
 
 
 

 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 29.decembrī                                                        Nr. 16., 50.& 
                                                                       Lēmums Nr.565 
 

Par Bebrenes Profesion ālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas 
reorganiz ēšanu un Bebrenes Muižas vidusskolas izveidošanu 

                            

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, Vispārējās izglītības 
likuma 7.panta otro daļu, Profesionālās izglītības likuma 10.panta pirmo daļu, 19.10.2010. 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.607 „Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju” un 
saskaņā ar novada domes 27.01.2011. lēmumu Nr.24 „Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
un Bebrenes vidusskolas reorganizācijas procesa uzsākšanu”, novada domes 28.07.2011. 
lēmumu Nr.342 „Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas uzsāktās 
reorganizēšanas procesa pagarināšanu’’, kā arī ņemot vērā LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
02.03.2011. reorganizācijas saskaņojumu un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 10.08.2011. atzinumu Nr.4.2.5-15./11705/13369, atklāti balsojot ar 12 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. Ar 2012.gada 3.janvāri reorganizēt Bebrenes Profesionālo vidusskolu (juridiskā adrese: 
„Tehnikums”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes novads, LV 5439, Reģ.nr. 
90009479109) un Bebrenes vidusskolu (juridiskā adrese: „Bebrenes muiža”, Bebrene, 
Bebrenes pag., Ilūkstes novads, LV 5439, Reģ.nr. 90001864804) uz to bāzes izveidojot 
vienu vispārējās izglītības iestādi Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Muižas 
vidusskolu  (juridiskā adrese: „Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes 
novads, LV 5439), kura īsteno vispārizglītojošās un profesionālās izglītības 
programmas, un ir abu izglītības iestāžu darbības funkciju, tiesību, saistību, mantas, 
lietvedības un arhīva pārņēmēja. 

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Muižas vidusskolas nolikumu 
(reģ.Nr.6/2011), saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai reģistrēt Bebrenes Muižas vidusskolu 
izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar 23.11.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.965 
“Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” prasībām. 

4. Uzdot Bebrenes Muižas vidusskolas direktorei iesniegt un saņemt nepieciešamos 
dokumentus, kas saistīti ar izglītības iestāžu reorganizāciju VID Dienvidlatgales 
reģionālajā iestādē, kā arī noslēgt darba līgumus ar izglītības iestādes darbiniekiem. 

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

Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Muižas vidusskolas nolikums (reģ.Nr.6/2011) 
uz 8 lp. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                   Stefans Rāzna 



 
 


