Izglītības iestāžu reģistrācija,
reorganizācija/likvidācija

Licencēšanas un reģistru departamenta
direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs

Izglītības iestāde

valsts, pašvaldību, valsts augstskolu
vai citu juridisko vai fizisko personu
dibināta iestāde, kuras uzdevums ir
izglītības programmu īstenošana (IL
1.panta 7.punkts)

Starptautiskā skola – Latvijas Republikā reģistrēta
juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde,
kura Latvijas Republikā īsteno citas Eiropas Savienības
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts,
Eiropas skolu augstākās valdes vai Starptautiskā
bakalaurāta organizācijas atzītu izglītības programmu
Eiropas Savienības dalībvalstu un Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas
dalībvalstu
oficiālajās
valodās.
(Starptautisko skolu likuma 1.panta 1.punkts)

komercsabiedrība,
kurai
izglītības
programmu
īstenošana ir viens no darbības
veidiem (IL 1.panta 7.punkts)
privātā
izglītības
iestāde –
juridiskās vai fiziskās personas
dibināta izglītības iestāde, izņemot
valsts, pašvaldības vai valsts
augstskolas izglītības iestādi, kā arī
komercsabiedrība
ar
valsts,
pašvaldības vai valsts augstskolas
kapitāla daļu, kuram viens no
darbības veidiem ir izglītības
programmu īstenošana (IL 1.panta
19.punkts)
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Izglītības iestādes
dibinātāji un statuss
Vispārējās izglītības likuma 7.panta pirmā daļa:

Vispārējās izglītības iestādi dibina valsts, pašvaldības, valsts augstskolas, kā
arī privātpersonas. Valsts augstskolas dibina vispārējās vidējās izglītības
iestādi.
Profesionālās izglītības likuma 15.panta 1.1 daļa:

Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds
juridiskais statuss:
1)
valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm – valsts tiešās
pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;
2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm – pastarpinātās
pārvaldes iestādes statuss;
3)
citu
personu
dibinātās
profesionālās
izglītības
iestādes
ir
komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar
Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā
ar šo likumu.
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Izglītības iestādei
vienlaikus var būt vairāki statusi
Piemēram:
• Izglītības iestāde, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā
• Juridiskas personas – pašvaldības – dibināta pastarpinātās
pārvaldes iestāde vai pašvaldības struktūrvienība / iestāde
• Bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, kurš reģistrēts
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā
• …..
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Regulējums

(Valsts pārvaldes iekārtas likums)

Iestāde – institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā
un kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts
pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir
savs personāls (1.panta 3.punkts)
Pastarpinātās pārvaldes iestādes, darbojoties jomā, kas ar
likumu nodota attiecīgās atvasinātās publiskās personas
(piemēram, pašvaldības) autonomā kompetencē, pārstāv šo
publisko personu.
Pašvaldība ir atbildīga par pastarpinātās pārvaldes iestāžu
darbību (5.panta otrā daļa).

Pašvaldības izglītības iestāde kā
struktūrvienība vai patstāvīga iestāde
Pašvaldības izglītības iestādes juridiskā adrese

Dibinātāja
(pašvaldības)
juridiskā adrese

[pašvaldības] struktūrvienība
pastarpinātās

Atsevišķa, neatkarīga
no dibinātāja juridiskā
adrese

[patstāvīga] iestāde –
pārvaldes iestāde

Struktūrvienība ir iestādes sastāvdaļa, kurai iestādes nolikumā /
reglamentā ir noteikta patstāvība, uzdevumi un funkcijas un
kurai ir savs vadītājs

Izglītības iestādes dibināšana

Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas
iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības
iestāžu reģistrā.
Izglītības iestādes nosaukums (Izglītības likuma 26.pants)
➢Izglītības
iestādes
nosaukumam
un
izglītības
iestādes
struktūrvienības nosaukumam jāatbilst Izglītības likumā noteikto
izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem.
➢Izglītības iestādes nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citu
izglītības iestāžu nosaukumiem.
➢Izglītības iestādes nosaukums ir valsts valodā (šaubu gadījumos var
vērsties Valsts valodas centrā, www.vvc.gov.lv).
➢Izglītības iestāde saskaņā ar tās vēsturiskajām tradīcijām ir tiesīga
izmantot ar izglītības un zinātnes ministra atļauju citu nosaukumu. 7

Izglītības iestādes reģistrācija

Izglītības iestāde ir tiesīga sākt izglītības programmu īstenošanu
no dienas, kad tā reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā!
➢ Izglītības iestādes reģistrāciju nodrošina iestādes dibinātājs.
➢ Iesniegumu par izglītības iestādes
dibinātāja pilnvarota persona.

