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nolikums 

 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 28., 72. un 76.pantu 

                                    
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" 
(turpmāk - Pārvalde) ir patstāvīga Liepājas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 
pārraudzībā esoša pastarpinātās pārvaldes iestāde. 

 

2. Pārvaldes darbības mērķis ir organizēt normatīvajos aktos noteikto 
pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā, gādājot par iespēju Liepājas pilsētas 
iedzīvotājiem iegūt pieejamu un kvalitatīvu izglītību, un vienlaikus sniegt organizatorisku 
un metodisku palīdzību Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm šādas 
izglītības nodrošināšanā. 

 

3. Pārvaldes darbu koordinē Domes priekšsēdētājs. 
 

4. Pārvaldei ir savs zīmogs ar Liepājas pilsētas ģerboņa attēlu un Pārvaldes 
pilnu nosaukumu, atsevišķa bilance, norēķinu konti bankā, kā arī noteikta parauga 
veidlapas. 

5. Pārvaldes adrese ir Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401. Atsevišķas Pārvaldes 
struktūrvienības var atrasties arī citur. 

(Stājas spēkā: 22.01.2021) 
 

5. Pārvaldes adrese ir Uliha iela 36, Liepāja, LV-3401. Atsevišķas Pārvaldes 
struktūrvienības var atrasties arī citur. 

(spēkā: 22.05.2020-22.01.2021) 
 

6. Pārvaldei ir struktūrvienība Zinātnes un izglītības inovāciju centrs. 
 

7. Pārvaldes pārraudzībā ir visas Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk          
arī - pašvaldība) izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes. 

 

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības 
 

8. Pārvalde pilda šādas funkcijas: 
8.1. nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem 

iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību; 
8.2. organizē un koordinē profesionālās, interešu izglītības un pieaugušo 

izglītības pieejamību; 
8.3. izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas 

dokumentus izglītības jomā; 



 

 

8.4. nodrošina efektīvu Pārvaldes un tās pārraudzībā esošo iestāžu finanšu 
vadību, pārraudzībā esošo iestāžu materiālās bāzes uzturēšanu; 

8.5. sniedz atbalstu vispārizglītojošām izglītības iestādēm, organizējot un 
īstenojot izglītojošus pasākumus un interešu izglītības programmas Zinātnes un 
izglītības inovāciju centrā - tehnoloģiju, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā; 

8.6. veicina izglītības kvalitātes paaugstināšanu Liepājas pilsētas pašvaldībā. 
 

9. Pārvaldei ir šādi uzdevumi: 
9.1. nodrošināt pašvaldības izglītības iestādēs izglītības procesus atbilstoši 

normatīvajiem aktiem; 
9.2. noteikt prioritātes izglītības jomā un sadarbībā ar Bērnu un jaunatnes 

centru, noteikt prioritātes jaunatnes politikas jomā; 
9.3. izstrādāt un iesniegt Domei priekšlikumus par pašvaldības izglītības, 

izglītības atbalsta un interešu izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, 
kā arī priekšlikumus par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju; 

9.4. organizēt pārraudzībā esošo iestāžu budžeta plānošanu un izlietojumu, 
apkopot un iesniegt Domei izglītības nozares gada budžeta projektu, veikt izglītības 
nozares finanšu un ekonomisko analīzi; 

9.5. pieprasīt valsts deleģēto funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu no 
valsts budžeta, nodrošinot iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem 
mērķiem, analizēt un kontrolēt tā izlietojumu, iesniegt priekšlikumus valsts institūcijām 
par mērķdotāciju un investīciju piešķiršanu; 

9.6. veikt pašvaldību savstarpējos norēķinus; 
9.7. organizēt valsts centralizēto pārbaudes darbu un valsts pārbaudījumu 

norisi; 
9.8. izvērtēt un saskaņot pedagogu profesionālās pilnveides programmas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
9.9. koordinēt un organizēt izglītības un jaunatnes pasākumus, interešu 

izglītību un ārpusstundu pasākumus, izglītojamo nometņu organizēšanu un darbību; 
9.10. izvērtēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmas; 
9.11. organizēt un īstenot izglītības un interešu izglītības pedagogu un 

darbinieku profesionālo pilnveidi; 
9.12. vadīt un pārraudzīt Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra un 

