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Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nosaukuma un  veida maiņu 
 

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu novada 
pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša speciālā izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pamatizglītības 
un pirmsskolas izglītības programmas, pamatizglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmas, 
kā arī interešu izglītības programmas, kā arī tiek nodrošinātas  attīstības centra funkcijas.  

Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs īsteno ne tikai speciālās izglītības programmas, bet 
arī vispārizglītojošo pirmsskolas un vispārizglītojošo pamatizglītības programmu, tādēļ minētās izglītības 
iestādes veids ir maināms, jo Izglītības iestādē tiek  īstenotas arī  vispārizglītojošās izglītības programmas.   
 Izglītības iestādei ir perspektīvas attīstīties kā vispārējai izglītības iestādei, mainot iestādes veidu 
no speciālās izglītības iestādes uz vispārējo izglītības iestādi.  

Lai nodrošinātu šādas perspektīvas, izglītības iestādē ir jāveic reorganizatoriska rakstura 
pasākumi, kas paredz iestādes pārveidošanu no speciālās izglītības iestādes uz vispārējo izglītības iestādi. 
Lai nodrošinātu turpmāku izglītības iestādes darbību atbilstoši normatīvo tiesību aktu nosacījumiem, ir 
jāveic organizatoriski pasākumi, kas paredz arī izmaiņas vairākos procesos:  izglītības iestādes nosaukumā,  
izglītības iestādes nolikumā,   izglītības iestādes pamatdarbības veidā.  

Vispārējas Izglītības likuma 51. panta pirmā daļa nosaka, ka “Izglītojamie ar speciālām vajadzībām 
speciālās izglītības programmas var apgūt vispārizglītojošās klasēs, vispārizglītojošo iestāžu speciālajās 
klasēs vai grupās vai speciālās izglītības iestādēs.” 

Izvērtējot Izglītības iestādes perspektīvas, izglītības iestāžu tīklu Cēsu novadā, izglītības iespējas 
Cēsu  novada pašvaldībā,  Cēsu novada bērnu un ģimeņu vajadzības izglītības jomā, tajā skaitā, vajadzību 
pēc pirmsskolas un sākumskolas izglītības, - ņemot vērā valsts politikas iniciatīvas efektīva speciālās 
izglītības iestāžu tīkla un finansēšanas modeļa izveidē, tajā skaitā, iniciatīvas, ka izglītojamos ar speciālām 
vajadzībām var uzņemt vispārējās izglītības programmās pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10. panta desmito daļu, Pašvaldību likuma  4.panta pirmās daļas 4.punktu, un  atbilstoši Cēsu novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.02.2023.atzinumam (protokols Nr.2) un Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 16.02.2023. atzinumam (protokols Nr.2), Cēsu novada dome nolemj: 

1. Sākot no 2023.gada 1.septembra  mainīt  Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centra nosaukumu 
uz  “Cēsu Bērzaines pamatskola” un veidu no speciālās izglītības iestādes uz vispārējo izglītības  
iestādi.  

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram Zigmundam Ozolam:  
2.1. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ar izmaiņām saistītos lēmumus. 
2.2. lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centra direktoram.  
3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes izpilddirektoram. 

 
 
Sagatavoja: Izglītības pārvaldes vadītāja,  L.Markus-Narvila,  Izglītības pārvaldes vadītāja, Cēsu 
Bērzaines pamatskola - attīstības centra direktors Zigmunds Ozols.  

 
 