reģistrāciju

iesniedz

➢ Iesniegumam par izglītības iestādes reģistrāciju pievienojams
izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes
darbības nolikums un dokumenti, kas apliecina Izglītības
iestāžu reģistrā norādāmo informāciju.
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Izglītības iestādes reģistrācijai
iesniedzamie dokumenti:

➢ iesniegums par izglītības iestādes reģistrāciju
(http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/);
➢ izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes
nolikums (http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/);

➢ izglītības iestādes dibinātāja lēmums vai kopsapulces protokols
par izglītības iestādes dibināšanu, nolikuma apstiprināšanu,
vadītāja iecelšanu, telpu platības piešķiršanu izglītības iestādei;
➢ informācija par izglītības iestādes dibinātāju;
➢ dokumenti par izglītības iestādes telpām (turklāt telpām ir
jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības, higiēnas un
drošības prasībām);
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➢ izglītības iestādes vadītāja izglītību apliecinoši dokumenti.

Izglītības iestādes vadītājam nepieciešama augstākā pedagoģiskā
izglītība vai augstākā izglītība un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (MK 2018.gada 11.septembra
noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību” 13.punkts).

Visi dokumenti noformējami atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā un
MK 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība" noteiktajām prasībām (dokumentu noformēšana,
dokumentu atvasinājumu apliecināšana).
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Mēneša laikā no reģistrācijas iesnieguma un dokumentu
iesniegšanas dienas izglītības iestāde tiek iekļauta Izglītības
iestāžu reģistrā.
Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas
sistēmas sastāvdaļa un publiski pieejams tīmekļa vietnē
https://www.viis.lv
No 2018.gada – netiek sagatavotas un izsniegtas
reģistrācijas apliecības un minimizēti reģistru lēmumi,
informāciju ierakstot VIIS.
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Izglītības iestāžu reģistrā
iekļaujamas šādas ziņas:
(Izglītības likuma 24.panta otrā daļa)
1) izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese, izglītības
programmas īstenošanas vietas adrese;
2) izglītības iestādes dibinātājs, izglītības iestādes juridiskais statuss;
3) datums, kad pieņemts lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai
izglītojošās darbības uzsākšanu, izglītības pakāpe un izglītības veids,
kurā tiek īstenota izglītības programma;
4) izglītības iestādes vadītājs;
5) izglītības iestādes telpu platība, tehniskais aprīkojums, to atbilstība
būvniecības, drošības, higiēnas prasībām;
6) izglītības iestādes finansējuma avoti un kārtība;
7) izglītības iestādes reģistrācijas datums;
8) ziņas par izglītības iestādes reorganizāciju, darbības izbeigšanu
(likvidāciju), izslēgšanu no Izglītības iestāžu reģistra;
9) izglītības iestādes darbību reglamentējošā normatīvā akta
(nolikuma) apstiprināšanas datums;
10) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.
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Izglītības iestādes telpu nodrošinājums

Izglītības programmas tiek īstenotas
personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos!
(Izglītības likuma 36.panta trešā daļa)
MK 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.397 „Izglītības iestāžu
un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas
kārtība” 11.punkts:
Pirms izglītības iestādes
amatpersona pārliecinās, vai:

reģistrēšanas

reģistra

atbildīgā

➢ izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst
higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām
prasībām, t.i., vai:
➢ iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par
objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta
higiēnas prasību novērtējums;
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➢ izglītības programmas īstenošanai paredzētās būves vai telpu grupas
lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
➢ būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir
pieņemta ekspluatācijā;
➢ izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese
atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.
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Aktualitātes izglītības iestāžu reģistrācijā
(grozījumu izdarīšana VIIS)
No 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm ir pienākums
pašām aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju:
- par izglītības iestādes vadītāju (sadaļā “Personas”);
- par izglītības programmas īstenošanas vietas adresi (sadaļā
“Adreses”);

Ievadot izglītības programmu īstenošanas vietas adresi, Papildinformācijas laukā,
jāievada arī informācija par pēdējiem saņemtajiem atzinumiem no Veselības
inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta!
- par nolikumu (sadaļā “Pamatdati”, pievienojot to VIIS un
ievadot tā apstiprināšanas datumu).
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Nav uzskatāma par izglītības
programmas īstenošanas vietu

Vieta, kur tiek īstenots:
• individuāls darba vidē balstītu mācību plāns,
• praktiskās mācības,
• mācību prakse,
• starpdisciplinārs kurss “Projekta darbs” (veicot pētniecības,
jaunrades vai sabiedrisko darbu),
• izglītojamo interesēm atbilstošs specializēts kurss, iesaistot
partnerus u.c.

