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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 29.maij ā                                                                             Nr. 7., 69.& 
                                                                               Lēmums Nr.323 
 

Par Ilūkstes m ūzikas un m ākslas skolas darb ības un kvalitat īva mācību procesa 
nodrošin ājuma pl ānojumu izgl ītības iest ādes finans ējuma ietvaros  

 
 

Izskatot Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas padomes 22.05.2014. atklāto vēstuli pašvaldības 
vadītājam, deputātiem, un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora iesniegto 15.05.2014. 
ziņojumu „Par aptaujas rezultātiem”, 28.05.2014. ziņojumu “Par mūzikas un mākslas skolas 
finansējumu”, kā arī noklausoties Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktora skaidrojumu, tika 
konstatēts: 

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 (turpmāk tekstā iestāde). Iestādes direktors nav izpildījis 
uzdoto pienākumu licencēt mākslas izglītības programmu un 2013./2014. mācību gadā nav 
uzsākta mākslas virziena izglītības īstenošana. 

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

3) Iestādes direktors 20.01.2014. papildus ierosinājis domei lemt jautājumu par finansējuma 
piešķiršanu klavierstundu apmaksai. Izskatot jautājumu, domes ierosinājums bija iestādes 
direktoram aicināt vecākus sadarboties, apmaksājot nepieciešamās klavierstundas. Iesniegtajā 
iestādes direktora 15.05.2014. ziņojumā par dalības maksas aptaujas rezultātiem nav saprotama 
apkopotā informācija un vecāku paustais viedoklis, kā arī ir secināms, ka nav rasts risinājums 
sadarbībai par klavierstundu apmaksu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
15.pantu, ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – 2, (saskaņā ar likumu “Par interešu konfliktu 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās deputāts 
Edvīns Megnis), novada dome nol ēma:    

1. Uzdot  Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktoram E.Megnim līdz 2014.gada 6.jūnijam  
sniegt Ilūkstes novada pašvaldībai: 

1.1. Atskaiti  par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas līdzšinējo darbību un tam piešķirtā 
finansējuma izlietojumu.  

1.2. Detalizētu plānojumu  par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas darbību un mācību procesa 
kvalitatīvu nodrošinājumu iestādei esošā garantēti pieejamā finansējuma ietvaros (valsts 
budžeta dotācija, pašvaldības finansējums, dalības maksa), ņemot vērā šādus rādītājus: 

1.2.1. Iestādes izglītības programmu skaitlisko audzēkņu piepildījumu; 
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1.2.2. Iestādes programmu specifiku un pedagogu noslodzi atbilstoši mācību satura 
prasībām; 

1.2.3. Esošā finansējuma plūsmu programmu kvalitatīvai īstenošanai; 

1.2.4. Citus būtiskus rādītājus. 

1.3. Detalizētu plānojumu  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. 

2. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai un finanšu 
nodaļas vadītājas vietniecei. 

 

Sēdes vadītājs                                                                 Stefans Rāzna  


