
 
 
 

 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 29.decembrī                                                        Nr. 16., 48.& 
                                                                       Lēmums Nr.563 
 
 
Par groz ījumiem Il ūkstes novada pašvald ības izgl ītības iest āžu nolikumos un 

izgl ītības iest āžu vad ītāju pilnvaru laiku noteikšanu 

                            
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8. un 
9.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – 1, (saskaņā ar likumu 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un 
balsošanā nepiedalās 1 deputāts), novada dome nol ēma:  

1. Izdarīt šādus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos, 
nosakot, ka izglītības iestādes vadītājs tiek iecelts amatā ar pašvaldības Domes lēmumu 
uz noteiktu laiku: 
1.1. Izteikt Subates pamatskolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 27.08.2009. lēmumu 
Nr.413, prot. Nr.15., 18.&) 43.punktu šādā redakcijā: 
„43. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. ” 
1.2. Izteikt Eglaines pamatskolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 27.08.2009. 
lēmumu Nr.412, prot. Nr.15., 17.&) 34.punktu šādā redakcijā: 

„34. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. ” 
1.3. Izteikt Ilūkstes 1.vidusskolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 30.09.2009. lēmumu 
Nr.465, prot. Nr.16., 34.&) 39.punktu šādā redakcijā: 
„39. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. ” 
1.4. Izteikt Ilūkstes Sadraudz ības vidusskolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 
22.06.2010. lēmumu Nr.189, prot.Nr.10., 1.&) 58.punktu šādā redakcijā: 
„58. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. ” 
1.5. Izteikt Ilūkstes novada interešu izgl ītības iest ādes „Il ūkstes b ērnu un jauniešu 
centrs”  nolikuma (apstiprināts ar domes 30.09.2009. lēmumu Nr.468, prot. Nr.16., 
37.&) 19.punktu šādā redakcijā: 



„19. Iestādi (IBJC) vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora 
pilnvaru termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. 
Direktors pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti. ” 
1.6. Izteikt Raudas speci ālās intern ātpamatskolas b ērniem b āreņiem  nolikuma 
(apstiprināts ar domes 23.07.2009. lēmumu Nr.278, prot. Nr.11., 3.&) 7.3.punktu šādā 
redakcijā: 

„7.3. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti.” 
1.7. Izteikt Ilūkstes m ūzikas skolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 25.02.2010. 
lēmumu Nr.63, prot. Nr.4., 26.&) 5.1.punktu šādā redakcijā: 
„5.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti”. 
1.8. Izteikt Ilūkstes novada sporta skolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 23.07.2009. 
lēmumu Nr.284, prot. Nr.11., 9.&) 23.punktu šādā redakcijā: 
„23. Sporta skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora 
pilnvaru termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. 
Direktors pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti.” 
1.9. Izteikt Ilūkstes pirmsskolas izgl ītības iest ādes „Zvani ņš”  nolikuma (apstiprināts 
ar domes 27.08.2009.lēmumu Nr. 415, prot.Nr.15., 20.&) VI. nodaļas nosaukumu šādā 
redakcijā: 
„VI. Vadītāja, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi” 
un papildināt VI. nodaļu ar 20 1punktu šādā redakcijā: 
„.20 1. Iestādi vada vadītājs, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Vadītāja pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Vadītājs 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti”. 

 
2. Noteikt pilnvaru termi ņu l īdz 2017.gada 31.j ūlijam  ieskaitot  šādiem Ilūkstes novada 

pašvaldības izgl ītības iest āžu vad ītājiem : 
2.1. Subates pamatskolas direktoram Jāzepam Mačukam ; 
2.2. Eglaines pamatskolas direktorei Elitai Skrimblei ; 
2.3. Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei Veltai Šternai ; 
2.4. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei Alitei Kudi ņai; 
2.5. Ilūkstes novada interešu izglītības iestādes „Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs” 
direktorei Vandai Rimšai ; 
2.6. Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem direktoram Imantam 
Melderim ; 
2.7. Ilūkstes mūzikas skolas direktoram Edv īnam Megnim ; 
2.8. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītājai Ingai Strodei . 
 

3. Uzdot  pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei,  pamatojoties uz Darba likumu un citiem 
LR normatīvajiem aktiem, veikt  ar lēmuma 2.punkt ā minētajiem izgl ītības iest āžu 
vad ītājiem  visas nepieciešamās darb ības izmai ņu veikšan ā darba tiesisko attiec ību 
jom ā, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi  
 

 
 
Sēdes vadītājs                                                   Stefans Rāzna 
 
 


