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LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2018.gada 31.maijā                                  Nr.9                      

                                                

Sēde sasaukta plkst.730 

Sēdi atklāj plkst.730 

 

Deputāti balso par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR - V.Melbārdis, I.Radziņa, 

A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – E.Ķaukulis, domes sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 26.februāra lēmumā Nr.2 “Par 

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas 

reorganizāciju” (protokols Nr.4). 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                  Edgars BĒRZKALNS 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

                  Ilona RADZIŅA 

                                     

 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes  

2018.gada 26. februāra ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 2 “Par Dzērbenes vispārizglītojošās  

un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr.4). 

Ziņo I.Putniņš, debatēs piedalās E.Bērzkalns, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Radziņa, V.Melbārdis, 

I.Navra, A.Andersone  

 

         2018.gada 26. februārī Vecpiebalgas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par Dzērbenes 

vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizāciju” (protokols 

Nr.4), turpmāk tekstā – 2018.gada 26. februāra lēmums. 

2018.gada 26.februāra lēmuma ietvaros, citastarp, tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā 

izveidotās Vecpiebalgas novada pamatskolas pamatizglītības un speciālās izglītības programmu 

īstenošanas vieta noteikta Krasta iela 2, Taurene, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-

4119.” 

2018.gada 26.februāra lēmums tika nosūtīts saskaņošanai ar LR Izglītības un zinātnes ministriju 

(turpmāk tekstā – Ministrija), uz ko 19.03.2018. Ministrija ar vēstulē Nr. 4-7e/2018/961 “Par 

izmaiņām izglītības iestāžu tīklā” Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir paudusi konceptuālu 

atbalstu plānoto iestāžu apvienošanai, tomēr vienlaikus norādot, ka, lai ministrija varētu vispusīgi 

izvērtēt jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam par Dzērbenes 

vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas apvienošanu, ir nepieciešams 

iesniegt papildu informāciju par Vecpiebalgas novada pamatskolai noteiktās izglītības programmu 

īstenošanas vietas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atkārtoti izvērtējot 

iespējamās kvalitatīva mācību procesa organizācijas nodrošināšanas iespējas reorganizācijas 

rezultātā. 19.03.2018. Ministrijas vēstulē Nr. 4-7e/2018/961 izteiktais aicinājums pašvaldībai 

iesniegt papildu informāciju, pausts, pamatojoties uz saņemtiem Vecpiebalgas novada iedzīvotāju 

iesniegumiem. 

Ar 2018.gada 12.aprīlī Vecpiebalgas novada domes Finanšu un Sociālo, izglītības  un kultūras 

jautājumu komiteju apvienotās sēdes lēmumu tika nolemts 2018.gada 26.februāra lēmumu atstāt 

spēkā bez grozījumiem, par ko Vecpiebalgas novada pašvaldība ar 2018.gada 17.aprīļa vēstuli 

informējusi Ministriju un atkārtoti lūgusi saskaņojumu Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas 

pamatskolas un Taurenes pamatskolas reorganizācijai. 

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta 02.05.2018. vēstulē 

Nr.4ud-07 /900 pausto viedokli un konstatējumiem pēc abu reorganizējamo iestāžu apmeklējuma, 

Ministrija 08.05.2018. Vecpiebalgas novada pašvaldībai adresētā vēstulē Nr.4-7e/2018/1590 

izteikusi atkārtotu aicinājumu izvērtēt un argumentēti skaidrot Vecpiebalgas novada domes 

2018.gada 26.februāra lēmuma pamatotību attiecībā uz Vecpiebalgas novada pamatskolai 

paredzētās izglītības programmu īstenošanas vietas atbilstību kvalitatīva un efektīva mācību 

procesa organizācijai. 

Reorganizācijas jautājumi atkārtoti skaidroti un pārrunāti arī ar sabiedrību. 18.05.2018. Domes 

priekšsēdētājs Vecpiebalgas novada oficiālajā mājas lapā www.vecpiebalga.lv publicējis 

informāciju, izskaidrojot šā brīža situāciju un to, kas būtu darāms, lai varētu turpināt reorganizāciju 

un saņemt Ministrijas saskaņojumu. Lai papildus skaidrotu situāciju un nepieciešamos lēmuma 

grozījumus, 22.05.2018. notikusi tikšanās ar Taurenes pamatskolas pedagogiem un izglītojamo 

vecākiem, savukārt 23.05.2018. – ar Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas 

pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Ar iedzīvotājiem par šo diskutēts arī pēc 24.05.2018. 

novada domes sēdes. 

      Pamatojoties uz augstākminēto un uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 

8.punktu, atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, I.Radziņa, A.Andersone, A.Caunīte-Bērziņa, 

I.Putniņš, PRET – E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, ATTURAS - nav 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

http://www.vecpiebalga.lv/
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1. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 26. februāra lēmuma Nr.2 

“Par Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas un Taurenes pamatskolas 

reorganizāciju” (protokols Nr. 4) 7. punktā, un izteikt to šādā redakcijā: 

“7. Noteikt, ka pamatizglītības programma- kods:21011111, 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem- kods: 

21015611, 

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods: 

21015811  

tiek īstenotas adresē: “Skola”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4118.” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 8:02 

Sēdes ilgums 32 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 
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