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Lai novērstu COVID-19 pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu 
Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija 2020. gada pavasarī nāca klajā 
ar vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Latvijā Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda (turpmāk - 
Atveseļošanās fonds) ietvaros ir noteikusi augstas prioritātes investīciju vajadzības, kas mazinātu sociāli 
ekonomiskās atšķirības un risinātu demogrāfiskās problēmas, tai skaitā Izglītības un zinātnes ministrijas 
(turpmāk – Ministrija) koordinētajā Atveseļošanās fonda 3.1.1.5. investīciju  “Izglītības iestāžu 
infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” (turpmāk - 3.1.1.5. investīcija) programmā tiks sniegts atbalsts 
uzlabojumiem izglītības iestāžu ēku fiziskajā vidē higiēnas prasībām atbilstošu mācību telpu izveidei. 
Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un 
noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un 
aprīkošana" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi) ietvaros tiks nodrošinātas investīcijas 
vispārējās izglītības iestādēs to mācību vides modernizēšanai. Atbalsts tiks sniegts granta veidā 
pašvaldībām, kas nodrošinās visaptverošu vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu. Noteikumos 
minēto  investīcijas mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu 
koncentrāciju un izmantošanu, stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, 
tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem. 
Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kas līdz 2023. gada 28. februārim pieņem un saskaņošanai Ministrijā 
iesniedz pašvaldības domes pieņemtus lēmumus par visaptveroša vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanu atbilstoši  noteikumu 11. punktā minētajiem 3.1.1.5. investīcijas projektu iesniedzēju 
priekšatlases kritērijiem.  

Neveicot izmaiņas esošajā izglītības iestāžu tīklā, nav iespējams saglabāt izglītības konkurētspēju, 
nodrošinot līdzvērtīgas iespējas mācību programmu apguvei izglītojamajam neatkarīgi no viņa 
dzīvesvietas. Vienlaikus, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitajā daļā  noteikto, tiktu 
efektivizēti skolu infrastruktūras un cilvēkkapitāla resursi, veidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības eko 
sistēmu novadā. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, 
izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu 
un detalizāciju, un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija lēmumu Nr.348 “Par Cēsu novada 
pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu” (turpmāk – Izglītības stratēģija), izveidotā darba grupa ir 
izstrādājusi un sagatavojusi priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla pilnveidei vidusskolas izglītības pakāpei, 
lai veidotu mūsdienīgu, konkurētspējīgu un iekļaujošu izglītības pakalpojumu. Izglītības stratēģijā ir ietverti 
gan Eiropas un Valsts līmeņa politiskie uzstādījumi, gan kopējie Cēsu novada izaicinājumi izglītības nozarē. 
Kā būtisks faktors jāatzīmē Valsts izglītības satura centra īstenotais projekts “Skola 2030”, kas paredz 
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas līdz vidusskolai, 
kā rezultātā izglītojamie gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Darba 
grupas izstrādātie kritēriji Cēsu novada vidējās izglītības pakāpes iestāžu analīzei iekļauj nosacījumus, kas 
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ietver vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas un finansēšanas izmaiņas, nosakot kā prioritātes 
izglītības kvalitātes,  konkurētspējas kritēriju izpildi un pieejamību. 

Esošās situācijas objektīvā datu analīze attiecībā uz vidējo izglītības pakāpi  Cēsu novadā: 
1) Izglītojamo skaits būtiski samazinās, kas  vidējā izglītības pakāpē rada riskus jaunā satura apguvei,  
2) Izglītības iestādes piedāvātā izglītības pakalpojuma konkurētspēja, ietverot padziļināto kursu 

piedāvājumu, ar izņēmumiem,  veido padziļinātos humanitārās ievirzes kursus, kas ir pretrunā ar 
pieprasījumu darba tirgū novadā un valstī, 

3) Izglītības iestādes īstenotā pakalpojuma kvalitāte vairākām izglītības iestādēm ir riska zonā, jo 
obligāto Centralizēto eksāmenu indekss ir  tuvu Valstī noteiktajam OCE indeksa zemākajai robežai, 
kas saskaņā ar 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem 583  “Kritēriji un kārtība, kādā valsts 
piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības 
pakāpē” var ietekmēt pedagogu darba samaksu no Valsts budžeta līdzekļiem, 

4) Profesionāla pedagoģiskā resursa kapacitāte un piesaiste ir ierobežota, īpaši STEM jomas mācību 
priekšmetos, kas neļauj izglītības iestādei pilnā apmērā nodrošināt mācību programmas apguvi, 
tai skaitā padziļinātos kursus, 

5) Mobilitāte un pieejamība, kas būtiska izglītojamajam, lai netiktu ierobežots izglītības un interešu 
izglītības pakalpojums. 