Izglītības iestāžu
reorganizācija / likvidācija
Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un Profesionālās
izglītības likumā, paredzot iespēju reorganizēt vai likvidēt
izglītības iestādi, nav noteikts reorganizācijas un likvidācijas
saturs, t.i., ko ietver sevī minētie procesi un kādas ir to
juridiskās sekas.
Likumā „Par pašvaldībām”, paredzot pašvaldības iestāžu
reorganizāciju un likvidāciju, nav noteikts, ko ietver sevī
minētie procesi un kādas ir to juridiskās sekas.
Pastarpinātās
pārvaldes
iestāžu
reorganizācijas
vai
likvidācijas procesa juridiskās sekas nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešā un ceturtā
daļa kopsakarā ar šā likuma 30.pantā noteikto, proti:

Valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējums
REORGANIZĀCIJA
Pastarpinātās pārvaldes iestādi reorganizē (iestāde turpina
pastāvēt vai tiek izveidota jauna iestāde):
- nododot to atvasinātām publiskām personām, - rezultātā
iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde;
- apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm,
- rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu
iestādi;
- nododot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības
citai iestādei vai vairākām citām iestādēm vai nododot
pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, - rezultātā
sadalāmā iestāde turpina pastāvēt;
- nododot atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus citai
iestādei, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt.

Iekšējā reorganizācija

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta septītā daļa:
Iestādes iekšējā reorganizācija, kas neparedz struktūrvienību
nodošanu vai sadali starp citām iestādēm, nav uzskatāma par
reorganizāciju šā panta izpratnē.
T.i., organizatoriska un reorganizatoriska rakstura pasākumi, kas vērsti
uz cita izglītības iestādes tipa izglītības iestādes izveidi, par pamatu
izmantojot esošās izglītības iestādes bāzi.
Piemēram, vidusskola tiek pārveidota par pamatskolu (arī atteikums
īstenot kādu izglītības programmu).
Veicamo pasākumu rezultātā attiecīgajam izglītības iestādes tipam
atbilstīgā izglītības iestāde (piemēram, vidusskola) beidz savu
pastāvēšanu.
Ievērojot informāciju par izglītības iestādes vēsturi, darbību / notikumu
pēctecību, kontinuitāti, tās vietā ar reģistrācijas dienu Izglītības iestāžu
reģistrā darbību uzsāk jauna attiecīgajam tipam atbilstīga izglītības
iestāde (piemēram, pamatskola).

Valsts pārvaldes iekārtas likuma regulējums
LIKVIDĀCIJA
Pastarpinātās pārvaldes iestādi likvidē (iestāde beidz
pastāvēt):
- pievienojot citai iestādei, - rezultātā pievienojamā iestāde
beidz pastāvēt;
- deleģējot valsts pārvaldes uzdevumus kapitālsabiedrībai, kuras
visas kapitāla daļas (akcijas) pieder vienai vai vairākām
publiskām personām, - rezultātā iestāde beidz pastāvēt;
- atsakoties no valsts pārvaldes uzdevuma izpildes, - rezultātā
iestāde vai tās struktūrvienības beidz pastāvēt;
- sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm vai
sadalot visas tās struktūrvienības starp citām iestādēm un
deleģējot atsevišķu pārvaldes uzdevumu izpildi privātpersonai, rezultātā sadalāmā iestāde beidz pastāvēt;
- nododot tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei, - rezultātā
iestāde beidz pastāvēt.
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Svarīgi

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts:
Pašvaldībai lēmums par izglītības iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju
jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju (attiecībā uz vispārējās izglītības
iestādēm, interešu izglītības iestādēm).
Attiecībā uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm nepieciešamas
saskaņojums gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, gan no attiecīgās
nozares ministrijas.
Izglītības likuma 23.panta piektā daļa:
Par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un
personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.
Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības
iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.
Izglītības likuma 24.panta piektā daļa:
Lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā
paziņojams Izglītības iestāžu reģistram.
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Ar reģistrāciju saistītie normatīvie akti

Izglītības likums
Starptautisko skolu likums
Valsts valodas likums
Dokumentu juridiskā spēka likums
Elektronisko dokumentu likums
Komerclikums
Biedrību un nodibinājumu likums
Administratīvā procesa likums
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības
likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”
Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumi Nr.276 „Valsts izglītības informācijas sistēmas
noteikumi”
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”
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Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs
un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām“
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības
iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas”
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu”
Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās
izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās
kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”
Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās
izglītības
iestāžu
pedagoģiskā
procesa
organizēšanai
nepieciešamo
obligāto
dokumentāciju”
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Paldies par uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
tālrunis: 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv

