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  Apstiprināts  

Ventspils pils tas domes 

2018.gada 7.decembra 

nolikums Nr.2 

(protokols Nr.21, 10. §) 

   

  Grozījumi: 
Ventspils pils tas domes 

2020.gada 18.septembra 

nolikums Nr.6 

(protokols Nr.19, 5.§) 

 

Ventspils pils tas domes nolikums Nr.2. 

“Ventspils pils tas pašvaldības iestādes  
“Ventspils pils tas Izglītības pārvalde” nolikums” 

 

 Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 28. pantu un 73.panta pirmās daļas 
1.punktu, likuma “Par pašvaldībām 
21.panta pirmās daļas 8.punktu un 

Izglītības likuma 18.panta pirmo daļu 
 

 

I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Ventspils pils tas pašvaldības iest de “Ventspils pils tas Izglītības p rvalde” (turpm k – 

Izglītības p rvalde) ir Ventspils pils tas domes (turpm k – Dome) izveidota un padotīb  

esoša pastarpin t s p rvaldes iest de, kuras m rķis ir īstenot pašvaldības funkcijas 

izglītības jom  Ventspils pils tas administratīvaj  teritorij .  

2. Izglītības p rvalde ir tieši pakļauta Domes izpilddirektoram.  

3. Izglītības p rvaldes pilnais nosaukums ir: “Ventspils pils tas pašvaldības iest de 
“Ventspils pils tas Izglītības p rvalde””. Izglītības p rvalde ir tiesīga lietot saīsin to 
nosaukumu “Ventspils pils tas Izglītības p rvalde” 

4. Izglītības p rvaldei ir zīmogs ar Latvijas Republikas maz  valsts ģerboņa att lu un 
uzrakstu valsts valod : “Ventspils pils tas pašvaldības iest de Ventspils pils tas Izglītības 
p rvalde”, k  arī zīmogs ar Ventspils pils tas ģerboni un uzrakstu valsts valod : 

“Ventspils pils tas pašvaldības iest de Ventspils pils tas Izglītības p rvalde”. 

5. Izglītības p rvalde savas funkcijas un uzdevumus veic patst vīgi, sadarbīb  ar Domes 
administr ciju, struktūrvienīb m, p rvaldes vienīb m, k  arī ar valsts vai citu pašvaldību 

institūcij m. 
6. Izglītības p rvalde sav  darbīb  iev ro normatīvos aktus, Ventspils pils tas pašvaldības 

nolikumu, Domes pieņemtos l mumus un rīkojumus. 
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7. Izglītības p rvaldes juridisk  adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601. 
 

II Izglītības pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence 

 

8. Izglītības p rvaldei ir š das funkcijas: 

8.1. nodrošin t pašvaldības teritorij  dzīvojošiem b rniem un jauniešiem iesp ju 
iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vid jo izglītību; 

8.2. nodrošin t izglītības satura un programmu kvalitatīvu īstenošanu izglītības 
iest d s; 

8.3. sekm t profesion l s ievirzes, interešu izglītības, karjeras un pieaugušo 
neform l s izglītības pieejamību; 

8.4. organiz t efektīvu Izglītības p rvaldes un t s padotīb  esošo iest žu finanšu 
vadību, finanšu resursu piesaisti un racion lu izmantošanu; 

8.5. nodrošin t izglītības iest žu ku, teritorijas, telpu, iek rtu un m cību materi l s 
b zes efektīvu izmantošanu; 

8.6. sniegt kvalitatīvu administratīvo atbalstu Izglītības p rvaldes padotīb  
esošaj m iest d m. 

9. Izglītības p rvalde īsteno š dus uzdevumus: 
9.1. pl no izglītības attīstību Ventspils pils t , nosaka priorit tes izglītības un 

jaunatnes politikas jom , izstr d  un īsteno pašvaldības strat ģiskos un 
politikas pl nošanas dokumentus izglītības jom ; 

9.2. sniedz priekšlikumus par nepieciešamaj m izmaiņ m izglītības jomu 
regul jošos normatīvajos aktos izglītības sist mas pilnveidošanai un 
uzlabošanai; 

9.3. izstr d  un sniedz priekšlikumus par pašvaldības visp r j s izglītības, 
profesion l s ievirzes un interešu izglītības iest žu dibin šanu, reorganiz ciju 
un likvid ciju, izglītības iest žu tīkla optimiz ciju; 

9.4. nodrošina pašvaldības dibin to izglītības iest žu reģistr ciju, l muma par 
iest des reorganiz ciju vai likvid ciju iesniegšanu Izglītības iest žu reģistr ; 

