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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 28.februār ī                                                                                   Nr. 60 
                                                                                     prot. Nr.3, 8.§   

Par Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un 
Eglaines pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības 

iestādi “Il ūkstes Raiņa vidusskola” 

           Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās 
pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 
17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi.  Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu - tiešās 
pārvaldes iestādi reorganizē, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - Republikas pilsētas pašvaldība un 
novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē 
vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību 
izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 
ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas 
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt 
un likvidēt pašvaldības iestādes. 

Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines 
pamatskolas reorganizācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti - racionāli un efektīvi 
izmantojot finanšu līdzekļus, modernizēt mācību vidi, paplašināt piedāvāto izglītības programmu 
izvēli vidējās izglītības posmā, nodrošināt atbalsta personāla pieejamību, veicināt pedagogu 
pedagoģiskās meistarības izaugsmi, savstarpēji apgūstot  skolu labo pieredzi un tradīcijas. Ilūkstes 
novadā skolu tīkla sakārtošana plānota, analizējot visus kritērijus un to savstarpējo saistību un 
līdzsvarotas attīstības iespējas  visa novada mērogā.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 
2.punktu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un  ņemot vērā 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 26.02.2018. atzinumu (prot.Nr.3, 1.S§), ar 9 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne), PRET– 4 (Kristaps 
Averjanovs,  Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), ATTURAS – 1 (Viktors Jasiņavičs), novada 
dome nolēma: 
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1. Uzsākt  Ilūkstes 1.vidusskolas (izglītības iestādes reģ.Nr. 4213900513, juridiskā adrese: Raiņa 
ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads), Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas (izglītības iestādes reģ.Nr. 
4213902826, juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads), Subates pamatskolas 
(izglītības iestādes reģ.Nr. 4212900508, juridiskā adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes  
novads)  un Eglaines pamatskolas (izglītības iestādes reģ. Nr. 4212900501, juridiskā adrese: Skolas 
iela 41, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads) reorganizāciju , tās apvienojot, un uz 
reorganizējamās Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un 
Eglaines pamatskolas  bāzes izveidot Ilūkstes novada pašvaldības pakļautībā esošu vispārējās 
vidējās izglītības iestādi – Il ūkstes Raiņa vidusskola (juridiskā adrese Raiņa ielā 49, Ilūkste, 
Ilūkstes novads) ar šādām izglītības programmu īstenošanas vietām Ilūkstes novadā: Stadiona ielā 
1, Ilūkstes pilsētā; Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines pagastā; Tirgus laukumā 20, Subates pilsētā. 

2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam.  

3. Noteikt, ka Ilūkstes Raiņa vidusskola ir Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, 
t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un 
izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. 

4. Izveidot skolu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Reinis Līcis - pašvaldības izpilddirektora p.i., 
Komisijas locekļi: 
Sanita Plone - pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas p.i., 
Vita Tolmante - pašvaldības Izglītības metodiķe, 
Velga Glovecka - pašvaldības juriste, 
Ludmila Mačuka - pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietniece, 
Andžela Gičevska-Studāne - pašvaldības personāla/ iepirkumu speciāliste, 
Velta Šterna - Ilūkstes 1.vidusskolas direktore, 
Alite Kudiņa - Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktore, 
Eva Linkeviča - Eglaines pamatskolas direktore, 
Jāzeps Mačuks - Subates pamatskolas direktors. 
 

5. Uzdot skolu reorganizācijas komisijai nodrošināt skolu reorganizācijas plāna izstrādāšanu, 
Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines 
pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma 
noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt skolu 
reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi saistīto 
nepieciešamo Ilūkstes novada pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu. 
 
6. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. 
 
7.  Uzdot Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei Veltai Šternai, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 
direktorei Alitei Kudiņai, Subates pamatskolas direktoram Jāzepam Mačukam, Eglaines 
pamatskolas direktorei Evai Linkevičai viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts saskaņojums no 
Izglītības un zinātnes ministrijas, informēt izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un 
izglītojamo vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju. 

 
8. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


