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LĒMUMS 

Rīgā 

 

2021.gada 12.augustā                 Nr. 2-12e/167 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde 

Reģistrācijas Nr. 90000050975 

izglitiba@tukums.lv 

 

Tukuma Raiņa ģimnāzijai 

Reģistrācijas Nr. 4316902392 

gimnazija@tukumagimn.lv 

 

Par izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra un reģistrēšanu Izglītības 

iestāžu reģistrā  

 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemts Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

2021.gada 3.jūnija iesniegums Nr.TIP/1-12.1/21/44 (reģistrēts 2021.gada 3.jūnijā ar Nr.2-

11e/4550) un Tukuma Raiņa ģimnāzijas 2021.gada 30.jūlija iesniegums Nr. TRG/1-11/21/83 

(reģistrēts 2021.gada 30.jūlijā ar Nr.2-11e/5300) saistībā ar valsts ģimnāzijas statusa 

piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai (turpmāk – skola) un Tukuma 2.pamatskolas 

pievienošanu skolai. 

2021.gada 31.maijā izdots Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums Nr.359 (prot. 

Nr. 44 28. §) “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai”, ar kuru 

skolai piešķirts valsts ģimnāzijas statuss ar 2021.gada 1.septembri. 

No minētā rīkojuma izriet, ka tiek mainīts skolas tips no ģimnāzijas uz valsts ģimnāziju, 

proti, veikti organizatoriska un reorganizatoriska rakstura pasākumi skolā, kas vērsti uz cita 

izglītības tipa izglītības iestādes izveidi (valsts ģimnāzijas) izveidi un tās darbības uzsākšanu, 

par pamatu izmantojot esošās – skolas bāzi. Ievērojot minēto un informāciju par izglītības 

iestādes vēsturi, darbību / notikumu pēctecību, kontinuitāti, jākonstatē, ka tās vietā ar 

reģistrācijas dienu Izglītības iestāžu reģistrā darbību uzsāk jauna – valsts ģimnāzijas tipam 

atbilstīga – izglītības iestāde Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija. 

2021.gada 26.maijā Tukuma novada Dome pieņēma lēmumu: 1. reorganizēt Tukuma 

novada pašvaldības izglītības iestādi “Tukuma 2.pamatskola” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 

3A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), pievienojot to Tukuma novada pašvaldības izglītības 

iestādei “Tukuma Raiņa ģimnāzija” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, 

LV-3101), 2021.gada 1.septembrī (reorganizācija pabeidzama līdz 2021.gada 31.augustam),  

2. noteikt, ka Tukuma Raiņa ģimnāzija ir Tukuma 2.pamatskolas darba tiesisko attiecību, 

saistību, lietu pārņēmēja. (prot.Nr.8, 8.§) 

2021.gada 7.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija izdeva saskaņojumu Nr. 4-

9.1e/21/2585, ar kuru tā neiebilst pret Tukuma 2. pamatskolas pievienošanu Tukuma Raiņa 

ģimnāzijai (valsts ģimnāzijas statuss tiks piešķirts Tukuma Raiņa ģimnāzijai ar 2021. gada 1. 
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septembri saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumu Nr. 359 “Par valsts 

ģimnāzijas statusa piešķiršanu Tukuma Raiņa ģimnāzijai”).  

Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona, pamatojoties uz minēto, kā arī saskaņā 

ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.1-05/28 „Par izglītības 

iestāžu reģistru klasifikāciju” un Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajā daļā noteikto, 

 

nolēma 

 

1. Svītrot no Izglītības iestāžu reģistra: 

1.1. Tukuma Raiņa ģimnāziju ar izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4316902392; 

1.2. Tukuma 2.pamatskolu ar izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4312902393. 

 

2. Reģistrēt pastarpinātās pārvaldes iestādi – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāziju – kā vispārējās 

izglītības iestādi (valsts ģimnāziju) Izglītības iestāžu reģistrā. 

2.1. juridiskā adrese: J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; 

2.2. izglītības programmu īstenošanas vietas: 

2.2.1. J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; 

2.2.2. J. Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. 

 

3. Piešķirt Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai reģistrācijas Nr. 4119903473. 

 

4. Saskaņā ar Izglītības likuma 24.panta otro daļu, Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija 

noteikumu Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 7.1.apakšpunktu un 

Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības 

likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 15.punktu ierakstīt ziņas par Tukuma Raiņa 

Valsts ģimnāziju Izglītības iestāžu reģistrā. 

 

5. Vienu šī lēmuma eksemplāru pievienot izglītības iestādes reģistrācijas lietai un divus paziņot 

adresātiem. 

 

6. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu un Ministru kabineta 2013.gada 

23.aprīļa noteikumu Nr.225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” 16.punktu, šo 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta vadītājam. 

 

 

Izglītības iestāžu reģistra atbildīgās amatpersonas p.i.             A.Lasmane 

 

 
Lasmane 26130806 

agnese.lasmane@ikvd.gov.lv 