9.5. p c izglītības iest žu nolikumu projektu izskatīšanas Domes Izglītības komisij  

izdod izglītības iest žu nolikumus; 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

9.6. reģistr  b rnus rind  uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iest d s 

atbilstoši Domes 2017. gada 18.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7 “B rnu 
reģistr cijas, uzņemšanas un atskaitīšanas k rtība Ventspils pils tas 
pašvaldības izglītības iest d s, kur s īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas”;  

9.7. pašvaldības izglītības iest d s nodrošina izglītības procesu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem; 

9.8. veicina un izv rt  izglītības efektivit ti un kvalit ti, izstr d  un īsteno 

pas kumus pašvaldības izglītības iest žu darbības un izglītības procesa 
kvalit tes uzlabošanai;  

9.9. koordin  valsts p rbaudes darbu norisi, organiz  un koordin  m cību 
priekšmetu olimpi des, konkursus un skates; 

9.10. vada un p rrauga izglītības metodisko darbu pašvaldības izglītības iest d s, 
apzina un populariz  lab ko pedagogu pieredzi; 

9.11. organiz  pedagogu kvalifik cijas celšanu, normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos saskaņo pedagogu profesion l s kvalifik cijas programmas; 

9.12. organiz  pašvaldības pedagoģiski medicīnisk s komisijas darbu; 

9.13. veicina izglītojamo ar speci l m vajadzīb m iekļaušanos visp rizglītojoš s 
izglītības iest d s; 
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9.14. sniedz konsultatīvu palīdzību ģimen m un pašvaldības izglītības iest d m 
b rnu tiesību aizsardzības jaut jumos; 

9.15. pieņem l mumus izglītības, jaunatnes lietu un b rnu tiesību aizsardzības 

jaut jumos; 

9.16. koordin  un īsteno pas kumus izglītojamo veselīga dzīvesveida veicin šanai; 
9.17. sekm  izglītības iest d s nodarbin to rstniecības personu, psihologu, soci lo 

un speci lo pedagogu, logop du un citu atbalsta personu darbību pašvaldības 
izglītības iest d s;  
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

9.18. aktualiz  Valsts izglītības Inform cijas sist mas datus un lietot jus; 
9.19. koordin  un organiz  izglītības un jaunatnes pas kumus, interešu izglītību un 

rpusstundu pas kumus, izglītojamo nometņu organiz šanu un darbību;  
9.20. nodrošina Domes Izglītības komisijas, Interešu un pieaugušo neform l s 

izglītības programmu licenc šanas komisijas un Ventspils pils tas pedagoģisk  
darba inov cijas fonda padomes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;  

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

9.21. sadarbojas ar visp r j s, profesion l s un akad misk s izglītības iest d m 
Ventspils pils t ; 

9.22. veicina pieaugušo neform las izglītības programmu satura aktualiz šanu 
atbilstoši darba tirgus prasīb m, sekm  izglītības iest žu un darba dev ju 
sadarbību;  

9.23. organiz  pašvaldības izglītības iest žu budžetu pl nošanu, kontrol  to izpildi, 
veic finanšu un ekonomisko analīzi;  

9.24. nodrošina padotīb  esošaj m iest d m centraliz tu gr matvedību;  

9.25. saskaņojot ar Domes izpilddirektoru, nosaka pašvaldības izglītības iest žu 
vadīt ju m neša darba samaksu, saskaņo pedagoģisko darbinieku tarifik cijas;  

9.26. izstr d  un nosaka pedagogu materi l s stimul šanas krit rijus; 
9.27. nodrošina pašvaldības izglītības iest žu ku un teritoriju apsaimniekošanu, 

nosaka priorit tes izglītības iest žu ku un teritoriju atjaunošanas un p rbūves 

darbu veikšanai;  
9.28. koordin  transporta pakalpojumu nodrošin šanu Izglītības p rvaldei un t s 

padotības iest d m; 
9.29. sagatavo inform ciju iepirkumu organiz šanai par Izglītības p rvaldes un 

izglītības iest žu kompetenc  esošiem jaut jumiem;  
9.30. patst vīgi un sadarbīb  ar cit m pašvaldības un  valsts institūcij m koordin  

projektu izstr di un realiz šanu; 
9.31. nodrošina Izglītības p rvaldes person la p rvaldību, uztur darbinieku personas 

lietas, koordin  padotīb  esošo iest žu person la p rvaldību un sniedz 

konsult cijas; 

9.32. organiz  padotīb  esošo iest žu vadīt ju amatu pretendentu atlasi, sniedz 

priekšlikumus Domei par piem rot ko kandid tu; p c attiecīg  Domes l muma 
pieņemšanas un kandid ta saskaņošanas ar nozares ministriju sl dz darba 
līgumu ar iest des vadīt ju; 

9.33. nodrošina Izglītības p rvaldes rīcīb  esošo personas datu un citas inform cijas 
aizsardzību;  

9.34. sagatavo un iesniedz Domei r jo un iekš jo normatīvo aktu projektus, bet 

Domes izpilddirektoram – rīkojuma projektus, Izglītības p rvaldes kompetenc  
esošajos jaut jumos. 

10. Funkciju un uzdevumu izpildei Izglītības p rvalde: 
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10.1. atbilstoši kompetencei p rst v Izglītības p rvaldes intereses cit s institūcij s; 
10.2. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcij m izglītības jaut jumu risin šan  

un Izglītības p rvaldes darbības nodrošin šanai nepieciešam s inform cijas 
iegūšanai un apmaiņai; 

10.3. sadarbojas ar komersantiem, sabiedrisk  labuma un reliģisk m organiz cij m, 
k  arī cit m iest d m un organiz cij m izglītības jaut jumu risin šan ; 

10.4. normatīvajos aktos noteiktaj  k rtīb  pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcij m; 

10.5. piedal s valsts, pašvaldību un citu institūciju s d s un san ksm s, kur s tiek 
skatīti ar izglītību saistīti jaut jumi; 

10.6. kontrol  un uzrauga pašvaldības izglītības iest žu darbu, izglītības procesa 
norisi, dokument ciju un pieprasa nov rst normatīvo aktu p rk pumus; 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

10.7. kontrol  pašvaldības izglītības iest žu ku un teritoriju apsaimniekošanu un 

būvdarbu veikšanu atbilstoši savai kompetencei; 

10.8. piedal s ar projektu izstr d šan  un īstenošan  atbilstoši savai kompetencei; 

10.9. atbilstoši savai kompetencei sl dz līgumus; 

10.10. pilda citus pien kumus saskaņ  ar normatīvajiem aktiem. 

 

III Izglītības pārvaldes darba organizācija un struktūra 

 

11. Izglītības p rvaldi izveido, reorganiz  un likvid  Dome. Izglītības p rvaldes darbu 

organiz  un vada Izglītības p rvaldes vadīt js, kuru ieceļ amat  un atbrīvo no amata 
Dome, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zin tnes ministriju. Darba līgumu 
ar Izglītības p rvaldes vadīt ju sl dz Domes izpilddirektors. 

12. Izglītības p rvaldes un t s struktūrvienību amata vienību sarakstu un to atlīdzību (izņemot 
pedagoģiskos darbiniekus) apstiprina Domes izpilddirektors. 

13. Izglītības p rvaldes vadīt js: 

13.1. vada, pl no, organiz  un kontrol  Izglītības p rvaldes darbu, funkciju un 

uzdevumu izpildi, nodrošina t s darbības nep rtrauktību un tiesiskumu; 
13.2. ir atbildīgs par Izglītības p rvaldes finanšu, person la, materi li tehnisk s 

b zes un citu resursu racion lu un lietderīgu izmantošanu; 
13.3. bez īpaša pilnvarojuma p rst v Izglītības p rvaldi, t.sk. ties s; 

13.4. veic darījumus un patst vīgi sl dz līgumus ar juridisk m un fizisk m person m 
Izglītības p rvaldes darbības nodrošin šanai atbilstoši Izglītības p rvaldes 
budžetam. Gadījumos, kad līgumi netiek sl gti publisk  iepirkuma ietvaros,  

līgumus ar v rtību 15`000 EUR bez PVN vai vair k sl dz, iepriekš saskaņojot 
ar Domes izpilddirektoru; 

13.5. patst vīgi sl dz līgumus ar cit m pašvaldīb m par pašvaldību savstarp jiem 
nor ķiniem par izglītības ieguvi;  

13.6. apstiprina Izglītības p rvaldes iekš jos normatīvos aktus; 
13.7. ir atbildīgs par Izglītības p rvaldes budžeta projekta, atskaišu un p rskatu 

izstr di un iesniegšanu;  

13.8. izveido:  

13.8.1. komisijas un darba grupas; 

13.8.2. Ventspils pils tas izglītības iest žu Direktoru konsultatīvo padomi; 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

13.9. izskata iesniegumus un sūdzības, sniedz skaidrojumus par Izglītības p rvaldes 
kompetenc  esošiem jaut jumiem; 
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13.10. sl dz darba līgumus ar: 

13.10.1. Izglītības p rvaldes administr cijas darbiniekiem; 

13.10.2. Izglītības p rvaldes vadīt ja vietniekiem un galveno gr matvedi, 
iepriekš saskaņojot ar Domes izpilddirektoru; 

13.10.3. padotīb  esošo iest žu vadīt jiem; 
13.11. nosaka darbinieku pien kumus, apstiprina darbinieku amatu aprakstus, izdod 

rīkojumus;  

13.12. pilnvaro personas Izglītības p rvaldes p rst vībai ties  un cit s institūcij s; 
13.13. veic citus pien kumus, ko nosaka normatīvie akti, Domes l mumi un 

rīkojumi. 
14. Izglītības p rvaldes vadīt jam ir viens vai vair ki vietnieki. Izglītības p rvaldes vietnieku 

kompetenci nosaka Izglītības p rvaldes vadīt js. 

15. Izglītības p rvaldes vadīt ju prombūtnes laik  aizvieto vadīt ja vietnieks izglītības 
jaut jumos. Izglītības p rvaldes vadīt js atsevišķos gadījumos ir tiesīgs nozīm t arī citu 
amatpersonu viņa aizvietošanai prombūtnes laik . 

16. Izglītības p rvaldes struktūra: 

16.1. Izglītības p rvaldes administr cija, ko veido: 

16.1.1. Vadīt js un viņa vietnieki; 
16.1.2. Administratīv  nodaļa; 
16.1.3. Finanšu un gr matvedības nodaļa; 
16.1.4. Izglītības jaut jumu nodaļa; 
16.1.5. Saimniecisko jaut jumu nodaļa; 

16.1.6. Ventpils Jauniešu m ja; 

16.1.7. Padomnieks mūžizglītības jaut jumos. 

16.2.  Izglītības p rvaldes padotīb  esoš s visp rizglītojoš s skolas, to juridisk s 

adreses: 

16.2.1. Ventspils Centra s kumskola, adrese Saules iela 37, Ventspils; 

16.2.2. Ventspils 1.pamatskola, adrese Pļavas iela 27, Ventspils; 

16.2.3. Ventspils 2.pamatskola, adrese B rzu iela 54, Ventspils; 

16.2.4. Ventspils P rventas pamatskola, adrese T rgales iela 61, Ventspils; 

16.2.5. Ventspils Valsts 1.ģimn zija, adrese Kuldīgas iela 1, Ventspils; 

16.2.6. Ventspils 2.vidusskola, adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils; 

16.2.7. Ventspils 3.vidusskola, adrese T rgales iela 5, Ventspils;  

16.2.8. Ventspils 4.vidusskola, adrese Rīgas iela 12A, Ventspils; 

16.2.9. Ventspils 6.vidusskola, adrese Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils. 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

16.3. Izglītības p rvaldes padotīb  esoš s pirmsskolas izglītības iest des, to 

juridisk s adreses: 

16.3.1. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Bitīte”, adrese Kuldīgas 
iela 134, Ventspils; 

16.3.2. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Eglīte”, adrese Inženieru 
iela 83, Ventspils; 

16.3.3. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Margrietiņa”, adrese 

P.Stradiņa iela 10, Ventspils; 

16.3.4. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Pasaka” adrese Ug les 
iela 15, Ventspils, ; 

16.3.5. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Rūķītis”, adrese Jūras iela 
2, Ventspils; 

16.3.6. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Saulīte”, adrese Brīvības 
iela 19, Ventspils; 



6 

 

16.3.7. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Varavīksne”, adrese 

Lidot ju iela 11A, Ventspils; 

16.3.8. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “V verīte”, adrese B rzu 
iela 51, Ventspils; 

16.3.9. Ventspils pirmsskolas izglītības iest de “Zvaigznīte”, adrese 

Sarkanmuižas dambis 19, Ventspils; 

16.3.10. Svītrots 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

16.4. Izglītības p rvaldes padotīb  esoš s profesion l s ievirzes izglītības iest des, 

to juridisk s adreses: 

16.4.1. Ventspils M kslas skola, adrese Zvana iela 6, Ventspils; 

16.4.2. Ventspils Sporta skola “Spars”, adrese Sporta iela 7/9, Ventspils. 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

16.5. Izglītības p rvaldes padotīb  esoš  interešu izglītības iest de – Ventspils 

Jaunrades nams, juridisk  adrese Maiznieku iela 11, Ventspils. 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

17. Izglītības p rvaldes administr cijas struktūras sh ma nor dīta šī nolikuma pielikum , kas 
ir nolikuma neatņemama sast vdaļa. 

18. Izglītības p rvaldes: 

18.1. Admnistratīv  nodaļa pakļauta Izglītības p rvaldes vadīt jam, to vada 

Administratīv s nodaļas vadīt js; 
18.2. Finanšu un gr matvedības nodaļa pakļauta Izglītības p rvaldes vadīt jam, to 

vada Finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt js – galvenais gr matvedis; 
18.3. Izglītības jaut jumu nodaļa pakļauta un to vada Izglītības p rvaldes vadīt ja 

vietnieks izglītības jaut jumos. Nodaļas sast v  ietilpst Pedagogu atbalsta 

dienests, kura darbību nosaka iekš jais normatīvais akts, un to vada Pedagogu 

atbalsta dienesta vadīt js; 

18.4. Saimniecisko jaut jumu nodaļa pakļauta un to vada Izglītības p rvaldes 

vadīt ja vietnieks saimnieciskajos jaut jumos; 
18.5. Ventpils Jauniešu m ja pakļauta Izglītības p rvaldes vadīt jam, to vada 

Jauniešu m jas vadīt js. 
 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

IV Izglītības pārvaldes finans jums  
 

19. Izglītības p rvaldes finanšu līdzekļus veido:  
19.1. Ventspils pils tas pašvaldības budžeta līdzekļi;  
19.2. maks jumi no valsts budžeta;  
19.3. ieņ mumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ mumi; 
19.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un d vin jumi;  
19.5. programmu, fondu u.c. līdzekļi projektu īstenošanai;  
19.6. rvalstu finansi l s palīdzības līdzekļi; 
19.7. jebkuri citi ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atļauti finanšu avoti.  

20. Izglītības p rvaldes finanšu un uzskaites k rtību, p rskatu sniegšanas k rtību nosaka 

Domes l mumi, rīkojumi un citi normatīvie akti. 
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21. Izglītības p rvaldes un t s padotīb  esošo iest žu finanšu līdzekļu uzskaiti, apriti un 
atskaiti par to izlietojumu veic Izglītības p rvaldes centraliz t  gr matvedība.  

22. Par Izglītības p rvaldes saimnieciski finansi lo darbību atbild Izglītības p rvaldes vadīt js 
un galvenais gr matvedis.  

 

V Nosl guma jautājumi 
 

23. Nolikum  neparedz tos jaut jumus Izglītības p rvalde risina normatīvajos aktos noteiktaj  
k rtīb  un saskaņ  ar Domes l mumiem un rīkojumiem.  

24. Izglītības p rvaldes padotīb  esoš s iest des vadīt ja izdotos administratīvos aktus un 

faktisko rīcību var apstrīd t Izglītības p rvaldes vadīt jam viena m neša laik  no t s sp k  
st šan s dienas. 

25. Izglītības p rvaldes vadīt ja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīd t 
Domes izpilddirektoram viena m neša laik  no t s sp k  st šan s dienas. 

26. Ar šī nolikuma sp k  st šanos Ventspils pils tas pašvaldības iest des  “Ventspils pils tas 
domes Izglītības p rvalde” nosaukums ir “Ventspils pils tas pašvaldības iest de 

“Ventspils pils tas Izglītības p rvalde””. 

27. Ar šī nolikuma sp k  st šanos atzīt par sp ku zaud jušu Ventspils pils tas domes 
2016.gada 16.septembra (prot.Nr.13; 8§) nolikumu “Ventspils pils tas pašvaldības 
iest des “Ventspils pils tas Izglītības p rvalde” nolikums”.  

28. Nolikuma pielikum  – Izglītības p rvaldes administr cijas struktūras sh ma. 
 

 

Domes priekšs d t ja 1.vietnieks 

infrastruktūras jaut jumos 

 

J.Vītoliņš 

 

 

 

Izglītības p rvaldes vadīt js I.Tamane 

 



Pielikums 

Ventspils pilsētas domes  
2018.gada 7.decembra nolikumam Nr.2 

“Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” nolikums”  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils pilsētas domes 18.09.2020. nolikumu Nr.6) 

 

Ventspils pils tas pašvaldības iest des “Ventspils pils tas Izglītības p rvalde” 

ADMINISTR CIJAS STRUKTŪRAS SH MA 

 


