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldībā. Pārējie 129 

izglītojamie ir deklarēti citu pašvaldību administratīvajās teritorijās. 

4. Upesleju pamatskolai ir perspektīvas attīstīties kā vispārējai izglītības iestādei, mainot 

iestādes veidu no speciālās izglītības iestādes uz vispārējo izglītības iestādi. Sakarā ar 

strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu un pieprasījumu pirmsskolas un pamatizglītības 

apguvei, Upesleju sākumskola nodrošinātu iespējas Stopiņu novada pašvaldībā 

deklarētajiem iedzīvotājiem apgūt izglītību tuvāk dzīvesvietai. 

Lai nodrošinātu šādas perspektīvas, izglītības iestādē ir jāveic organizatoriski un 

reorganizatoriska rakstura pasākumi, kas paredz iestādes pārveidošanu no speciālās 

izglītības iestādes uz vispārējo izglītības iestādi. 

5. Lai nodrošinātu turpmāku izglītības iestādes darbību atbilstoši normatīvo tiesību aktu 

nosacījumiem, ir  jāveic saimnieciski un organizatoriski pasākumi, kas paredz arī 

izmaiņas vairākos procesos: 

1. izglītības iestādes nosaukumā; 

2. izglītības iestādes nolikumā; 

3. izglītības iestādes pamatdarbības veidā; 

4. īstenotajās izglītības programmās; 

5. internāta pakalpojuma slēgšana; 

6. īstenotajās izglītības pakāpēs – nosakot, ka izglītības pakāpe ir no 1.klases līdz 

6.klasei. Ar perspektīvu nākotnē attīstīties kā pamatskolai līdz 9.klasei. 

[2]  Normatīvie tiesību akti nosaka: 

 

1. Izglītības likuma 17.panta “Pašvaldību kompetence izglītībā” trešā daļa nosaka, ka 

novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē 

un likvidē vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā speciālās izglītības iestādes un 

klases, kā arī pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un 

interešu izglītības iestādes, bet, saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un Izglītības 

un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes.” 

2. Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes 

darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī 

attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 26.pants nosaka: 



“(1) Izglītības iestādes nosaukumam un izglītības iestādes struktūrvienības 

nosaukumam jāatbilst šajā likumā noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem. 

(2) Izglītības iestādes nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem Izglītības 

iestāžu reģistrā jau reģistrētiem izglītības iestāžu nosaukumiem. 

(3) Izglītības iestādes nosaukums ir valsts valodā. 

(4) Izglītības iestāde saskaņā ar tās vēsturiskajām tradīcijām ir tiesīga izmantot ar 

izglītības un zinātnes ministra atļauju citu nosaukumu, kas nav pretrunā ar šo likumu 

un citiem normatīvajiem aktiem.” 

3. Izglītības likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka “(2) Pašvaldību izglītības iestādes 

dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. 

4. Izglītības likuma 23.panta piektā daļa paredz, ka “(5) Par izglītības iestādes likvidāciju 

vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus 

mēnešus iepriekš. Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par 

izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas 

informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.” 

5. Izglītības likuma 24.panta piektā daļa nosaka, ka “(5) Lēmums par izglītības iestādes 

reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams Izglītības iestāžu reģistram.” 

 

6. Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlijā noteikumi Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu 

un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 

nosaka “3.
1
 Noteikumi īstenojami no pašvaldību budžeta un no likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzētajiem finanšu līdzekļiem.” Likumā “Par 

valsts budžetu 2020.gadam” paredzētā mērķdotācijas Stopiņu novada pašvaldībai ir 

paredzēta no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam šādā sadaļā: 

“pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā 

reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības 

iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus” (likuma 8.pielikums). 

7. Likums “Par valsts budžetu 2020. gadam” 3.panta ceturtā daļa nosaka 

“Noteikt, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas 

pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai 

reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 

2020. gada 31. augustam.” 

 

8. Darba likuma 117.panta otrā daļa nosaka, ka “(2) Valsts pārvaldes iestāžu vai 

pašvaldību administratīva reorganizācija, kā arī vienas iestādes administratīvo funkciju 

nodošana otrai iestādei nav uzskatāma par uzņēmuma pāreju un pati par sevi nevar būt 

par pamatu darba līguma uzteikumam.” Darba likuma 101.panta  pirmās daļas 

9.punkts nosaka, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, 



pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura 

pasākumu veikšanu uzņēmumā, šādos gadījumos: tiek samazināts darbinieku skaits. 

9. Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa nosaka, ka Pašvaldības nolikums ir 

saistošie noteikumi. Savukārt 24.panta trešā daļa paredz, ka “Pašvaldības nolikums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, ja tajā nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks. Pēc pašvaldības nolikuma pieņemšanas tam jābūt brīvi pieejamam 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, kā arī publicētam 

pašvaldības mājaslapā internetā. Pašvaldības nolikumu triju dienu laikā pēc tā 

parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai”. 

10. Vispārējās izglītības likuma 8.pants nosaka “Vispārējās izglītības iestādes darbības 

tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī tās 

nolikums.” 

11. Vispārējās izglītības likuma 53.pants nosaka “Izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

uzņemšana vispārējās izglītības programmās. (1) Izglītojamos ar speciālām 

vajadzībām var uzņemt vispārējās izglītības programmās. Prasības, kādas izvirzāmas 

vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās vispārējās izglītības programmās 

uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām, nosaka Ministru kabinets. (2) 

Atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, 

kuri uzņemti vispārējās izglītības programmā, nodrošina izglītības iestāde. Izglītības 

iestāde katram uzņemtam izglītojamajam ar speciālām vajadzībām izstrādā individuālu 

izglītības programmas apguves plānu.” 

12.  Vispārējās izglītības likuma 51.panta pirmā daļa paredz, ka “Izglītojamie ar speciālām 

vajadzībām speciālās izglītības programmas var apgūt vispārizglītojošās klasēs, 

vispārizglītojošo iestāžu speciālajās klasēs vai grupās vai speciālās izglītības iestādēs.” 

Savukārt Vispārējās izglītības likuma 51.panta piektā daļa, kas stāsies spēkā no 

01.09.2020. nosaka, ka tikai speciālās izglītības iestādes īsteno šādas programmas: 

“Speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem. Speciālās izglītības iestāde papildus ir tiesīga īstenot speciālās 

pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības 

programmas izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, bet speciālās 

pirmsskolas izglītības programmas — izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, kā arī šā likuma 50. panta ceturtajā daļā noteiktās profesionālās 

pamatizglītības programmas.” 

[3]   Stopiņu novada dome: 

- izvērtējot Stopiņu novada domes dibinātās izglītības iestādes perspektīvas, 

- izvērtējot izglītības iestāžu tīklu Stopiņu novadā, izglītības iespējas Stopiņu novada 

pašvaldībā (iespējas apgūt izglītību Gaismas pamatskolas piedāvātajās programmās un citās 

Stopiņu novada skolās), 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/20243#p50


- izvērtējot iestādes Upesleju pamatskolas saimnieciskos un organizatoriskos jautājumus, 

- izvērtējot Stopiņu novada bērnu un ģimeņu vajadzības izglītības jomā, tajā skaitā, vajadzību 

pēc pirmsskolas un sākumskolas izglītības, 

- ņemot vērā valsts politikas iniciatīvas efektīva speciālās izglītības iestāžu tīkla un 

finansēšanas modeļa izveidē, tajā skaitā, iniciatīvas, ka izglītojamos ar speciālām vajadzībām 

var uzņemt vispārējās izglītības programmās; 

- pamatojoties uz augstāk minētajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un, ņemot vērā vajadzību 

sakārtot izglītības tīklu Stopiņu novada pašvaldībā atbilstoši Stopiņu novada pašvaldības 

iedzīvotāju pieprasījumam un normatīvajiem tiesību aktiem, 

 

Domes sēdē V.Paulāne informē deputātus par Upesleju pamatskolas perspektīvu: 

reorganizējot skolu par pašvaldības sākumskolu, nākotnē paredzot attīstību kā kvalitatīvai 

pamatskolai, par jaunu PII grupu atvēršanu, par speciālajām mācibu programmām un 

iespējamo sadarbību starp visām novada izglītības iestādēm. 

 Uz domes sēdi ieradušies: Upesleju pamatskolas direktore I.Frankoviča, Upesleju 

pamatskolas saimnieciskās daļas vadītājs A.Žilde. 

