
 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 27.decembrī                                                         Nr. 17., 1.& 
                                                                       Lēmums Nr. 567 

 

Par projekta „Il ūkstes novada visp ārējās izgl ītības iest āžu t īkla optimiz ācija” īstenošanu 

 
Izskatot LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 17.12.2012. vēstuli Nr.01-14/5568 „Par 

projekta īstenošanu Vienošanās Nr.2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/003” ar lūgumu 
Ilūkstes novada pašvaldībai iesniegt Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā VIAA) 
projekta grozījumu pieprasījumu par projekta „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācija” vienošanās Nr. 2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/003 (turpmāk tekstā – 
projekts) īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2013.gada 31.decembrim, uzklausot 
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu un 
Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas direktores Ērikas Šaršunes 
viedokli, tiek konstatēts sekojošais: 
1. Ilūkstes novada pašvaldība, īstenojot projektu faktiski ir nodrošinājusi projekta nosacījumu 

izpildi paredzētajā termiņā – līdz 2012.gada 31.decembrim, savu faktisko un juridisko iespēju 
robežās ir sasniegusi projekta mērķi – „Veikt integrētas izglītības iestādes infrastruktūras 
sakārtošanu un optimizēšanu, kā rezultātā būtiski samazināsies infrastruktūras 
apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, veicinot racionālu budžeta līdzekļu izlietošanu. 
Veikt mācību aprīkojuma un mēbeļu iegādi, kā rezultātā tiks nodrošināts programmu 
specifikai un mūsdienu prasībām atbilstošs mācību aprīkojums, veicinot vidējās izglītības 
kvalitāti” un izpildījusi visas projektā paredzētās aktivitātes, pārņemot Bebrenes Profesionālo 
vidusskolu no LR Izglītības un Zinātnes ministrijas un izveidojot kopēju infrastruktūru, ar 
Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes vidusskolu, nodrošinot iestādi ar nepieciešamo 
aprīkojumu izglītības kvalitātes uzlabošanai, kopēju iestāžu administrēšanas un uzturēšanas 
personāla pārvaldību, veicinot racionālu budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī 2011.gada 
29.decembrī pieņemot domes lēmumu Nr.565 (Protokols Nr.16.,50.&) „Par Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganizēšanu un Bebrenes Muižas 
vidusskolas izveidošanu” tika izdarītas no pašvaldības puses nepieciešamās juridiskās 
darbības skolu reorganizācijai, lai izveidotu vienu integrētu izglītības iestādi, kura īstenotu 
vispārējās un profesionālās izglītības programmas. 

2. Saņemot LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta 
2012.gada 30.janvāra lēmumu Nr.2-26/30 „Par grozījumu izdarīšanas atteikšanu Izglītības 
iestāžu reģistrā”, kurā tiek norādīti iemesli atteikumam reģistrēt integrētu izglītības iestādi, 
pašvaldība apzinās LR likumdošanas aktu nepilnības, un tiek izdarīts secinājums, ka tikai 
valstiskā līmenī ir iespējams veikt grozījumus LR likumdošanā, lai nodrošinātu integrētas 
izglītības iestādes izveidošanu.  

3. Neskatoties uz to, ka no pašvaldības puses ir veiktas visas nepieciešamās darbības augstāk 
minētā projekta īstenošanā, ir nepieciešams lūgt VIAA projekta grozījumu pieprasījumu, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 25.2 10.punktu 
nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, lai tiktu pagarināts projekta īstenošanas termiņš 
līdz 2013.gada 31.decembrim juridisko jautājumu atrisināšanai un attiecīgo izmaiņu 
veikšanai LR normatīvajos aktos projekta mērķa pilnīgai sasniegšanai. 
 
    Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav (saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās 1 deputāts), novada dome nol ēma:   



1. Pieņemt zināšanai LR Izglītības un Zinātnes ministrijas 17.12.2012. vēstulē Nr.01-14/5568 
„Par projekta īstenošanu Vienošanās Nr. 2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/003” 
pašvaldībai sniegto informāciju. 

2. Atzīt, ka pašvaldība faktiski ir nodrošinājusi projekta nosacījumu izpildi paredzētajā termiņā – 
līdz 2012.gada 31. decembrim, sasniedzot paredzēto projekta mērķi. 

3. Iesniegt VIAA projekta grozījumu pieprasījumu ar lūgumu pagarināt projekta „Ilūkstes 
novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” īstenošanas termiņu līdz 2013.gada 
31.decembrim. 

4. Atkārtoti aicināt LR Izglītības un Zinātnes ministrijai veikt grozījumus LR normatīvajos aktos, 
radot iespēju integrētas izglītības iestādes izveidošanai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

 

 
Sēdes vadītājs                                                                                       Stefans Rāzna  

  
 


