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2023.gada 23.februārī       Nr.69 

      (protokols Nr.3, 7.§) 
 

Par Matīšu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Namiņš” pievienošanu 
Matīšu pamatskolai  

 
Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 10.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, 30.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 
“Valmieras novada pašvaldības nolikums” 8.22.2.10. un 8.22.2.18.apakšpunktu, Matīšu pirmsskolas 
izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumu 
Nr.140 (protokols Nr.7, 11.§) 41. un 42.punktu, Matīšu pamatskolas nolikuma, kas apstiprināts ar 
Pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.260 (protokols Nr.9, 51.§) 39. un 40.punktu un domes 
Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju sēžu 16.02.2023. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj:  

 
1. reorganizēt Matīšu pirmsskolas izglītības iestādi “Namiņš” (izglītības iestādes reģistrācijas 

numurs 4401902969, juridiskā adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras 
novads), to pievienojot Matīšu pamatskolai (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 
4412900636, juridiskā adrese: Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pagasts, Valmieras novads), kā 
rezultātā Matīšu pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš” beidz pastāvēt; 

2. reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” 
pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111 un kods 01015511) turpina īstenot Matīšu 
pamatskola, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas adrese: Skolas iela 11, Matīši, 
Matīšu pagasts, Valmieras novads; 

3. noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.augustam un Matīšu 
pamatskola ir Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārņēmēja; 

4. noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no 
Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem; 

5. uzdot Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītāja p.i. Lindai Sēnei un Matīšu 
pamatskolas direktorei Venerandai Loginai līdz 2023.gada 1.martam informēt darbiniekus, 
izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju; 

6. 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; 

7. lēmums stājas spēkā ar dienu, kad Pašvaldībā saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojums; 

https://likumi.lv/ta/id/324752#p2.44


8. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 

 
 
 
 

 


