
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
 
2012.gada 23.februārī                                                        Nr. 3., 44.& 
                                                                       Lēmums Nr. 93 
 
 

Par groz ījumiem  domes 29.12.2011. l ēmum ā Nr. 563 „Par groz ījumiem Il ūkstes 
novada pašvald ības izgl ītības iest āžu nolikumos un izgl ītības iest āžu vad ītāju 

pilnvaru laiku noteikšanu” 

 

Ņemot vērā 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” un  pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu, atklāti balsojot ar 14 bals īm par, pret – nav, atturas – nav (saskaņā ar likumu “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā 
nepiedalās  deputāte Ērika Šaršune), novada dome nol ēma:   

1. Izdar īt Ilūkstes novada domes 29.12.2011. lēmumā Nr.563 (protokols Nr.16., 48.&) „Par 
grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos un izglītības iestāžu 
vadītāju pilnvaru laiku noteikšanu” šādus grozījumus: 

1.1. Papildin āt lēmuma 1. punktu   ar apakšpunktu 1.10. šādā redakcijā: 

„1.10. Papildināt Bebrenes vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar domes 30.09.2009. 
lēmumu Nr.464 (protokols Nr.16., 33.&)) VI. Nodaļu „Direktora, pedagogu un citu 
darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi „ ar 37.1 punktu šādā redakcijā:  

„37.1 Skolu vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora pilnvaru 
termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Direktors 
pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti”.” 

1.2. Papildin āt lēmuma 1.punktu   ar apakšpunktu 1.11. šādā redakcijā: 

„1.11. Izteikt Bebrenes Profesionālās vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar domes 
29.12.2010. lēmumu Nr.431 (protokols Nr.16., 33.&)) 22.punktu šādā redakcijā: 

  „22. Izglītības iestādi vada direktors, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Direktora     
pilnvaru termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. 
Direktors pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti.” 

1.3. Papildin āt lēmuma 2. punktu  ar  apakšpunktu 2.9. šādā redakcijā : 

„2.9. Bebrenes vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei.” 

1.4. Papildin āt lēmuma 2. punktu  ar apakšpunktu  2.10. šādā redakcijā : 

         „2.10. Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei.” 
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