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LĒMUMS
Valmierā

2017.gada 22.jūnijā

Nr.244
(protokols Nr.8, 33.§)

Par Valmieras vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolas – attīstības centra un
Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte” reorganizāciju
Grozījumi: 14.09.2017. lēmums Nr.328 (protokols Nr.12, 1.§)
09.11.2017. lēmums Nr.404 (protokols Nr.15, 1.§)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.), 21.panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes, lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās
funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo
funkciju izpildi,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.pantu, tajā skaitā tā otro daļu, kas nosaka, ka attiecībā uz
pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās
daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi, un 15.panta trešās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādi reorganizē apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām
iestādēm, — rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka republikas pilsētas
pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās
izglītības iestādes, tai skaitā internātskolas, speciālās izglītības iestādes un klases, kā arī
pirmsskolas izglītības grupas bērniem ar speciālām vajadzībām un interešu 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 pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.159
„Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 27.06.2013.
lēmumu Nr.224 (protokols Nr.9, 2.§), iestādes „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola –
attīstības centrs” nolikuma, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 23.08.2012. lēmumu Nr.224
(protokols Nr.11, 25.§) 14.1.punktu, iestādes „Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde „Bitīte”” nolikuma, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 28.04.2016. lēmumu Nr.176
(protokols Nr.4, 32.§) 13.1.punktu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, A.Kupriša, E.Ašeradena, A.Gluhovs, U.Jansons,
R.Gailums, A.Klepers, A.Skrastiņš, V.Ecmanis, J.Jakovins, V.Beķeris, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

uzsākt Pašvaldības izglītības iestāžu „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola –
attīstības centrs” (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 2520901175, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 2, Valmiera, faktiskā adrese Leona Paegles iela 5/7, Valmiera un Leona
Paegles iela 20, Valmiera) (turpmāk – VVBIS-AC) un „Valmieras pilsētas speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”” (izglītības iestādes reģistrācijas numurs 2502901921,
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, faktiskā adrese: Jumaras iela 9, Valmiera)
(turpmāk – SPII „Bitīte”) reorganizāciju, tās apvienojot, un reorganizācijas rezultātā uz
reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes izveidot jaunu Pašvaldības pakļautībā esošu
izglītības iestādi „Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs” (juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 2, Valmiera, izglītības programmu īstenošanas adreses: Leona Paegles iela
5/7, Valmiera, Leona Paegles iela 20, Valmiera, Jumaras iela 9, Valmiera);

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.11.2017. lēmumu Nr.404)

2. reorganizācijas procesā nodrošināt, ka VVBIS-AC licencētās un akreditētās izglītības
programmas: „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes
traucējumiem” (izglītības programmas kods 21015211), „Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (izglītības programmas kods
21015811), „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” (izglītības
programmas kods 21015911) un „Speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem” (izglītības
programmas kods 31015211) turpina īstenot jaunā izglītības iestāde „Valmieras speciālā
vidusskola – attīstības centrs”, izglītības programmu īstenošanas adreses: Leona Paegles
iela 5/7, Valmiera un Leona Paegles iela 20, Valmiera;
3. reorganizācijas procesā nodrošināt, ka VVBIS-AC licencēto izglītības programmu „Speciālā
pirmsskolas izglītības programma bērniem ar dzirdes traucējumiem” (izglītības programmas
kods 01015211) turpina īstenot jaunā izglītības iestāde „Valmieras speciālā vidusskola –
attīstības centrs”, izglītības programmu īstenošanas adrese: Jumaras iela 9, Valmiera;
4. reorganizācijas procesā nodrošināt, ka SPII „Bitīte” licencētās speciālās pirmsskolas
izglītības programmas turpina īstenot jaunā izglītības iestāde „Valmieras speciālā
vidusskola – attīstības centrs”, izglītības programmu īstenošanas adrese: Jumaras iela 9,
Valmiera;
5. noteikt, ka jaunā izglītības iestāde „Valmieras speciālā vidusskola – attīstības centrs” būs
VVBIS-AC un SPII „Bitīte” saistību, prasību, finanšu līdzekļu, darba tiesisko attiecību,
krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un nemateriālo vērtību, kā
arī VVBIS-AC un SPII “Bitīte” licencēto un akreditēto izglītības programmu un izglītības
programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja;
6. noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim;
7. noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no
Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem;
8. uzdot Pašvaldības iestādei „Valmieras Izglītības pārvalde” organizēt šā lēmuma
saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju, tajā skaitā nosūtīt lēmumu Izglītības un
zinātnes ministrijai līdz 26.06.2017;
9. izveidot izglītības iestāžu VVBIS-AC un SPII „Bitīte” reorganizācijas komisiju (turpmāk –
Komisija) šādā sastāvā:
9.1. komisijas priekšsēdētājs: Pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne;
9.2. komisijas locekļi:
9.2.1. Pašvaldības izpilddirektora vietniece Dace Jase;
9.2.2. Pašvaldības iestādes „Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja Iveta Pāže;
9.2.3. Pašvaldības iestādes „Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” (turpmāk
– Administrācija) struktūrvienības „Finanšu dienests” finanšu direktore Inta
Štefenberga;

9.2.4. Administrācijas
struktūrvienības
„Juridiskā
nodaļa”
vadītāja
Ieva
Miķīte-Plusniņa;
9.2.5. struktūrvienības „Audita, personāla un kvalitātes nodaļa”, iekšējā auditore
Sintija Stiģe;
9.2.6. VVBIS-AC direktors Andris Tauriņš;
9.2.7. SPII „Bitīte” vadītāja pienākumu izpildītāja, vadītāja vietniece izglītības jomā
Iveta Dobelniece;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2017. lēmumu Nr.328)

10. uzdot Komisijai nodrošināt reorganizācijas plāna izstrādāšanu, VVBIS-AC un SPII „Bitīte”
materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu
un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt izglītības
iestāžu reorganizācijas procesa pabeigšanu līdz 2017.gada 31.decembrim, veicot
nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šā lēmuma izpildi saistīto
nepieciešamo Pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu;
11. uzdot VVBIS-AC direktoram Andrim Tauriņam un SPII „Bitīte” vadītāja pienākumu
izpildītājai, vadītāja vietniecei izglītības jomā Ivetai Dobelniecei līdz 2017.gada 1.oktobrim
informēt attiecīgi VVBIS-AC un SPII „Bitīte” darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo
vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2017. lēmumu Nr.328)

12. struktūrvienības „Audita, personāla un kvalitātes nodaļa” personāla un kvalitātes vadītājam
organizēt amata kandidātu atlasi uz iestādes „Valmieras speciālā vidusskola” direktora
amatu;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.09.2017. lēmumu Nr.328)

13. lēmums stājas spēkā ar dienu, kad Pašvaldībā saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojums par VVBIS-AC un SPII „Bitīte” reorganizāciju;
14. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