Liepājas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu; 
9.13. pārraudzīt ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības 

iestādēm; 
9.14. veicināt bērnu tiesību un pienākumu ievērošanu izglītības jomā; 
9.15. veicināt iekļaujošās izglītības principu realizāciju vispārizglītojošās 

izglītības iestādēs, diferencējot mācību procesu pēc izglītojamo spējām un veselības 
stāvokļa; 

9.16. vadīt un pārraudzīt izglītības metodisko darbu pašvaldības izglītības 
iestādēs, apzināt labāko pedagogu pieredzi, popularizēt to; 

9.17. sniegt metodisko atbalstu Liepājā esošajām privātajām izglītības 
iestādēm; 

9.18. sekmēt izglītības iestāžu medicīnas darbinieku, psihologu, sociālo un 
speciālo pedagogu un logopēdu, karjeras konsultantu darbību pašvaldības izglītības 
iestādēs; 

9.19. veikt obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaiti, veidot un uzturēt 
reģistrus, nodrošināt informācijas pieejamību par izglītības iespējām pašvaldībā, 
kontrolēt datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju; 

9.20. nodrošināt bērnu reģistrāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
un 1.klasēs; 

9.21. sadarbībā ar citām institūcijām organizēt un koordinēt mācību 
priekšmetu olimpiādes, interešu izglītības pasākumus (konkursos, projektos, skatēs un 
sporta sacensībās); 

9.22. veicināt pārraudzībā esošo pašvaldības izglītības iestāžu nodrošināšanu 



 

 

ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem; 
9.23. sekmēt pārraudzībā esošo izglītības iestāžu lietošanā nodoto 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, noteikt pašvaldības prioritātes izglītībai paredzēto jaunbūvju 
celtniecībā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu renovācijas darbu veikšanai, 
kontrolēt remontdarbu veikšanu atbilstoši savai kompetencei; 

9.24. pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu reģistrāciju Izglītības un 
zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā, kā arī pārzināt, uzturēt un papildināt citus 
reģistrus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

9.25. veikt darbības pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas un 
piemaksas aprēķināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

9.26. nodrošināt pašvaldības izglītības iestāžu un to īstenoto izglītības 
programmu akreditāciju, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu; 

9.27. atbalstīt izglītības iestādes padomes darbību pārraudzībā esošajās 
izglītības iestādēs; 

9.28. sagatavot, izdot un izplatīt izglītojošus un informatīvus materiālus 
Pārvaldes kompetences jautājumos; 

9.29. uzturēt Pārvaldes informatīvās sistēmas; 
9.30. veidot speciālās bibliotēkas literatūras fondu, komplektēt pedagoģisko, 

psiholoģisko, metodisko, uzziņu, mācību u.c. literatūru, kā arī periodiskos izdevumus; 
9.31. atbilstoši kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, 

priekšlikumus un sūdzības; 
9.32. veicināt sadarbību ar vispārējās, profesionālās un akadēmiskās 

izglītības iestādēm Liepājas pilsētā; 
9.33. sekmēt pieaugušo izglītības politikas mērķu un rīcības virzienu 

īstenošanu; 
9.34. veikt visu pašvaldības izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu 

finanšu līdzekļu uzskaiti un apriti; 
9.35. izvērtēt privāto izglītības iestāžu iesniegtos dokumentus un pieņemt 

lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu; 
9.36. slēgt līgumus par pašvaldības atbalstu privātajām izglītības iestādēm; 
9.37. nodrošināt atbalstu izglītības iestādēm akreditācijā konstatēto 

nepieciešamo uzlabojumu veikšanai; 
9.38. nodrošināt investīciju projektu īstenošanu; 
9.39. koordinēt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētā; 
9.40. nodrošināt pakalpojumu sniegšanu "Pozitīvo sajūtu telpa mazajiem 

liepājniekiem"; 
9.41. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības funkcijas izglītības 

jomā. 
 

