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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.770 
  (protokols Nr.24, 16.§) 
  
Par Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskolas statusa maiņu  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā 
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta 
pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, Profesionālās izglītības likuma 16.1panta piekto daļu, kas cita starpā nosaka, ka vērtējot 
profesionālās izglītības iestādes atbilstību noteiktajam profesionālās izglītības iestādes statusam, 
ņem vērā izglītojamo skaita rādītājus, izglītojamo rezultātus profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 
un citos valsts noslēguma pārbaudījumos, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
izglītības programmu īstenošanas rādītājus, ja izglītības iestāde tādas īsteno, un septīto daļu, kas 
cita starpā nosaka, ka vērtējot profesionālās izglītības iestādes atbilstību mākslu izglītības 
kompetences centra statusam, tiek vērtēta sadarbība ar mākslu, kultūras un radošo industriju 
darba devējiem rādītāji, metodiskā darba rezultatīvie rādītāji, absolventu nodarbinātības un 
izglītības turpināšanas augstākās izglītības pakāpē rādītāji, Pašvaldības iestādes “Valmieras 
Dizaina un mākslas vidusskolas” (turpmāk – Iestāde) direktores Benitas Svarenieces 09.12.2022. 
iesniegumu Nr.09.289/1.10/22/81 (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1343/A), Pašvaldības 
domes Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas 15.12.2022. atzinumiem,  
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, 
Edgars Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis 
Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. atbalstīt Iestādes statusa maiņu no profesionālās vidējās izglītības iestādes uz mākslu izglītības 

kompetences centra statusu no 2023.gada 1.augusta;  
2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 29.decembrī. 
 
Pielikumā: Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas atbilstības Profesionālās izglītības likuma 

16.3pantā noteiktajam mākslu izglītības kompetences centra statusam kritēriju izpilde 
uz 6 lappusēm. 

  

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


