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  (protokols Nr.9,12.§) 

 

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  2016.gada 

vasarā 

 

Izskatīti Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” (VPII) vadītājas Sanitas 

Tošenas un VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas priekšlikumi par izglītības iestāžu darba 

režīmu vasaras mēnešos, lai taupītu iestāžu uzturēšanas līdzekļus, kad vasaras mēnešos ievērojami 

samazinās bērnu skaits, kuri apmeklē VPII, un darbiniekiem būtu iespēja izmantot ikgadējo 

atvaļinājumu.  

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes 

darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. 

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” 04.11.2015. 

nolikuma 2.punkts nosaka, iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un iestādes nolikums; 

12.punkts nosaka, ka izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.  

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” 02.09.2009. 

nolikuma 1.3.punkts nosaka, ka iestāde savā darbā vadās no izglītību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem un no Ķeguma novada domē apstiprināta nolikuma un iekšējiem 

normatīvajiem aktiem; 23.punkts nosaka, ka darba kārtības noteikumus (darba laiku) un 

grozījumus apstiprina vadītāja ar rīkojumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā vienu no pašvaldības 

autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.). 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, 

balsojot „par”– 12 (Andris Balodis, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 

Vaļevko, Daina Vanaga), „pret”– nav „atturas”– nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba režīmu 

2016.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

2. VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, kuru bērni apmeklē novada 

VPII, par iestādes darba laiku vasarā, nodrošināt informācijas izvietošanu VPII „Gaismiņa” un 

„Birztaliņa” redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.aprīlim. 



3. Ķeguma novada pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos nodrošināt informācijas 

publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā. 

4. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma VPII „Gaismiņa” vadītājai S.Tošenai, Birzgales 

VPII „Birztaliņa” vadītājai A.Skosai, Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

M.Priževotei, pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos S.Čivčai.  

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ozols 

13.04.2016. 
datums 

 


