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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 26.jūnij ā                                                                             Nr. 8., 1.& 
                                                                               Lēmums Nr.328 
 

Par Ilūkstes m ūzikas un m ākslas skolas direktoram E.Megnim pašvald ības uzdoto 
pien ākumu saist ībā ar mācību iest ādes darb ības un m ācību procesa nodrošin āšanu 

atbilstoši iest ādes statusam neveikšanu 
   

    Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – iest āde vai skola ) svarīgākā funkcija ir 
profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošana, tādējādi veicinot 
iedzīvotāju izglītības attīstību un vēlmi aktīvi iesaistīties novada kultūras dzīvē, tādēļ Ilūkstes 
novada dome ir izrādījusi pamatotu interesi par iestādes darbu, izvērtējot tās direktora E.Megņa 
pašvaldības uzdoto pienākumu pildīšanu saistībā ar mācību iestādes darbības un mācību procesa 
nodrošināšanu atbilstoši iestādes statusam, direktora  profesionālo un saimniecisko darbību, 
attieksmi pret tiešajiem darba pienākumiem, to prioritātēm, lai veiktu iestādes izglītības jomas 
padziļinātu organizācijas analīzi. 

    Izgl ītības likuma 17.panta treš ās da ļas 2.punkts  noteic, ka “novada pašvaldība pieņem darbā 
un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, 
speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 
ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar 
attiecīgās nozares ministriju”.  Ilūkstes mūzikas un mākslas skola ir LR Kult ūras ministrijas 
pārraudz ībā. 

    Izgl ītības likuma 30.panta pirm ā daļa noteic, ka “..izglītības iestādes vadītājs atbild par 
izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību 
reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu 

racionālu izmantošanu..”, savukārt šī likuma 31 daļā noteikts, ka “..izglītības iestādes vadītājam ir 
pienākums nodrošināt izglītības iestādes piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras 
attīstības atbalsta pakalpojumiem..”. 

     Skolas direktora E.Megņa 2004.gada 2.februāra  Darba līguma Nr. 15-7/28 5.punktā noteikts, 
ka E.Megnis ir nodarbināts 5 darba dienas nedēļā ar darba laiku 6 stundas dienā, bet darba laika 
sākums un beigas, pārtraukumi darbā vadoties pēc noteiktajiem darba kārtības noteikumiem. 

    Skolas direktora E.Megņa amata apraksta 2.1.punkts noteic, ka “..amata pienākumos ietilpst: 
vadīt un organizēt mūzikas skolas darbu..”, bet  3.18.punkts paredz “..par prombūtni paziņot 
Ilūkstes novada domei un ar rīkojumu iecelt direktora pienākumu izpildītāju..”, savukārt 9.punkts 
nosaka “..atbildību par darba norisi un rezultātiem – atbildību par mazas institūcijas (līdz 25 
amatiem) darbu..”. 

Izskatot Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora 06.06.2014. ziņojumu „Par mūzikas un 
mākslas skolas darbības un kvalitatīva mācību procesa nodrošinājuma plānojumu iestādes 
finansējuma ietvaros” un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 13.06.2014. ziņojumu „Par Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas direktora E.Megņa neatrašanos darba vietā”, Izglītības, kultūras un 



2 
 

sporta nodaļas 17.06.2014. ziņojumu „Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktoram 
E.Megnim uzdotā uzdevuma izpildi”, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 19.06.2014. ziņojumu 
„Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora E.Megņa, kā iestādes vadītāja pienākumu 
neveikšanu saistībā ar darbinieku darba grafiku izveidošanu un saskaņošanu izglītības iestādes 
darbības nodrošināšanai vasaras periodā”,  kā arī ņemot vērā  Ilūkstes novada domes 26.07.2012.  
lēmumu Nr.336 (prot. Nr.9, 10.&) „Par Ilūkstes mūzikas skolas iekšējās reorganizācijas procesa 
uzsākšanu”, 31.01.2013. lēmumu Nr.22 (protokols Nr.1, 22.&) „Par Ilūkstes mūzikas skolas 
nosaukuma maiņu un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu”, 29.08.2013. 
lēmumu Nr.354 (protokols Nr.17, 2.&) „Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas grupu 
komplektāciju”, 29.05.2014. lēmumu Nr.323 (protokols Nr.7, 69.&) „Par Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skolas darbības un kvalitatīva mācību procesa nodrošinājuma plānojumu izglītības 
iestādes finansējuma ietvaros”, kā arī ņemot vērā 20.06.2014. komiteju kopsēdē deputātu debatēs 
izteiktos viedokļus minētā jautājuma izskatīšanā, tika konstatēts, ka: 

1. Lai radītu iespēju novada iedzīvotājiem iegūt daudzveidīgāku un pilnveidīgāku 
profesionālās ievirzes izglītību 26.07.2012. Ilūkstes novada Dome pieņēma lēmumu par Ilūkstes 
mūzikas skolas iekšējās reorganizācijas procesa uzsākšanu. Kopš 31.01.2013. iestāde darbojas 
kā Ilūkstes mūzikas un mākslas skola. Iestādes direktors nav izpildījis uzdoto pienākumu licencēt 
mākslas izglītības programmu un 2013./2014. mācību gadā nav uzsākta mākslas virziena 
izglītības īstenošana. 

2. 29.08.2013. Ilūkstes novada dome lēmumā Nr.354 (protokols Nr. 17, 2.&) „Par Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas grupu komplektāciju” ir atzinusi par nepietiekamu izglītības iestādes 
direktora rīcībā esošo iespēju izmantošanu pašvaldības uzstādītā mērķa un interešu mākslas 
programmas īstenošanā Ilūkstes novadā sasniegšanai.  

3. Iestādes direktors nav pilnībā izpildījis Ilūkstes novada domes 29.05.2014. lēmumu Nr.323 
(protokols Nr.7, 69.&) „Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas darbības un kvalitatīva mācību 
procesa nodrošinājuma plānojumu izglītības iestādes finansējuma ietvaros” uzdoto uzdevumu un 
iestādes direktora 06.06.2014. iesniegtais ziņojums „Par mūzikas un mākslas skolas darbības un 
kvalitatīva mācību procesa nodrošinājuma plānojumu iestādes finansējuma ietvaros” ir nepilnīgs 
un virspusējs, tajā nav iekļauta: 

3.1. pilnīga atskaite par 2013./2014.māc.g. darbības un kvalitatīva mācību procesa 
nodrošinājumu un finansējuma izlietošanu, nenorādot iestādes finansējuma izlietojumu 
un neveicot analīzi par viena audzēkņa izmaksām esošajās izglītības programmās, kā 
arī par izmaiņām, mainoties skolēnu skaitliskajam sastāvam izglītības programmās, 
ņemot vērā programmu specifiku, tādējādi nenorādot izglītības iestādes mācību procesa 
efektivitāti; 

3.2. detalizēts plānojums par iestādes darbību un mācību procesa kvalitatīvu nodrošinājumu 
iestādei esošā garantēti pieejamā finansējuma ietvaros (valsts budžeta dotācija, 
pašvaldības finansējums, dalības maksa), neveicot analīzi par izglītības programmu 
lietderību, ņemot vērā pieejamā finansējuma apmērus un skolēnu skaita izmaiņas, 
programmu īstenošanas specifiku; 

3.3. nepieciešamā finansējuma apmērs, lai īstenotu vizuāli plastiskās izglītības programmas 
realizāciju iestādē, kā arī iespējamo minētās programmas attīstību, norādot konkrētas 
iestādes darbības;  

3.4. iespējamās iestādes darbības mākslas izglītības programmu popularizēšanai un 
potenciālo audzēkņu ieinteresēšanai iegūt mākslas profesionālās ievirzes izglītību 
iestādē; 

3.5. detalizēts plānojums par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas vēlamo darbību un attīstību 
skolas prestiža celšanai un tās konkurētspējas veicināšanai mūzikas un mākslas 
izglītības iestāžu vidū valsts mērogā, paredzot vēlamo finansējumu. 

