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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 2.jūnij ā                                                                                              Nr. 243 
                                                                                            prot. Nr.8, 12.§   

Par grozījumiem Il ūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos  

                            

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
8.punktu un Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumiem Nr.831 ”Kārtība, kādā akreditē izglītības 
iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un 
profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kā arī ņemot vērā 02.06.2017. komiteju 
ārkārtas kopsēdes atzinumu, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Pēteris Makaveckis, Imants Rubļevskis, Inese 
Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nolēma:    

1. Izdarīt šādus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos: 
1.1. Izteikt Subates pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar domes 27.08.2009. lēmumu Nr.413, 
prot. Nr.15, 18.&) 43.punktu šādā redakcijā: 
„43. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ” 
1.2. Izteikt Eglaines pamatskolas nolikuma (apstiprināts ar domes  28.08.2014. lēmumu 
Nr.417, prot. Nr.11, 1.&) 17.punktu šādā redakcijā: 
„17. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ” 
1.3. Izteikt Ilūkstes 1.vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar domes 30.09.2009. lēmumu 
Nr.465, prot. Nr.16, 34.&) 39.punktu šādā redakcijā: 
„39. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ”  
1.4. Izteikt Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar domes 22.06.2010. 
lēmumu Nr.189, prot.Nr.10, 1.&) 58.punktu šādā redakcijā: 
„58. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ” 
1.5. Izteikt Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās vidusskolas  nolikuma (apstiprināts 
ar domes 17.01.2014. lēmumu Nr.1, prot.Nr.1, 1.&) 43.punktu šādā redakcijā: 
„43. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ” 
1.6.  Izteikt Raudas  internātpamatskolas  nolikuma (apstiprināts ar domes 31.10.2013. 
lēmumu Nr.427, prot. Nr.20, 14.&) 32.punktu šādā redakcijā: 
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„32. Skolu vada direktors, kuru ieceļ  amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. ”  
1.7. Izteikt Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikuma (apstiprināts ar domes 05.03.2015. 
lēmumu Nr.46, prot. Nr.4, 3.&) 23.punktu šādā redakcijā: 
„23. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Izglītības un zinātnes 
ministriju. ” 
1.8. Izteikt Ilūkstes novada sporta skolas nolikuma (apstiprināts ar domes 28.05.2015. 
lēmumu Nr.205, prot. Nr.11, 2.&) 21.punktu šādā redakcijā: 
„21. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ilūkstes novada dome, 
saskaņojot ar  Izglītības un zinātnes ministriju.” 

 

Pielikumā: 1. Nolikums Nr.4/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta 
nolikumā Nr. 11/2009 “Subates pamatskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
2. Nolikums Nr.5/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 28.augusta nolikumā  
Nr. 2/2014 “Eglaines pamatskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
3. Nolikums Nr.6/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 30.septembra nolikumā  
Nr. 14/2009 “Ilūkstes 1.vidusskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
4. Nolikums Nr.7/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija nolikumā  
Nr. 12/2010 “Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
5. Nolikums Nr.8/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 17.janvāra nolikumā  
Nr. 1/2014 “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
6. Nolikums Nr.9/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra nolikumā  
Nr. 5/2013 “Raudas internātpamatskolas nolikums”” uz 1 lapas. 
7. Nolikums Nr.10/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 5.marta nolikumā  
Nr. 1/2015 “Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikums”” uz 1 lapas. 
8. Nolikums Nr.11/2017 „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 28.maija nolikumā  
Nr. 5/2015 “Ilūkstes novada sporta skolas nolikums”” uz 1 lapas. 
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