 I.Frankoviča informē deputātus par skolas kolektīva gatavību turpināt kvalitatīvu 

darbu gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Turpmāko divu nedēļu laikā, kad notiks pasākumi 

pirmsskolas izglītības iestādē, tiks informēti audzēkņu vecāki par iespējām PII absolventiem 

turpināt apgūt izglītību Upesleju sākumskolā.  

 V.Paulāne izsaka pateicību Upesleju skolas vadībai par sapratni un sadarbību saistībā 

ar skolas reorganizāciju. Pašvaldībai, arī skolām, jāveic informatīvais darbs ar bērnu 

vecākiem un sabiedrību, informējot par turpmākajām izglītības iespējām Upesleju 

sākumskolā. 

 Turpinās deputātu diskusijas domes sēdē. 

 

Atklāti balsojot ar balsu skaitu par - 12, pret – nav, atturas – nav, Stopiņu novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Veikt Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) tipa un 

veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu ar 15.07.2020., 

vienlaikus precizējot izglītības iestādes nosaukumu un veicot šādas organizatoriska, 

saimnieciska, reorganizatoriska un tamlīdzīga veida izmaiņas Upesleju pamatskolas 

darbībā: 

1.1. Mainīt nosaukumu: sākot no 2020.gada 15.jūlija noteikt skolai jaunu 

nosaukumu “Upesleju sākumskola”; 

1.2. Mainīt skolas izglītības veidu: sākot no 2020.gada 15.jūlija skolas veids ir 

vispārējā izglītības iestāde, kas īsteno šādas programmas: 

1.2.1. Pamatizglītības programma, kods 21011111.; 

1.2.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015611. 

1.2.3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām, kods 21015411. 



1.2.4. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111. 

1.2.5. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611. 

1.2.6. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811. 

1.2.7. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, kods 01015911. 

1.3. Pārtraukt šādu izglītības programmu darbību: sākot ar 2020.gada 15.jūliju 

izslēgt šādas izglītības programmas: 

1.3.1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem, kods 21015311. 

1.3.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem , kods 21015811. 

1.3.3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911. 

1.4. Mainīt skolas īstenoto izglītības pakāpi: sākot no 2020.gada 15.jūlija noteikt 

izglītības pakāpi no 1.klases līdz 6.klasei. 

1.5. 2020./2021.mācību gadā uzņemt skolēnus izglītības programmās no 1.klases 

līdz 3.klasei. 

1.6. Slēgt diennakts uzturēšanās (internāta) pakalpojumus no 2020./2021.mācību 

gada. Diennakts uzturēšanos (internāta pakalpojumus) izglītojamiem 

izglītības iestādē nodrošināt līdz 2019./2020.mācību gada beigām. 

1.7. Stopiņu novada dome, apstiprinot Upesleju pamatskolas sāls istabas 

lietošanas kārtību, nodod sāls istabu Upesleju sākumskolas lietošanā uz 

mācību gada laiku. Upesleju sākumskolas sāls istabu saskaņā ar ārsta 

izsniegtu izziņu var apmeklēt Stopiņu novada izglītības iestāžu izglītojamie, 

kuriem tas ir nepieciešams. 

2. Noteikt, ka sakarā ar plānoto Upesleju pamatskolas reorganizāciju uzņemšana 

sākumskolā 2020./2021.mācību gadam sākas jau no 2020.gada marta, atbilstoši 

normatīvo tiesību aktu nosacījumiem. 

3. Noteikt, ka Upesleju sākumskola ir Upesleju pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, 

saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, kustamās un nekustamās mantas, finanšu līdzekļu, 

funkciju, t.sk., izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. Nosacījums par 

izglītības programmās uzņemtajiem izglītojamiem attiecas tikai uz tiem izglītojamiem, 



kuri ir tādās izglītības programmās un pakāpēs, kuras tiek īstenotas arī pēc 2020.gada 

15.jūlija. 

4. Noteikt, ka sākot no 2020.gada 15.jūlija skolas grāmatvedību organizē centralizēti 

Stopiņu novada domes Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa. 

5. Uzdot Upesleju pamatskolas direktorei I.Frankovičai: 

5.1. Izstrādāt Upesleju pamatskolas reorganizācijas plānu un iesniegt apstiprināšanai 

Stopiņu novada domē – līdz 2020.gada 02.martam. 

