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1. 

Par Inešu pamatskolas pievienošanu Vecpiebalgas vidusskolai. 

Ziņo G.Zernis 

 

Pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pasūtījuma 

,,Neatkarīgā izglītības biedrība” 2017.- 2018. gadā veica profesionālu ekspertīzi ar mērķi izstrādāt 

ieteikumus izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai Vecpiebalgas novadā atbilstoši trim pamata 

vērtēšanas kritērijiem: 1) demogrāfiskās prognozes novadā; 2) izglītības iestāžu pedagoģiskā 

kapacitāte; 3 )izglītības iestāžu tīkla ekonomiskā efektivitāte. Tika izstrādāts dokuments 

,,Optimālas izglītības sistēmas attīstības iespējas Vecpiebalgas novadā”, lai izveidotu optimālu 

izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot kvalitatīvu izglītības pakalpojumu Vecpiebalgas novadā 

(turpmāk tekstā – Novads). Šī pētījuma ietvaros papildus tika veikta skolotāju, skolēnu un viņu 

vecāku anketēšana ,,Edurio” sistēmā, lai fiksētu šobrīd sniegtā izglītības pakalpojuma kvalitāti 

Novada skolās. Balstoties uz profesionālās ekspertīzes rezultātā iegūtajiem datiem, novada domes 

deputāti secināja, ka ir nepieciešama izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, uzsākot reorganizācijas 

procesu. 

1. Ir izteikts priekšlikums līdz 2018. gada 31. augustam veikt izglītības iestāžu tīkla 

reorganizāciju Vecpiebalgas un Inešu pagastos.  

Pievienot Inešu pamatskolu Vecpiebalgas vidusskolai, lai nodrošinātu vispārējās 

pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības 

apguves iespējas. Mēs apzināmies un novērtējam Inešu pamatskolas augsto pedagoģisko 

profesionalitāti, ko apliecina arī veiktais pētījums. Vienlaikus apzināmies, ka pie tik maza 

skolēnu skaita, kas ar katru gadu sarūk, perspektīvā kvalitatīvu izglītības pakalpojumu 

nodrošināšana, kur mācību procesu būtu iespējams organizēt bez klašu komplektu 

apvienošanas, kas atbilst kompetenču izglītības pieejai, jānodrošina lielākā skolā. Skolu 

apvienošana dos iespēju pedagogiem nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu, jo pēc 

šobrīd veiktajiem aprēķiniem redzams, ka Inešu pamatskolas pedagogiem ir iespējams 

nodrošināt valstī noteikto minimālās likmes apjomu tikai ar būtisku pašvaldības papildus 

finansējuma īpatsvaru, turklāt daudziem no pedagogiem nemaz nav pilna likme. Līdz ar to 

palielinātos arī to pedagogu skaits, kuri Iestādē strādās pamatdarbā. Plašākas iespējas 

pavērtos arī interešu izglītības programmu realizēšanai, iestādes infrastruktūras 

sakārtošanai, jaunu un modernu mācību līdzekļu iegādei, kas izvirzāma kā viena no 

prioritātēm kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai izglītības procesā. Joprojām 

paredzēts saglabāt iekļaujošas izglītības pakalpojumu. 

2. Pamatojums:  

Vecpiebalgas un Inešu pagastā katrā atrodas vispārējās izglītības iestādes: 

Vecpiebalgas vidusskola (vispārizglītojoša vidusskola), kas realizē: 

pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111  

pamatizglītības programma - kods: 21011111 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām 

mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē – kods: 21015611 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 

21015611 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods: 

21015811 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma – kods: 

31013011 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma - 31011011 

Inešu pamatskola (vispārizglītojoša pamatskola),  kas realizē:  

pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111  

pamatizglītības programma - kods: 21011111 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – 

kods: 01015611. 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 

21015611 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods: 

21015811 

vizuāli plastiskā māksla – kods: 20V21100. 