4. Iestādes direktors, plānojot 2014.gada iestādes budžetu, nav paredzējis nepieciešamo 
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finansējumu mākslas virziena attīstībai iestādē, kā arī nav sniedzis savu finanšu plānojumu 
iestādes kvalitatīvam mācību procesa nodrošinājumam esošo iestādes finanšu līdzekļu apmērā. 

5. Iestādes direktors, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 13.06.2014. ziņojumu 
„Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora E.Megņa neatrašanos darba vietā”, nav 
nodrošinājis izglītības iestādes nepārtrauktu darbību un nav atradies savā darba vietā, tādējādi 
nav nodrošināts iestādes labas pārvaldības princips un nav nodrošināta tās nepārtraukta 
pieejamība. Izglītojamo vasaras brīvlaiks maina ierasto izglītības iestādes darba ritmu. Tomēr tas 
nenozīmē, ka izglītības iestādes var pārtraukt savu darbību. Secināms, ka pārbaudēs konstatētā 
situācija skolā turpmāk nav pieļaujama. 

6. Izvērtējot 2014.gada 26.jūnija pašvaldības domes priekšsēdētāja S.Rāznas, pašvaldības 
izpilddirektores L.Dudares, Būvvaldes vadītāja V.Komula, būvinženiera R.Līča ziņojumu, 
konstatēts, ka “2014. gada 10.jūnijā plkst.11.30  apmeklējot arī Ilūkstes mūzikas un mākslas skolu, 
lai ar direktoru E.Megni pārrunātu  jautājumus, kas saistīti ar mākslas izglītības programmas 
īstenošanas gaitu un iestādes turpmāko darbību.  Plkst.11.35 tika pārbaudītas iestādes ārējās un 
iekšējās (no pagalma puses) durvis. Uzturoties pie iestādes aptuveni 15 minūtes, konstatēts, ka 
iestāde ir slēgta, iepriekš to nesaskaņojot ar Ilūkstes novada pašvaldību. Skolas direktora 
E.Megņa neatrašanās darba vietā  norāda uz to, ka netiek nodrošināta iestādes darbības 
nepārtrauktība, kā arī savas, kā skolas direktora, prombūtnes gadījumā iestādē nav noteikts 
kompetents aizvietotājs, kurš nodrošinātu .. skolas  darbību..”. 

7. No augstāk minētajiem ziņojumiem un tajos konstatētā izriet, ka skolā novada 
iedzīvotājiem bija liegta iespēja saņemt izglītības pakalpojumus, jo tās darbībā iedzīvotājiem netika 
nodrošinātas Satversmes 104.pantā noteiktās tiesības (Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā 
veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. 
Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā), vairāki Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
10.pantā noteiktie valsts pārvaldes principi, kā arī šā likuma 17.panta pirmajā daļā, 30.panta otrajā 
un 33.panta otrajā daļā noteiktais. 

8. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora 
vietnieks Jānis Mihailovs, sniedzot publisku informāciju, uzsver, ka "Izglītības iestādes darbības 
nepārtrauktība ir svarīga arī izglītojamajiem, jo nereti tieši brīvlaikā tiek risināti jautājumi, 
piemēram, par dzīvesvietas maiņu, kas var nozīmēt arī izglītības iestādes maiņu, tiek risināti 
jautājumi arī par izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu un dažādu izziņu izsniegšanu u.tml. 
Līdz ar to izglītības iestādes vadībai ir jānodrošina, lai izglītības iestāde būtu pieejama 
privātpersonām arī vasaras brīvlaikā, tostarp tai jāspēj normatīvajos aktos noteiktā termiņā sniegt 
atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem, kā arī organizēt pieprasīto dokumentu 
izsniegšanu".(http://ikvd.gov.lv/vasaras-brivlaiks-un-izglitibas-iestades-vaditaja-aizvietosana/ 
„ Vasaras brīvlaiks un izglītības iestādes vadītāja aizvietošana”, 29.05.2013.) 

