
Ventspils pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

1. Pakalpojuma apraksts 

 

 

Ventspils pedagoģiski medicīniskā komisija 

sniedz atzinumu par piemērotāko izglītības 

programmu, mācību organizēšanu izglītojamā 

dzīvesvietā ilgstošas slimošanas gadījumā. 

2. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski 

psiholoģiskās un medicīniskās izpētes 

materiāliem, komisija sniedz atzinumu par 

iespēju izglītojamajiem turpināt izglītību 

atbilstoši vispārējās pirmsskolas vai 

pamatizglītības programmai no 1. līdz 4. 

klasei, jebkurai speciālās pirmsskolas 

izglītības programmai, speciālās 

pamatizglītības programmai izglītojamiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, smagiem 

garīgās attīstības vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, garīgas veselības 

traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai 

valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei. 

Komisija iesaka ilgstoši slimojošiem 

skolēniem no 1. līdz 12. klasei mācību 

organizēšanu dzīvesvietā. 

3. Pakalpojuma saņēmējs 

 

Fiziska persona 

4. Pakalpojuma saņemšanas 

kārtība 

1)Likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu 

(ar pievienotajiem atzinumiem) pedagoģiski 

medicīniskajai komisijai klātienē. 

2)Likumiskais pārstāvis ar izglītojamo 

piedalās pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sēdē.  

3)Likumiskais pārstāvis saņem Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu klātienē. 

5. Pakalpojuma saņemšanu 

regulējošie normatīvie akti 

 

Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 

komisijām (Ministru kabinets; noteikumi; 

709; 2012.10.19.) 

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu 

izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības 

iestādes (Ministru kabinets; noteikumi; 253; 

2006.04.08.) 

6. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 

 

Izglītības programmas noteikšanai: 

1) likumiskā pārstāvja iesniegums; 

2) likumiskā pārstāvja personu apliecinošs 

dokuments; 

3) izglītojamā personu apliecinošs 

dokuments; 

4) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta 

(forma27/u); 

5) izglītības iestādes informācija par 

izglītojamo (pirmsskolas vecumam); 
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6) klases audzinātāja raksturojums, 

psihologa, logopēda veiktās izpētes rezultātu 

apkopojums (skolas vecumam); 

7) citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, 

psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu 

rezultāti.  

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību 

organizēšanai dzīvesvietā: 

1) likumiskā pārstāvja, pilngadīga 

izglītojamā iesniegums; 

2) likumiskā pārstāvja, pilngadīga 

izglītojamā personu apliecinošs dokuments; 

3) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai 

ārstu komisijas atzinums (forma27/u). 

7. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš 

 

Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā 

minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet 

ne vēlāk kā 1 mēneša laikā. 

8. Ar pakalpojuma saņemšanu 

saistītie maksājumi 

 

Nav 

9. Pakalpojuma sniedzēja 

kontaktinformācija 

Ventspils Izglītības pārvalde, Pedagoģiski 

medicīniskā komisija 

Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601. 

Tālrunis: 636 01240. 

E-pasts: inguna.rudevica@ventspils.lv. 
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