Abās izglītības iestādēs tiek īstenotas vairākas identiskas izglītības programmas. Abās iestādēs 

pēdējo gadu laikā pakāpeniski samazinās audzēkņu skaits, piemēram, Vecpiebalgas vidusskolā uz 

2015. gada 1. septembri bija 203 skolēni un 80 pirmsskolas grupu audzēkņi, uz 2017. gada 1. 

septembri – 193 skolēni un 80 pirmsskolēni. Inešu pamatskolā – uz 2015. gada 1. septembri - 37 

skolēni un 19 pirmsskolas grupu audzēkņi, uz 2017. gada 1. septembri - 28 skolēni un 14 

pirmsskolēni. Demogrāfiskā situācija abos pagastos liecina, ka tuvākajos gados audzēkņu skaita 

pieaugums izglītības iestādēs nav plānojams, drīzāk tas varētu samazināties, jo 2017. gadā abos 

pagastos dzimuši - 14 bērni, 2016. gadā - 17 bērni, 2015. gadā - 12 bērni, 2014. gadā - 13 bērni, 

2013. gadā – 16 bērni. Attālums starp iestādēm 6 km. Vecpiebalgas novada dome jau iepriekš kā 

aktualitāti kvalitatīva izglītības pakalpojuma nodrošināšanai ilgtermiņā definējusi  izglītības 

iestāžu tīkla optimizāciju, ievērojot šādus pamatprincipus: 

pieejamība – visiem sabiedrības locekļiem ir vienlīdzīgas iespējas iegūt novadā piedāvāto 

izglītību, ņemot vērā valsts un novada demogrāfisko situāciju; 

sadarbība – iesaistītas visas ieinteresētās puses: pašvaldība, izglītības iestādes, pedagogi, 

izglītojamo vecāki, novada iedzīvotāji un citi interesenti; 

efektivitāte – racionāla un mērķtiecīga pieejamo finanšu, cilvēku un citu resursu izmantošana. 

Inešu pamatskolas pievienošana Vecpiebalgas vidusskolai radīs priekšnosacījumus, lai vidusskola 

1) tiktu nodrošināta ar profesionālākiem pedagogiem; 2) radīs izglītības nodrošināšanai paredzēto 

pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvāku izlietošanu; 3) radīs plašāku programmu klāstu visiem 

izglītojamajiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonoma funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību; 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

kas nosaka - atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot 

pašvaldības finanšu līdzekļus; 21.panta pirmās daļas 8.punktu par to, ka pašvaldība var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību 

iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi 

sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu; Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 7. 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldība uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes,  un 23. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un 

zinātnes ministriju un 23. panta piekto daļu, kas nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai 

reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš 

un saskaņā ar  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30. pantu un 15. panta 4. daļas 1. punktu par 

iestādes pievienošanu citai iestādei — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt, atklāti 

balsojot, PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET - nav, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

Uzsākt izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju: 

1. Pievienot Inešu pamatskolu  (adrese: "Zemnieki", Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas 

novads, LV4123, izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4412901151) Vecpiebalgas 

vidusskolai (adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas 

novads, LV4122, izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4413900341) kā rezultātā ar 

2018. gada 1. septembri Inešu pamatskola beidz pastāvēt. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45531&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45531&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45529&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45529&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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2. Noteikt, ka Inešu pamatskolas pievienošana Vecpiebalgas vidusskolai pabeidzama ne 

vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam.      

3. Noteikt, ka Vecpiebalgas vidusskola ir Inešu pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, 

saistību, t.sk., mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk., izglītības programmu, un izglītības 

programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.  

4. Noteikt, ka Vecpiebalgas vidusskolā pēc lēmuma 1. un 2. punkta izpildes īsteno šādas 

izglītības programmas: 

4.1. pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111;  

4.2. pamatizglītības programma - kods: 21011111; 

4.3. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi 

un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē – kods: 21015611; 

4.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

– kods: 21015611; 

4.5. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem – kods: 21015811; 

4.6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma – kods: 31013011; 

4.7. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – 31011011; 

4.8. vizuāli plastiskā māksla – kods: 20V21100 

5. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111 tiek īstenota divās adresēs: 

           "Upmalas"-1, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123 

 Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122. 

