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Par Brenguļu sākumskolas likvidāciju 

 
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldībās autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt 
obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes 
izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, 10.panta pirmās daļas 8.punktu, 
kas nosaka, ka domes kompetence ir izveidot, reorganizēt un likvidēt tās sastāvā esošās institūcijas, 
kā arī izdot pašvaldības institūciju nolikumus, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās 
daļas 1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka  pievienojot citai iestādei, – rezultātā pievienojamā iestāde 
beidz pastāvēt, 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, tai skaitā speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī pirmsskolas izglītības 
grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu izglītības iestādes, bet, saskaņojot ar 
attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 23.panta otro un piekto 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, par izglītības iestādes 
likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un par izglītības iestādes likvidāciju vai 
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.1 
“Valmieras novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 01.07.2021. 
lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2, 1.§), iestādes “Brenguļu sākumskola” nolikuma, kas apstiprināts ar 
Pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.250 (protokols Nr.9, 41.§) 40. un 41.punktu un domes 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 16.02.2023. atzinumu,  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR –, PRET –, ATTURAS –, nolemj:  

 
1. uzsākt Pašvaldības izglītības iestādes “Brenguļu sākumskola” (izglītības iestādes reģistrācijas 

numurs 4411900650, juridiskā adrese: “Avotkalni”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras 
novads (turpmāk – Sākumskola) likvidāciju, nosakot: 
1.1. pārtraukt pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programmas (kods 11011111) un speciālās 

pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 11015611) īstenošanu ar 31.08.2023., nodrošinot šo bērnu izglītošanu 
citās Valmieras novada izglītības iestādēs; 

1.2. pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111) īstenošanu augstāk minētajā adresē 
pārņemt Trikātas pamatskolai (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4412901204, juridiskā 
adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads) ar 01.09.2023.; 

2. noteikt, ka likvidācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.augustam; 
3. noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Pašvaldības 

budžeta finanšu līdzekļiem; 
4. uzdot Valmieras novada Izglītības pārvaldei organizēt šā lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, tajā skaitā nosūtīt šo lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2023.gada 
28.februārim; 

5. materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un 
pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt izglītības iestādes 
likvidācijas procesa pabeigšanu līdz 2023.gada 31.augustam, veicot nepieciešamās darbības 
tās nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt 
citu ar šā lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Pašvaldības domes lēmumu projektu 
sagatavošanu; 



6. uzdot Brenguļu sākumskolas direktorei Sandrai Kaufmanei līdz 2023.gada 31.martam informēt 
attiecīgi darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestādes likvidāciju; 

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

8. Trikātas pamatskolas direktorei līdz 2023.gada 1.jūnijam iesniegt apstiprināšanai Pašvaldībā 
grozījumus Trikātas pamatskolas nolikumā; 

9. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības izpilddirektora vietniecei, Valmieras novada 
Attīstības pārvaldes vadītājai Evijai Naglei.  

 
 
 
 

 