10. Pārvaldei ir šādas tiesības: 
10.1. pārstāvēt Liepājas pilsētas pašvaldību Pārvaldes kompetences 

jautājumos; 
10.2. piedalīties valsts, pašvaldību un citu institūciju sēdēs un sanāksmēs, 

kurās tiek skatīti Pārvaldes kompetencē esošie jautājumi; 
10.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no 

juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā nevalstiskajām organizācijām, kā arī 
valsts un pašvaldību institūcijām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju; 

10.4. pieprasīt un saņemt no visām pašvaldības struktūrvienībām, 
pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un 
nodibinājumiem jebkuru Pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un 
dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām; 

10.5. apmeklēt pašvaldības iestādes, tikties ar to amatpersonām, 
darbiniekiem un izglītojamajiem; 

10.6. atbilstoši savai kompetencei slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām 
personām; 

10.7. izstrādāt normatīvos aktus un sagatavot lēmuma projektus Pārvaldes 



 

 

kompetences jomā; 
10.8. sniegt maksas pakalpojumus; 
 
10.9. piedalīties pašvaldības sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Pārvaldes darbu 

un darbiniekiem saistīti jautājumi; 
10.10. saskaņot Pārvaldes padotībā esošo iestāžu amatu sarakstus un 

budžeta projektus. 
 

III. Pārvaldes struktūra un darbinieki 
 

11. Pārvalde ir patstāvīga sava darba organizēšanā. Pārvaldes darbu vada 
Pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks. 

 

12. Pārvaldes vadītāju amatā ieceļ un no amata atbrīvo Dome, saskaņojot ar 
Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

13. Pārvaldes vadītājs: 
13.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pārvaldi citās valsts pārvaldes iestādēs, 

tiesībsargājošās iestādēs, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī 
tiesās. 

13.2. organizē iestādes funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes 
administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

13.3. pārvalda iestādes finanšu resursus, personāla un citus resursus; 
13.4. nosaka Pārvaldes struktūru, darbinieku pienākumus, atalgojumu un 

darba kārtību Pārvaldē; 
13.5. pieņem darbā darbiniekus un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiem; 
13.6. nodrošina Pārvaldes gadskārtējā darbības plāna un budžeta 

pieprasījuma izstrādi; 
13.7. izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga un uzlabo to; 
13.8. ir tiesīgs deleģēt atsevišķu lēmumu pieņemšanu citai Pārvaldes 

amatpersonai atbilstoši tās kompetencei. 
 

14. Pārvaldei ir nodaļas, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, 
Zinātnes un izglītības inovāciju centrs. Nodaļu darbinieki ir tieši pakļauti nodaļas 
vadītājam. Centra darbinieki ir pakļauti centra vadītājam. Nodaļas un centra vadītājs ir 
tieši pakļauts Pārvaldes vadītājam. 

 

15. Pārvaldes struktūrvienību vadītāji organizē darbu struktūrvienībās. 
 

IV. Pārvaldes finansējums 
 

16. Pārvaldes finanšu līdzekļus veido:  
16.1. pašvaldības budžeta līdzekļi; 
16.2. mērķdotācijas un citi ieņēmumi no valsts budžeta līdzekļiem; 
16.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 
16.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
16.5. programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai; 
16.6. ārvalstu un starptautisko organizāciju finansiālās palīdzības līdzekļi. 
 

V. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati 
 

17. Pārvaldes darba tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs. Pārvaldes 
vadītājs ir atbildīgs par iekšējās kontroles un Pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas 
izveidošanu un darbību. 

 

18. Pārvaldes darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Pārvaldes vadītājam. 

 

19. Pārvaldes vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var 
apstrīdēt Domē. 

 

20. Pārvalde reizi gadā sniedz pašvaldībai pārskatu par Pārvaldes funkciju 
izpildi un Pārvaldei piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Pašvaldībai ir 



 

 

tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par Pārvaldes darbību. 
VI. Noslēguma jautājums 

 
21. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2016.gada 13.oktobra nolikumu Nr.19 

"LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS 
PĀRVALDE" NOLIKUMS". 

 
 

 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
 

  Jānis VILNĪTIS 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