9. Iestādes direktors, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 19.06.2014. ziņojumu 
„Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora E.Megņa, kā iestādes vadītāja pienākumu 
neveikšanu saistībā ar darbinieku darba grafiku izveidošanu un saskaņošanu izglītības iestādes 
darbības nodrošināšanai vasaras periodā”, nav nodrošinājis un organizējis pedagogu darbu pēc 
mācību gada noslēguma vasaras mēnešos, pedagogiem neesot ikgadējā atvaļinājumā, nesastādot 
un neapstiprinot daba laika plānojuma grafiku darbiniekiem, tādējādi neveicot savus iestādes 
direktora pienākumus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, iestādes darbību reglamentējošo 
normatīvo aktu un iestādes direktora amata aprakstu. 

10. 26.06.2014. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistes S.Plones pārbaudē par 
iestādes dokumentu apriti tika konstatēts, ka nosūtāmo dokumentu reģistrā pēdējais ieraksts ir 
veikts 07.11.2013. un saņemto dokumentu reģistrā pēdējais ieraksts ir veikts 12.02.2013. Tas 
liecina par to, ka iestādē ilglaicīgi nav nodrošināta normatīviem aktiem atbilstoša dokumentu 
pārvaldības organizācija. 

11. Izskatot skolas direktora E.Megņa paskaidrojumus, tajos ietverto informāciju, un 
uzklausot domes sēdē izteikto viedokli, secināms, ka E.Megnis nav apņēmies turpmāk savā 
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darbībā ievērot LR normatīvos aktus, nav novērsis norādītos trūkumus, vairākkārt nav pildījis 
domes uzliktos pienākumus, lai uzlabotu iestādes darbu un veicinātu novada izglītības jomas 
attīstību. 

12. Ņemot vērā 31.01.2013. Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas Nolikumā Nr.1/2013 
20.punktā noteikto, izvērtējot direktora E.Megņa līdzšinējo darbību un attieksmi pret saviem 
tiešajiem amata pienākumiem, domes sēdēs konstatētos pārkāpumus, to būtiskumu un ilgstošo 
raksturu, kā arī iestādes direktora sniegtos paskaidrojumus, pašvaldības izpilddirektore L.Dudare, 
izmantojot 25.07.2013. pašvaldības Nolikumā Nr.6/2013 22.7.punktā noteiktās pilnvaras, un likuma 
„Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās pilnvaras, ierosina domei atbrīvot no 
amata pašvaldības iestādes vadītāju - Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktoru Edvīnu Megni.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, 21.panta 1.daļas 9.punktu, 69.pantu, 69.panta pirmās daļas 4.punktu, 
Izglītības likuma nosacījumiem un Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, 30.pantu, 
Darba likuma nosacījumiem, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu, 
102.pantu, 103.panta pirmās daļa 2.punktu, 128.panta pirmo daļu, ar 10 bals īm par, pret – 3, 
atturas - nav , (saskaņā ar likumu “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās deputāts Edvīns Megnis),  novada dome nol ēma: 

 

1. Ar 2014.gada 26.jūniju atbrīvot no darba Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktoru 
Edvīnu Megni (personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese) par paviršu amata pienākumu 
pildīšanu un 2004.gada 2.februāra Darba līguma Nr. 15-7/28  6.; 7.1; 7.4 un 7.5  punktu 
pārkāpšanu. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei organizēt E.Megņa atbrīvošanu no amata 
Darba likumā noteiktā kārtībā. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei organizēt atklāta konkursa izsludināšanu uz 
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora amatu līdz 2014.gada 1.augustam. 

4. Uz laiku līdz jauna Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora iecelšanai iecelt par 
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumu izpildītāju direktora vietnieci Ritu 
Žilvinsku, (personas kods). 

5. Uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļai saskaņot lēmumu ar LR Kultūras Ministriju. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Sēdes vadītājs                                                           Stefans Rāzna  


