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Par Raudas internātpamatskolas likvidāciju  
____________________________________________________________________  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības 

likuma 7.panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu un 15.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, Augšdaugavas novada pašvaldības dome, balsojot ar 14 balsīm par 

(Vitālijs Aizbalts, Jānis Belkovskis, Viktors Jasiņavičs, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, 

Reinis Līcis, Aleksejs Mackevičs, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aivars 
Rasčevskis, Deniss Sarafaņuks, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – 
nav, nolemj: 

  
 1. Uzsākt Raudas internātpamatskolas, reģistrācijas Nr.4222900521, juridiskā 

adrese: “Raudas skola”, Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, likvidāciju, to 
pievienojot Medumu speciālajai pamatskolai, reģistrācijas Nr.4222900868, juridiskā adrese: 
Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads. 

 
2. Noteikt, ka Raudas internātpamatskolas pievienošanas process Medumu speciālajai 

pamatskolai pabeidzams ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.augustam, kā rezultātā Raudas 
internātpamatskola kā izglītības iestāde beidz pastāvēt. 

 
3. Noteikt, ka Medumu speciālā pamatskola ir Raudas internātpamatskolas tiesību, 

lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. līdzekļu mācību procesa nodrošināšanai, finanšu līdzekļu, 

izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. 
 
4. Izveidot Raudas internātpamatskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā: 

 
Komisijas priekšsēdētāja 

Vanda Kezika  - Augšdaugavas novada pašvaldības  izpilddirektore 
 
 

https://is.viis.gov.lv/Pages/Institutions/Default.aspx?institutionId=582&Source=https%253a%252f%252fis.viis.gov.lv%252fPages%252fInstitutions%252fSearch.aspx


Komisijas locekļi 
Janita Zarakovska - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības 

pārvaldes vadītāja 
Andris Pļaskota - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās 

nodaļas vadītājs 
Irēna Timšāne - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu 

pārvaldes vadītāja  
Ēriks Lukmans - Medumu speciālās pamatskolas direktors 
Anita Sējāne  - Raudas internātpamatskolas direktora pienākumu  izpildītāja 
Ieva Strode  - Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja. 
 

5. Uzdot Raudas internātpamatskolas direktora pienākumu izpildītājai Anitai Sējānei:  
5.1. līdz 2021.gada 30.jūlijam brīdināt Raudas internātpamatskolas pedagoģiskos un 

tehniskos darbiniekus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbilstoši Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 9.punktam un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, izmaksājot 

atlaišanas pabalstu no Ilūkstes pilsētas administrācijas līdzekļiem Darba likumā noteiktajā 

kārtībā; 
5.2.   līdz 2021.gada 30.jūlijam informēt Raudas internātpamatskolas izglītojamo 

vecākus par Raudas internātpamatskolas pievienošanu Medumu speciālajai pamatskolai šajā 

lēmumā noteiktajos termiņos un kārtībā; 
5.3. nodrošināt dokumentu sagatavošanu un nodošanu pēc piekritības Daugavpils 

zonālajā valsts arhīvā saskaņā ar Raudas internātpamatskolas lietu nomenklatūru. 
 

6. Uzdot Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītājai Ievai Strodei: 
6.1. nodrošināt Raudas internātpamatskolas materiālo un finanšu inventarizāciju pēc 

stāvokļa uz lēmuma pieņemšanas brīdi, kā arī izglītības iestādes materiālo vērtību 

saglabāšanu; 
6.2. līdz 2021.gada 30.jūlijam brīdināt Raudas inernātpamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāju Anitu Sējāni par darba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar Raudas 

internātpamatskolas likvidāciju, izmaksājot atlaišanas pabalstu no Ilūkstes pilsētas 

administrācijas līdzekļiem Darba likuma noteiktajā kārtībā. 
 
7. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai Janitai Zarakovskai saskaņot šo lēmumu ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 
 
8. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 
9. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ilūkstes novada domes lēmumus: 
9.1. 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr.39 “Par Raudas internātpamatskolas likvidācijas 

procesa uzsākšanu”; 
9.2. 2021.gada 29.marta lēmumu Nr.99 “Par Raudas internātpamatskolas darbību”. 

 
 
 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs        A.Kucins 
 