Tajā skaitā, reorganizācijas plānā paredzēt: 

5.1.1. Izstrādāt Upesleju sākumskolas nolikumu un iesniegt apstiprināšanai 

Stopiņu novada domē; 

5.1.2. Organizēt Upesleju sākumskolas reģistrāciju attiecīgajos reģistros tās 

darbības uzsākšanai; 

5.1.3. Izstrādāt priekšlikumus Upesleju sākumskolas sāls istabas lietošanas 

nosacījumiem sākot no 2020.gada 1.septembra. Kārtībā noteikt laikus, kad 

sāls istabu lieto Upesleju sākumskola un kad sāls istaba ir pieejama lietošanā 

citām Stopiņu novada pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm. Noteikt 

sāls istabas lietošanas noteikumus, paredzot, ka sāls istabu var apmeklēt tikai 

tie izglītojamie, kuriem ir ārsta izsniegta izziņa par sāls istabas 

nepieciešamību; 

5.1.4. Norādīt plānotās izmaiņas darbinieku sastāvā un iestādes budžetā. 

Iestādes 2020.gada budžetā paredzēt finanšu līdzekļus kompensācijām 

darbiniekiem, ar kuriem izglītības iestādes reorganizācijas organizatorisko un 

saimniecisko izmaiņu rezultātā būs pārtrauktas darba tiesiskās attiesības. 

Ņemot vērā izmaiņas skolas organizatoriskajā darbībā (piem., programmu 

slēgšana, internāta un medicīnisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana), 

tādējādi izmaiņas arī  skolas saimnieciskajā darbībā, sniegto pakalpojumu 

apjoma samazinājumā, plānots darbinieku skaita samazinājums. 

5.1.5. Izstrādāto reorganizācijas plānu apstiprina Stopiņu novada domes 

priekšsēdētāja V.Paulāne. 

5.2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Upesleju pamatskolas darbiniekus par 

izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās turpināt Upesleju sākumskolā 

atbilstīgi darbinieka nodarbinātības jomai, vai, pamatojoties uz šo lēmumu, brīdināt 

darbiniekus, kuriem sakarā ar reorganizāciju nav iespējams nodrošināt darbu Upesleju 

sākumskolā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši Darba likuma nosacījumiem. 

5.3. Informēt Upesleju pamatskolas izglītojamo vecākus par plānoto reorganizāciju un šajā 

lēmumā plānotajiem reorganizācijas termiņiem. 

5.4. Organizēt šī lēmuma nosūtīšanu citām pašvaldībām, kuru izglītojamie šobrīd mācās 

Upesleju pamatskolā, ir deklarēti citā pašvaldībā, un skolas reorganizācijas rezultātā nevarēs 

turpināt mācības Upesleju sākumskolā no 2020./2021.mācību gada. 

 



6. Pilnvarot Upesleju pamatskolas direktori I.Frankoviču iesniegt  Izglītības un zinātnes 

ministrijā saskaņošanai nepieciešamos dokumentus par veiktajām izmaiņām Upesleju 

pamatskolas darbībā. 

7. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai izstrādāt saistošo noteikumu projektu 

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija  saistošajos noteikumos Nr.12/17 

“Stopiņu novada pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma rakstu, nosakot saistošajos 

noteikumos šādu grozījumu: 

1. Aizstāt 6.9.apakšpunktā vārdus “Upesleju pamatskola” ar vārdiem “Upesleju 

sākumskola”. 

2. Grozījums stājas spēkā 2020.gada 15.jūlijā. 

8. Uzdot Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciālistei L.Čakšei sadarbībā ar 

Upesleju pamatskolas direktori I.Frankoviču organizēt Upesleju pamatskolas adreses 

maiņu, nosakot iestādei jaunu atbilstošu adresi. Adreses maiņa jāveic ne vēlāk kā līdz 

2020.gada 15.jūlijam. 

9. Pieņemto lēmumu izsniegt: 

1. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai. 

2. Stopiņu novada domes Izglītības darba speciālistam. 

3. Stopiņu novada domes Attīstības un plānošanas speciālistei L.Čakšei. 

4. Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centra direktorei. 
 

 

 
Sēdi vadīja                                           /personiskais paraksts/    V.Paulāne 
Protokolēja                 /personiskais paraksts/    I.Apsīte 
 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS:  

Stopiņu novada domes              
sekretāre   
2020. gada 28.janvārī  
Ulbroka, Stopiņu novads 

I.Apsīte 

 


