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Par Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādes “Vālodzīte”
reorganizāciju

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas cita
starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes,

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldība
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības
iestādes, 23.panta otro un piekto daļu, kas cita starpā nosaka, ka  pašvaldību izglītības iestādes
dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un par
izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas
ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš,

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, kas cita starpā nosaka, ka attiecībā
uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un
sestās daļas noteikumi, un 15.panta trešās daļas 3.punktu, kas cita starpā nosaka tiešās
pārvaldes iestādi reorganizē nododot tās struktūrvienību citai iestādei, — rezultātā sadalāmā
iestāde turpina pastāvēt;

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 02.09.2021. lēmuma Nr.3-04e/90 “Par izglītības
iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu” 8.punktu, kur cita starpā ieteikts vadītājai
ar pašvaldības pārstāvjiem veikt sarunas, izvērtējot efektivitātes un iestādes darba kvalitātes
kāpināšanas iespējas, kā arī vadītājas kapacitāti amata pienākumu izpildē ilgtermiņā, lai
pirmsskolas iestāde “Vālodzīte” un struktūrvienība “Krācītes” kļūtu par divām atsevišķām
iestādēm.

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu
Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” 8.22.2.4.apakšpunktu, iestādes “Valmieras
pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” nolikuma (apstiprināts ar Pašvaldības domes
12.08.2021. lēmumu Nr.146 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 17.§)) 1., 41. un 42.punktu un
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 20.01.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. uzsākt iestādes “Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”” (izglītības iestādes
reģistrācijas numurs 2501901924, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, izglītības
programmu īstenošanas adreses: Smiltenes iela 10, Valmiera un Pārgaujas iela 11a,
Valmiera) reorganizāciju, nodalot pamatiestādi no struktūrvienības un reorganizācijas
rezultātā izveidojot divas atsevišķas Pašvaldības pārraudzībā esošas pirmsskolas izglītības
iestādes:
1.1. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” (juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2,

https://likumi.lv/ta/id/63545#p15


Valmiera, izglītības programmu īstenošanas adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera);
1.2. Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Krācītes” (juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2,

Valmiera, izglītības programmu īstenošanas adrese: Pārgaujas iela 11a, Valmiera);
2. reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”

licencētās izglītības programmas: “Pirmsskolas izglītības programma” (izglītības
programmas kods 01011111) un “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar valodas traucējumiem” (izglītības programmas kods 01015511) turpina īstenot jaunā
izglītības iestāde – Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” un nodrošināt, ka
Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Krācītes” no jauna licencē izglītības programmas:
“Pirmsskolas izglītības programma” (izglītības programmas kods 01011111) un “Speciālās
pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem” (izglītības
programmas kods 01015511);

3. noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.jūlijam;
4. noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no

Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem;
5. uzdot Valmieras novada Izglītības pārvaldei organizēt šā lēmuma saskaņošanu ar Izglītības

un zinātnes ministriju, tajā skaitā nosūtīt šo lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz
2022.gada 28.janvārim;

6. izveidot Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” reorganizācijas komisiju
(turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs Evija Voitkāne
Pašvaldības izpilddirektore, Pašvaldības
administrācijas vadītāja

Komisijas locekļi

Evija Nagle
Pašvaldības izpilddirektora vietniece,
Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Inta Štefenberga
Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
“Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītāja

Baiba Tūtina
Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
“Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece

Indra Čākure
Pašvaldības Audita un kvalitātes vadības
nodaļas vadītāja, iekšējā auditore

Evija Lipe
Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes
“Vālodzīte” vadītāja

7. uzdot Komisijai nodrošināt reorganizācijas plāna izstrādāšanu, Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādes “Vālodzīte” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību
un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības
nodošanu, koordinēt izglītības iestādes reorganizācijas procesa pabeigšanu līdz 2022.gada
31.jūlijam, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šā lēmuma izpildi
saistīto nepieciešamo Pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu;

8. uzdot Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājai Evijai Lipei līdz
2022.gada 31.jūlijam informēt attiecīgi darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par
izglītības iestādes reorganizāciju;

9. Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Personālā nodaļa” sadarbībā ar Valmieras
novada Izglītības pārvaldi organizēt amata kandidātu atlasi uz Valmieras pirmsskolas
izglītības iestādes “Krācītes” vadītāja amatu;

10. lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un
zinātnes ministrijas;

11. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības,
kultūras un sporta jautājumos Jānim Olmanim.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


