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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 28.novembrī                                                                Nr. 22, 1.& 
                                                                               Lēmums Nr.480 
 

   Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas 
reorganizēšanu un Bebrenes Muižas vidusskolas izveidošanu 

         
  

Ņemot vērā 2013.gada 21.oktobra LR Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas 
par projektu Nr. 2010/0219/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/003 (Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijai” projekts „Il ūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācija” ), kura īstenošanas beigu termiņš ir 2013.gada 31.decembris, kā arī 
ievērojot to, ka projektā, atbilstoši tā vispārīgajam un tiešajam mērķim, ir paredzēts 
uzlabot Ilūkstes novada vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot integrētas izglītības iestādes 
izveidi uz Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas bāzes, kas īsteno 
vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī saskaņā ar  LR Izgl ītības un 
zinātnes ministrijas aicinājumu  Ilūkstes novada pašvaldību veikt visas nepieciešamās 
darbības Bebrenes vidusskolas un Bebrenes Profesionālās vidusskolas reorganizācijas 
procesa nodrošināšanai un pabeigšanai un uz to bāzes izveidotas jaunas vispārējās 
izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā līdz 2013.gada 31.decembrim, 
tāpēc ievērojot labas pārvald ības principu, kas ietver atklātību pret privātpersonu un 
sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus 
noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un 
tiesiskās intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  
14.panta pirmās daļas 1. punktu, 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 14.panta otro daļu, 10.panta 
pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu,  novada 
dome nolēma:  

1. Ar 2013.gada 1.decembri reorganizēt Bebrenes Profesionālo vidusskolu (Reģ. 
Nr. 90009479109, juridiskā adrese: „Tehnikums”, Bebrene, Bebrenes pag., 
Ilūkstes novads, LV 5439), to pievienojot Bebrenes vidusskolai (Reģ. Nr. 
90001864804, juridiskā adrese: „Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pag., 
Ilūkstes novads, LV 5439), kā rezultātā Bebrenes Profesionālā vidusskola beidz 
pastāvēt un nomainīt nosaukumu no „Bebrenes vidusskola” uz „Bebrenes Muižas 
vidusskola” (juridiskā adrese: „Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes 
novads, LV 5439). Noteikt, ka Bebrenes Muižas vidusskola ir Ilūkstes novada 
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pašvaldības vispārējās izglītības iestāde un tā īsteno vispārizglītojošās un 
profesionālās izglītības programmas, par ko izsniedz attiecīgai izglītībai 
atbilstošus izglītības dokumentus. 

2. Noteikt, ka Bebrenes Muižas vidusskola ir abu izglītības iestāžu (Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas) funkciju, tiesību, saistību, 
prasību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva, kā arī materiālo un 
nemateriālo vērtību pārņēmēja. 

3. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Muižas vidusskolas nolikumu 
(Reģ. Nr. 6/2013), saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei reģistrēt Bebrenes 
Muižas vidusskolu izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar LR normatīvo aktu 
prasībām, tajā skaitā ar  23.11.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.965 
“Izgl ītības iestāžu reģistrācijas kārtība” prasībām. 

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

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei.  
7. Lēmums stājas spēkā dienā, kad pašvaldība ir saņēmusi šim lēmumam 

saskaņojumu no LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes 
dienesta.  

Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Muižas vidusskolas nolikums (reģ. 
Nr.6/2013) uz 9 lp. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                            Stefans Rāzna 


