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APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2012.gada 27.septembra lēmumu
(sēdes protokols Nr.11, 4.§)

Par autoapmācības organizēšanu Valkas ģimnāzijā
Izdoti saskaņā ar Valkas novada domes
2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.8, 7.§) un Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Kārtība, kādā organizē autoapmācību Valkas ģimnāzijas skolēniem (turpmāk tekstā
– KĀRTĪBA) nosaka skolā veicamās darbības, lai nodrošinātu skolēniem
autoapmācības programmas apguvi.
1.2. Autoapmācība notiek Valkas ģimnāzijā. Teorētiskā kursa apmaksu veic no Valkas
novada domes finanšu līdzekļiem.
2. Autoapmācības organizēšana
2.1. Autoapmācību organizē abos mācību semestros.
2.2. Valkas ģimnāzijas administrācija:
2.2.1. slēdz līgumu ar organizācijām, kurām ir atbilstošas licences, par
autoapmācības organizēšanu 10.- 12.klašu skolēniem;
2.2.2. izsludina skolēnu pieteikšanos autoapmācības programmas apguvei līdz katra
gada 1.oktobrim un 1.februārim;
2.2.3. komplektē kursu grupas, kā prioritāti nosakot vecāko klašu skolēnu uzņemšanu
grupā;
2.2.4. slēdz līgumus ar skolēniem;
2.2.5. vienojas ar programmas īstenotājiem par teorētisko nodarbību grafika
saskaņošanu ar skolas mācību priekšmetu stundu sarakstu;
2.2.6. vienojas ar programmas īstenotājiem par braukšanas nodarbību organizēšanas
laikiem;
2.2.7. iesniedz novada domē rēķinus apmaksai.
3. Pieteikšanās autoapmācībai:
3.1. Pieteikties autoapmācībai var Valkas 10.-12.klašu skolēni, kuri apmācības beigās ir
sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav skolas iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumu.
3.2. Piesakoties autoapmācībai, skolēns ģimnāzijas administrācijai iesniedz iesniegumu
un uzrāda medicīnas izziņu.
4. Autoapmācības grupas dalībnieka/ skolēna pienākumi un tiesības
4.1. Dalībnieka pienākumi:
4.1.1.slēgt līgumu ar Valkas ģimnāziju par piedalīšanos autoapmācībā;
4.1.2.apmeklēt programmā noteikto teorētisko nodarbību skaitu;
4.1.3.nokārtot autoskolas teorētisko eksāmenu;
4.1.4.ievērot braukšanas nodarbību grafikus.
4.2. Dalībnieka tiesības:
4.2.1.apgūt Valkas novada domes apmaksātu teorijas kursu;

4.2.2.iegūt autovadītāja apliecību.
5. Pašvaldības pienākumi un tiesības
5.1. pašvaldībai ir pienākumi:
5.1.1. plānot un iedalīt finanšu līdzekļus Valkas ģimnāzijai autoapmācības kursu
teorētiskās daļas apmaksai;
5.1.2. apmaksāt līgumā noteikto summu autoskolai.
5.2. pašvaldībai ir tiesības veikt kontroli par līguma izpildi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs

