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2012.gada 9.februārī      Nr.3      4.§ 
 

Lēmums Nr.54 
 
 

Par pašvaldības iestādes  
“Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde” izveidošanu,  

pievienojot tai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 
9.punktu, Izglītības likuma 17.pantu, 18.panta pirmo un otro daļu, 21.pantu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 
pievienojamā iestāde beidz pastāvēt, to pievienojot citai iestādei, optimizējot 
pašvaldības administrācijas struktūru, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu, 
uzlabojot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, pilnveidojot izglītības iestāžu 
materiālo bāzi, bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju un karjeras izglītību, 
īstenojot politiku pieaugušo izglītībā, aktīvi iesaistot sabiedrību izglītības organizēšanā 
un attīstībā, popularizējot visu veidu izglītību, veicot izglītošanu un sekmējot izglītības 
kvalitātes uzlabošanu, veidojot izglītības programmas, aizsargājot izglītojamo un 
pedagogu tiesības un intereses izglītības ieguves un darba procesā, ņemot vērā ar 
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 2011.gada 28.novembra rīkojumu Nr.752 
izveidotās darba grupas atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas un 
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2012.gada 2.februāra sēžu lēmumus, 
atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Azarevičs, V.Butāns, O.Hublarovs, L.Jankovska, 
Ž.Kulakova, S.Mihailovs, V.Nadeždins, A.Rimvida-Mickeviča, V.Širjakovs, I.Šķinčs, 
M.Truskovskis, J.Ustinskovs), PRET – 2 (P.Dzalbe, I.Ostrovska), ATTURAS – 1 
(L.Smikova), Daugavpils pilsētas dome nolemj: 

 
1. Ar 2012.gada 1.martu izveidot pašvaldības iestādi “Vispārējās un 

profesionālās izglītības pārvalde” (turpmāk- Iestāde). 
2. Ar 2012.gada 1.martu Iestādes vadītājas amatā iecelt Marinu Isupovu. 
3. Apstiprināt Iestādes nolikumu (pielikumā). 
4. Pievienot Iestādei Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, nodrošinot Izglītības 

likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildi. Noteikt, ka Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes pievienošana Iestādei pabeidzama līdz 2012.gada 30.martam. 

5. Noteikt, ka Iestāde ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiesību un 
saistību pārņēmēja. 
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6.  Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram: 
6.1. organizēt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes materiālo vērtību un 

finanšu resursu inventarizāciju, finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības 
nodošanu Iestādei; 

6.2. līdz 2012.gada 1.martam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai 
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniekam V.Azarevičam Iestādes 
darbinieku amatu un algu sarakstu; 

6.3. izstrādāt Iestādes maksas pakalpojumu cenrāžus un iesniegt tos 
apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejā un Daugavpils pilsētas 
domē; 

6.4. nodrošināt Daugavpils Mākslas vidusskolas “Saules skola” nolikuma 
grozījumu izstrādi un iesniegšanu Daugavpils pilsētas domē, nosakot, ka Daugavpils 
Mākslas vidusskolas “Saules skola” ir Iestādes padotībā; 

6.5. nodrošināt citu Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu 
grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai Daugavpils pilsētas domē; 

6.6. rakstveidā brīdināt Izglītības pārvaldes vadītāju O.Dukšinsku par 
iespējamiem darba līguma nosacījumu grozījumiem vai darba līguma izbeigšanu 
saskaņā ar Darba likuma normām; 

6.7. īstenot citus pasākumus, kas nepieciešami lēmumā minēto uzdevumu 
izpildei. 

7. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai O.Dukšinskai nodrošināt 
slēguma finanšu pārskata sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai Daugavpils 
pilsētas domē. 

8. Izglītības pārvaldes vadītājai O.Dukšinskai rakstveidā brīdināt Izglītības 
pārvaldes darbiniekus par iespējamiem darba līguma nosacījumu grozījumiem vai 
darba līguma izbeigšanu atbilstoši Darba likuma normām, saskaņojot katru 
brīdinājumu ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru. 

9. Lēmuma izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 
1.vietnieks V.Azarevičs. 
 
 
Pielikumā: Iestādes nolikums. 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja               (personiskais paraksts)                               Ž.Kulakova 


