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Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas grupu komplektāciju 2013.- 2014. mācību gadam   

 
 

Komiteju kopsēdē š.g. 26.augustā tika izskatīts jautājums par Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skolas grupu komplektāciju 2013.- 2014.mācību gadam, kur noklausoties Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas direktora Edvīna Megņa ziņojumu par audzēkņu grupu 
komplektāciju mūzikas un mākslas izglītības programmās, gatavojoties 2013.-2014.mācību 
gadam un apspriežot minētās izglītības iestādes tālāko attīstību, tika konstatēts: 

1) Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā ir uzņemti 10 audzēkņi mūzikas programmās, savukārt 
mākslas programmā nav uzņemts neviens audzēknis;  

2) audzēkņu uzņemšanu mūzikas un mākslas izglītības programmās, to izsludinot pašvaldības 
mājas lapā un izplatot afišas novada teritorijā, skolas administrācija organizēja divas reizes – 
šī gada maija un jūlija mēnešos; 

3) cita veida informēšana par iespēju Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā apgūt mākslas 
izglītības programmu un izglītības iestādi popularizējoši pasākumi netika organizēti. Kopš 
2012.gada 26.jūlija, kad dome pieņēma lēmumu par Ilūkstes mūzikas skolas iekšējās 
reorganizēšanas procesa uzsākšanu no izglītības iestādes puses nav notikušas nekādas 
popularizējošas aktivitātes un pasākumi. Kā piemēram „radošās darbnīcas”, kurās ir iespēja, 
organizējot bērniem kopā ar vecākiem iespēju darboties dažādos mākslas virzienos 
(veidošanā, gleznošanā, papīra locīšanā, batikā, u.c. veidos), popularizēt skolas ideju un 
prasmes mākslas izglītības nodrošināšanā; 

4) skola pēc reorganizācijas nav pietiekoši mērķtiecīgi darbojusies mākslas jomas 
popularizēšanā un iestādes vadītājs nav izmantojis visas tā rīcībā esošās iespējas, lai 
sasniegtu pašvaldības uzstādīto mērķi un intereses mākslas programmas īstenošanā 
Ilūkstes novadā.  
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī 2012.gada 27.septembra llūkstes novada domes 

lēmumu Nr.427 (protokols Nr.13., 19.&) ”Par Ilūkstes mūzikas skolas direktora E.Megņa 
ziņojumu jautājumā par skolas iekšējās reorganizācijas rezultātā plānoto attīstību”, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, kurš nosaka, ka 
„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas 
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”; 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 
kurš nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var  pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”; 69.panta pirmās 
daļas 2. punktu, kurš nosaka, ka  „pašvaldības izpilddirektors dod rīkojumus pašvaldības 
iestāžu vadītājiem”; LR Darba likuma 2.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka „šis likums un citi 
normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistoši visiem darba devējiem 
neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un darbinieku savstarpējās 
tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata”;  28.panta otro daļu, kurš nosaka, ka „ar 
darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un 
darba devēja rīkojumiem,..”; 86.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka „ja darbinieks bez 



attaisnojoša iemesla veic darbu .. nepienācīgi .. ir nodarījis zaudējumus darba devējam, 
darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus”; 90.pantu un  
90.panta pirmo daļu, kurš nosaka, ka  „par noteiktās darba kārtības vai darba līguma 
pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu, minot tos 
apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu”,  novada dome nolēma: 
1. Pieņemt zināšanai Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora Edvīna Megņa ziņojumu 

par skolas grupu komplektāciju 2013.- 2014. mācību gadam, atzīstot par nepietiekamu savā, 
kā izglītības iestādes vadītāja, rīcībā esošo iespēju izmantošanu pašvaldības uzstādītā 
mērķa un interešu mākslas programmas īstenošanā Ilūkstes novadā sasniegšanai. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei izvērtēt Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 
direktora Edvīna Megņa pārkāpuma smagumu nepietiekami mērķtiecīgi darbojoties skolēnu 
piesaistei, komplektējot grupu mākslas izglītības programmā, apstākļus, kādos tas izdarīts, 
kā arī personiskās īpašības un atbilstoši LR normatīvajiem aktiem piemērot disciplinārsodu 
(piezīmi vai rājienu). 

 
  

Sēdes vadītājs                                                                           Stefans Rāzna 
 
 

 


