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2022.gada 24.februārī Nr.196
(protokols Nr.4, 91.§)

Par Naukšēnu vidusskolas īstenotās
izglītības pakāpes un izglītības iestādes
nosaukuma maiņu

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātā vispārējās izglītības
iestāde “Naukšēnu vidusskola” (turpmāk – Skola) īsteno*:

 vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – 62 izglītojamie;
 pamatizglītības programmu (kods 21011111) – 123 izglītojamie;
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

(kods 21015611) – 6 izglītojamie;
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011) –

6 izglītojamie;
 vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31016011) – 16 izglītojamie.
* dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz 01.02.2022. (turpmāk – VIIS).

Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās
vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”
(turpmāk – Noteikumi) 3.punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, atbilstoši kuriem vispārējās
izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba
samaksa tiek finansēta 100 procentu apmērā no [..] valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs [..].

Lai tas īstenotos:
 Noteikumu 3.1.punktā noteikts, ka spēkā esošajā akreditācijā vispārējās izglītības

iestādes vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas kvalitātei saskaņā ar
normatīvo aktu par vispārējās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības programmu
akreditāciju noteiktais kvalitātes vērtējuma līmenis nav zemāks par III līmeni (labi)
[..]. Uz šo brīdi Skola un tajā īstenotās izglītības programmas ir akreditētas līdz
27.12.2026.;

 Noteikumu 3.2.punktā noteikts, ka 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto
centralizēto eksāmenu rezultātu indekss (turpmāk – CE indekss) ir 60 procenti vai
lielāks. Atbilstoši Skolas 12.klases izglītojamo Centralizēto eksāmenu rezultātiem
(dati no Valsts Izglītības satura centra (turpmāk – VISC) par attiecīgo mācību
gadu), Skolas CE indekss 2019./2020. mācību gadā ir 36,92, 2020./2021. mācību
gadā – 45,00;

 Noteikumu 4.punktā noteikts, ka minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās
izglītības pakāpē administratīvajās teritorijās ārpus administratīvajiem centriem ir
40 izglītojamie. Pēc VIIS pieejamās informācijas uz 01.02.2022. Skolā vidējās
izglītības posmā ir 22 izglītojamie.

Ievērojot Noteikumos minētos kvalitātes kritērijus, Skolā uz šo brīdi divi no trim
Noteikumu kritērijiem netiek izpildīti.

Skola atrodas 8 km attālumā no Rūjienas vidusskolas, kura uz šo brīdi izpilda Noteikumos



noteiktos kvalitātes kritērijus. Starp abām apdzīvotajām vietām ir nodrošināta regulāra sabiedriskā
transporta kustība. Vairāki Skolas pedagogi darbu savienošanas kārtībā strādā Rūjienas
vidusskolā un Rūjienas Sporta skolā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā izglītojamo skaita samazinājumu Skolā
pēdējo gadu laikā, faktu, ka liela daļa no Skolas izglītojamiem nāk no citām Pašvaldības
administratīvajām teritorijām, nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un
ierobežotajiem pedagogu resursiem, kas rada apdraudējumu vidējās izglītības programmu
kvalitatīvai īstenošanai jaunā izglītības satura kontekstā, kā arī ievērojot iestāžu darbības un
finansējuma izlietošanas lietderīguma un efektivitātes principu

un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta
otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu,
26.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 29.panta pirmās daļas 2.punktu, Valmieras
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”
8.22.2.31.apakšpunktu un Naukšēnu vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar Pašvaldības domes
26.08.2021. lēmumu Nr.262 (protokols Nr.9, 53.§)) 40.punktu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. noteikt, ka 2022./2023. mācību gadā Naukšēnu vidusskolā netiek komplektēta 10.klase;
2. noteikt, ka 2023./2024. mācību gadā Naukšēnu vidusskolā netiek komplektēta 10. un

11.klase;
3. ar 2024.gada 1.augustu mainīt Naukšēnu vidusskolā īstenoto izglītības pakāpi no vidējās

izglītības uz pamatizglītību un piešķirt izglītības iestādei nosaukumu Naukšēnu
pamatskola;

4. uzdot Valmieras novada Izglītības pārvaldei organizēt šā lēmuma saskaņošanu ar Izglītības
un zinātnes ministriju, tajā skaitā nosūtīt lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz
2022.gada 15.martam;

5. uzdot Naukšēnu vidusskolas direktoram līdz 2022.gada 31.martam informēt attiecīgi
darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestādes pakāpes un
nosaukuma maiņu;

6. Naukšēnu vidusskolas direktoram līdz 2024.gada 1.maijam iesniegt apstiprināšanai
Pašvaldības domē Naukšēnu pamatskolas nolikumu;

7. lēmuma izpildi nodrošināt Naukšēnu vidusskolas direktoram;
8. lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un

zinātnes ministrijas;
9. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības,

kultūras un sporta jautājumos Jānim Olmanim.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