Ņemot vērā esošo situāciju un nepieciešamo rīcību Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības 
iestāžu tīkla optimizācijai un Noteikumu 11.punktā minētos priekšatlases kritērijus, darba grupa virza 
priekšlikumu - atbalstīt Priekuļu vidusskolas dalību investīciju 3.1.1.5.i “Izglītības iestāžu infrastruktūras 
pilnveide un aprīkošana” programmā, jo Priekuļu vidusskola atrodas līdz 2021. gada 1. jūlijam 
reorganizētas Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā centrā, saskaņā ar Valsts izglītības 
informācijas sistēmas datiem uz 2022. gada 1. septembri tai ir lielākais izglītojamo skaits 1.–9. klašu grupā, 
un tai pēdējos piecos gados ir stabila un pozitīva izglītojamo skaita dinamika 1.–6. klašu grupā. 
Programmas investīciju piesaiste tiks virzīta reorganizētās Priekuļu vidusskolas ergonomiskas mācību 
vides izveidē, mācību procesa nodrošināšanai paredzētā aprīkojuma iegādei, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai. Atveseļošanas fonda finansējums katram 
3.1.1.5.investīcijas projektu iesniedzējam tiks rēķināts proporcionāli investīcijai izvirzītās izglītības iestādes 
izglītojamo skaitam 1.–9. klašu grupā saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2022. 
gada 1. septembri. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu, 10. panta pirmās daļas 8. 
punktu, kas cita starpā nosaka, ka Domes kompetencē ir reorganizēt un likvidēt tās sastāvā esošās 
institūcijas, 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, 
23. panta otro un piekto daļu, kas cita starpā nosaka, ka  pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē 
un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Ministriju un par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju 
attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, Ministru kabineta 
2022. gada 4. oktobra noteikumiem Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 
plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas 
noteikumi" 11.1. , 11.2. punktam un  atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
09.02.2023.atzinumam (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2023. atzinumam 
(prot. Nr.2), Cēsu novada dome,  ar 11 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, 
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars) , 5 - pret (Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Guntis  Grosbergs, Hardijs 
VENTS, Laimis Šāvējs),  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Priekuļu vidusskolas Cēsu novadā Priekuļu pagastā dalību projektā "Eiropas Savienības 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu 
infrastruktūras pilnveide un aprīkošana"” investīciju piesaistei infrastruktūras pilnveidei un 
mācību vides aprīkošanai, ņemot vērā, ka: 

1.1. Priekuļu vidusskola atrodas līdz 2021. gada 1. jūlijam reorganizētas Priekuļu novada 
pašvaldības administratīvajā centrā; 



1.2. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2022. gada 1. septembri tai ir 
lielākais izglītojamo skaits 1.–9. klašu grupā;  
1.3. tai pēdējos piecos gados ir stabila un pozitīva izglītojamo skaita dinamika 1.–6. klašu 
grupā.  

2. Līdz 2024./25. mācību gadam reorganizēt ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo 
vispārējās vidējās izglītības iestādi - Priekuļu vidusskola, pārveidojot to par Priekuļu pamatskolu 
ar 1-9. klasi: 

2.1. Sākot ar 2023. / 2024. mācību gadu Priekuļu vidusskolā  neuzņemt 10.klases izglītojamos, 
paredzot esošo vidusskolas klašu audzēkņiem iespēju pabeigt uzsāktās mācības; 
2.2. Uzdot Priekuļu vidusskolas direktorei izstrādāt izglītības iestādes reorganizācijas plānu; 
2.3. Uzdot Priekuļu vidusskolas direktorei informēt izglītības iestādes darbiniekus, darbinieku 
pārstāvjus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestādes reorganizāciju.  

3. Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei iesniegt Ministrijai Domes lēmumu 
saskaņošanai par dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i 
investīciju "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” programmā saskaņā ar 
pašvaldības Cēsu novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pielikumu Investīciju plāns. 

4. Saskaņā ar Noteikumu 11.punktu, noteikt ārpus pašvaldības administratīvā centra esošajām 
vispārējās vidējās izglītības iestādēm - Jaunpiebalgas vidusskolai, Vecpiebalgas vidusskolai, Jauno 
Līderu vidusskolai  - pārejas periodu līdz 2025. gada 31. augustam. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