6. Noteikt, ka pamatizglītības programma - kods: 21011111, speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri 

integrēti vispārējās izglītības iestādē – kods: 21015611, speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 21015611, speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods: 

21015811, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma – kods: 31013011,vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma – 31011011, tiek īstenotas Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 

Vecpiebalgas novadā, LV-4122. 

7. Noteikt, ka vizuāli plastiskās mākslas programma kods: 20V21100 tiek īstenota adresē 

"Zemnieki", Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4123 

8. Noteikt, ka Inešu pamatskolas pievienošanas izdevumi sedzami no pašvaldības budžeta 

finanšu līdzekļiem. 

9. Uzdot Amatas novada pašvaldības apvienotajai izglītības pārvaldei organizēt šī lēmumu 

saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

10. Līdz 2018.gada 15.martam izveidot izveidot Inešu pamatskolas likvidācijas komisiju. 

11. Komisijai līdz 2018. gada 31. augustam nodrošināt skolas materiālo un finanšu līdzekļu 

inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī bilancē esošās 

mantas, saistību, slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu un arhīva un lietvedības nodošanu 

Vecpiebalgas vidusskolai, veicot nepieciešamās darbības skolas likvidācijas 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu ar šī 

lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Vecpiebalgas novada domes lēmumu pieņemšanu. 

12. Uzdot Inešu pamatskolas direktorei G.Dadeikai un Vecpiebalgas vidusskolas direktorei 

L.Žagarei  informēt izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par 

pašvaldības izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju un Inešu pamatskolas pievienošanu 

Vecpiebalgas vidusskolai. 

13. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

14. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim 

Putniņam. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=43539&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45456&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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2. 

Par Dzērbenes vispārizglītojošās un  

mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju. 

Ziņo G.Zernis, debatēs piedalās V.Melbārdis 

 

Pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pasūtījuma ,,Neatkarīgā 

izglītības biedrība” 2017.- 2018. gadā veica profesionālu ekspertīzi ar mērķi izstrādāt ieteikumus 

izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai Vecpiebalgas novadā atbilstoši trim pamata vērtēšanas 

kritērijiem: 1) demogrāfiskās prognozes novadā; 2) izglītības iestāžu pedagoģiskā kapacitāte; 3) 

izglītības iestāžu tīkla ekonomiskā efektivitāte. Tika izstrādāts dokuments ,,Optimālas izglītības 

sistēmas attīstības iespējas Vecpiebalgas novadā”, lai izveidotu optimālu izglītības iestāžu tīklu, 

nodrošinot kvalitatīvu izglītības pakalpojumu Vecpiebalgas novadā (turpmāk tekstā – Novads). Šī 

pētījuma ietvaros papildus tika veikta skolotāju, skolēnu un viņu vecāku anketēšana ,,Edurio” 

sistēmā, lai fiksētu šobrīd sniegtā izglītības pakalpojuma kvalitāti Novada skolās. Balstoties uz 

profesionālās ekspertīzes rezultātā iegūtajiem datiem, novada domes deputāti secināja, ka ir 

nepieciešama izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, uzsākot reorganizācijas procesu. 

1. Ir izteikts priekšlikums līdz 2018.gada 31.augustam veikt izglītības iestāžu tīkla 

reorganizāciju Taurenes un Dzērbenes pagastos.  

Reorganizēt Dzērbenes vispārizglītojošo un mūzikas pamatskolu un Taurenes pamatskolu, 

tās apvienojot un izveidojot vienu izglītības iestādi – Vecpiebalgas novada pamatskolu, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu Taurenes un Dzērbenes pagastos. 

Apzināmies, ka pie tik maza skolēnu skaita, kas ar katru gadu sarūk, perspektīvā kvalitatīvu 

izglītības pakalpojumu nodrošināšana, kur mācību procesu būtu iespējams organizēt bez 

klašu komplektu apvienošanas, kas atbilst kompetenču izglītības pieejai, jānodrošina 

lielākā skolā, no divām skolām izveidojot vienu. Skolu apvienošana dos iespēju 

pedagogiem nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu. Jāņem vērā arī apstāklis, ka abas 

skolas atrodas vien 3 km attālumā viena no otras. 

2. Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas 

reorganizācijas pamatojums:   

Vecpiebalgas novadā Dzērbenes un Taurenes pagastos katrā atrodas vispārējās izglītības iestāde: 

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola (vispārizglītojoša pamatskola), kas realizē: 

pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111  

pamatizglītības programma - kods: 21011111 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 

21015611 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods: 

21015811 

profesionālās izglītības programmas : klavierspēle ( kods 20V212011), trompetes spēle ( kods 

20V212031), saksofona spēle (kods 20V212031), flautas spēle ( kods 212031), vijoles spēle ( 

kods 20V212021), čella spēle (kods 20V212021), ģitāras spēle ( kods10V21202)  

Taurenes pamatskola (vispārizglītojoša pamatskola),  kas realizē:  

pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111  

pamatizglītības programma - kods: 21011111 

Abās iestādēs tiek īstenotas divas identiskas izglītības programmas. Dzērbenes vidusskolā 

papildus ir iespēja apgūt daudzveidīgas profesionālās ievirzes (mūzika) programmas, kā arī 

nodrošināt iekļaujošo izglītību. Abās iestādēs pēdējo desmit gadu laikā ievērojami samazinājies 

audzēkņu skaits. Pēdējo trīs gadu laikā tas stabilizējies, taču ir neliels, piemēram, Dzērbenes 

vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā  uz 2015. gada 1. septembri bija 45 skolēni un 30 

pirmsskolas grupu audzēkņi, uz 2017. gada 1. septembri – 45 skolēni un 37 pirmsskolēni. Taurenes 

pamatskolā – uz 2015. gada 1. septembri - 64 skolēni un 32 pirmsskolas grupu audzēkņi, uz 2017. 

gada 1. septembri - 61 skolēns un 30 pirmsskolēni. Atzīstami, ka abās skolās ~ 80% pirmsskolas 

grupu audzēkņi turpina apgūt pamatizglītības programmu konkrētajā skolā. Demogrāfiskā 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45453&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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situācija abos pagastos liecina, ka tuvākajos gados audzēkņu skaita pieaugums izglītības iestādēs 

nav plānojams, drīzāk tas varētu samazināties, jo 2017. gadā abos pagastos dzimuši - 10 bērni, 

2016. gadā - 10 bērni, 2015. gadā - 14 bērni, 2014. gadā - 20 bērni, 2013. gadā – 17 bērni. Attālums 

starp abām iestādēm ir 3 km. Vecpiebalgas novada dome jau iepriekš kā aktualitāti kvalitatīva 

izglītības pakalpojuma nodrošināšanai ilgtermiņā definējusi  izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, 

ievērojot šādus pamatprincipus: 

pieejamība – visiem sabiedrības locekļiem ir vienlīdzīgas iespējas iegūt novadā piedāvāto 

izglītību, ņemot vērā valsts un novada demogrāfisko situāciju; 

sadarbība – iesaistītas visas ieinteresētās puses: pašvaldība, izglītības iestādes, pedagogi, 

izglītojamo vecāki, novada iedzīvotāji un citi interesenti; 

efektivitāte – racionāla un mērķtiecīga pieejamo finanšu, cilvēku un citu resursu izmantošana. 

Paredzams, ka reorganizācija 1) uzlabos mācību kvalitāti; 2) nodrošinās ar profesionālākiem 

pedagogiem; 3) radīs pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvāku izlietošanu; 4) dos iespēju 

pedagogus nodrošināt ar konkurētspējīgāku atalgojumu; 5) radīs plašāku programmu klāstu 

visiem izglītojamajiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonoma funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību; 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

kas nosaka - atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot 

pašvaldības finanšu līdzekļus; 21.panta pirmās daļas 8.punktu par to, ka pašvaldība var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību 

iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi 

sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas izlietojumu; Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 7. 

punktu, kas nosaka, ka pašvaldība uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes,  un 23. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un 

zinātnes ministriju un 23. panta piekto daļu, kas nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai 

reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš 

un saskaņā ar  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30. pantu un 15. panta 3. daļas 2. punktu par 

iestādes reorganizāciju, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — 

rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidojot jaunu iestādi, atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – 

V.Melbārdis, ATTURAS - nav, 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Uzsākt izglītības iestāžu: Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola (adrese: 

,,Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4118, izglītības iestādes 

reģistrācijas numurs: 4413900341) un Taurenes pamatskola (adrese: Krasta iela 2, 

Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4119, izglītības iestādes reģistrācijas 

numurs: 4412900332) reorganizāciju, tās apvienojot, un uz reorganizējamo izglītības 

iestāžu bāzes izveidot Vecpiebalgas novada pašvaldības pakļautībā esošu izglītības iestādi 

– Vecpiebalgas novada pamatskolu, turpmāk tekstā -  IESTĀDE. 

2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama līdz 2018.gada 31.augustam.      

3. Noteikt, ka IESTĀDE būs Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un 

Taurenes pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, 

mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk., izglītības programmu, un izglītības programmās 

uzņemto izglītojamo pārņēmēja.  

4. Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas 

pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības programmas:  

pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111 

pamatizglītības programma - kods: 21011111 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 

21015611 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=45450&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 

kods: 21015811, 

profesionālās izglītības programmas : klavierspēle ( kods 20V212011), trompetes spēle ( 

kods 20V212031), saksofona spēle (kods 20V212031), flautas spēle ( kods 212031), 

vijoles spēle ( kods 20V212021), čella spēle (kods 20V212021), ģitāras spēle ( 

kods10V21202) turpina realizēt jaunā izglītības IESTĀDE.  

5. Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Taurenes pamatskolas licencētās un akreditētās 

izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programma - kods: 01011111, 

pamatizglītības programma - kods: 21011111 turpina realizēt jaunā izglītības IESTĀDE. 

6. Noteikt, ka pirmsskolas izglītības programma kods: 01011111 tiek īstenota divās adresēs: 

            ,,Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118 

            Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119 

7. Noteikt, ka pamatskolas izglītības programmas pamatizglītības programma - kods: 

21011111, 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods: 

21015611, 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 

kods: 21015811 tiek īstenotas adresē Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, 

Vecpiebalgas novads, LV-4119.  

8. Noteikt, ka profesionālās mūzikas izglītības programmas klavierspēle ( kods 20V212011), 

trompetes spēle ( kods 20V212031), saksofona spēle (kods 20V212031), flautas spēle ( 

kods 212031), vijoles spēle ( kods 20V212021), čella spēle (kods 20V212021), ģitāras 

spēle ( kods10V21202) tiek īstenotas adresē ,,Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, 

Vecpiebalgas novads, LV-4118 

9. Noteikt, ka skolu reorganizācijas izdevumi sedzami no attiecīgo pašvaldības budžeta 

finanšu līdzekļiem. 

10. Uzdot Amatas novada pašvaldības apvienotajai izglītības pārvaldei organizēt šī lēmumu 

saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

11. Līdz 2018.gada 15.martam izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas komisiju. 

12. Uzdot izglītības iestāžu reorganizācijas komisijai nodrošināt Dzērbenes vispārizglītojošās 

un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu 

inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, 

saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt skolu reorganizācijas procesa 

pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi saistīto 

nepieciešamo Vecpiebalgas novada domes lēmumu pieņemšanu. 

13. Uzdot skolu direktoriem informēt izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un 

izglītojamo vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju. 

14. Uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldībai atbilstoši normatīvajiem aktiem izsludināt 

konkursu uz IESTĀDES direktora amatu. 

15. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

16. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājam Indriķim 

Putniņam. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:28 

Sēdes ilgums 28 minūtes. 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 
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