
 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes sēdes 

2009.gada 26.maija lēmumu Nr.90, 

protokols Nr.10§ 6.11, 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

73. panta 1. daļas 1. punktu, 

Izglītības likuma 22 panta 1. daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, 

Ādažu novada 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

N O L I K U M S  
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Ādažu novada Kadagas ciema  pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – Iestāde) 

ir Ādažu novada domes dibināta izglītības iestāde pirmsskolas programmas īstenošanai. 

1.2. Iestāde ir juridiska persona, ar adresi: „Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, Rīgas 

rajons, LV 2163. 

1.3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā 

arī citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Iestādes nolikums, kuru 

apstiprina Ādažu novada dome.  

1.4. Iestādei ir zīmogs, kā arī noteikta parauga veidlapas.  

1.5. Iestādes finanšu aprite notiek Ādažu novada domes centralizētai finanšu līdzekļu 

uzskaitei paredzētajos norēķinu kontos bankās. 

 

 

2. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

2.1. Iestādes darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot 

bērnus pamatizglītības apguvei. 

2.2. Iestādes pamatvirziens ir izglītojamo attīstoša, izglītojoša un audzinoša procesa 

organizācija. 

2.3. Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir: 

2.3.1. nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību, veselību; 

2.3.2. veidot bērnā ES apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības jūtu, vēlmju un interešu 

apzināšanās, spēju izpausme, aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās 

vērtības; 

2.3.3. nodrošināt atbilstošu vidi licencētās pirmsskolas izglītības programmās noteikto 

mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši izglītojamo spējām; 

2.3.4. veicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos, garīgo, fizisko un 

sociālo spēju attīstību; 

2.3.5. nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību; 



2.3.6. radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, veidot pamatus mācīties 

prasmei, attīstīt izglītojamā radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās 

iemaņas, nodrošināt izglītojamo spēju izpaušanu aktīvā darbībā; 

2.3.7. veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu Iestādē un kopīgu svētku 

svinēšanu; 

2.3.8. sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguves uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot 

sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu 

likumsakarības; 

2.3.9. veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku konsultācijas un izglītojošus 

pasākumus. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

 

3.1. Atbilstoši Izglītības likumam izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības 

programma. 

3.2. Iestāde īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) licencētu 

pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111). 

3.3. Pirmsskolas programmas apguves īstenošanu noteiktā termiņā reglamentē Izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums un pirmsskolas izglītības programma. 

3.4. Iestāde pēc vecāku pieprasījuma var sniegt papildus pakalpojumus interešu izglītības 

jomā, programmas licencēšanas un finansēšanas kārtību saskaņojot ar Ādažu novada 

domi. Izglītojamo papildizglītošanu veic pēc noteiktā nodarbību laika. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 

 

4.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta noteikumi, citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 

akti, Ādažu novada domes izdotie saistošie noteikumi; pirmskolas izglītības 

programma, Iestādes nolikums, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes iekšējie 

normatīvie akti. 

4.2. Mācību darbs Iestādē tiek organizēts noteiktā kārtībā dienas gaitā pirmsskolai 

raksturīgās organizācijas formās – rotaļnodarbībās, pašnodarbībās, bērnu mācīšanās 

patstāvīgajā darbībā, izmantojot metodes, kuras nodrošina bērna aktivitāti. 

4.3. Mācību un audzināšanas procesa plānošanai un organizēšanai, ieskaitot mācību formu, 

metožu un materiālu izvēli, jānotiek, sadarbojoties ar vecākiem. 

4.4. Iestādes mācību slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un pirmsskolas izglītības 

programma. 

4.5. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā piecas dienas nedēļā no 7.00 – 19.00. 

4.6. Izglītojamo skaits grupā tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.7. Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek:  

4.7.1. Bērnu reģistrācija Iestādē no bērna dzimšanas brīža līdz piecu gadu vecumam 

notiek visu gadu, vecākiem uzrādot bērna dzimšanas apliecību (vai dokumentu, 

kurā norādīts bērna personas kods) un vecāku ( aizbildņu) personas apliecinošu 

dokumentu. 

4.7.2. Vecāks ( aizbildnis) aizpilda iesniegumu – reģistrāciju tajā norādot vēlamo 

laiku, no kura bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi. 

4.7.3. Reģistrācijas pieteikumu vecāku klātbūtnē, Vadītājs ( vai ar Vadītāja rīkojumu 

noteikts Iestādes darbinieks) reģistrē un informē par iespējām apmeklēt Iestādi 

un par Iestādē piedāvātajām izglītības programmām. 



4.7.4. Vadītājs nodrošina publisku pieejamu informāciju par bērnu rindu Ādažu 

novada domes mājas lapā www.adazi.lv. 

4.7.5. Vecāki pieteikšanas reģistrāciju anulē, uzrakstot iesniegumu vadītājam. 

4.7.6. Grupu komplektācija iestādē notiek no 15. jūnija līdz 15. augustam. Vadītājs 

līdz 15.augustam rakstiski informē vecākus par uzņemšanu iestādē ar 1. 

septembri. 

4.7.7. Rindas kārtībā (komplektējot grupas līdz 15. datumam) ar vietu nodrošina:  

4.7.7.1.Profesionālā dienesta karavīru bērnus saskaņā ar 2006. gada 6. jūlijā 

Vienošanās starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Ādažu 

novada domi, Iestādē uzņemamo bērnu skaits tiek noteikts proporcionāli 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas ieguldītajai finansējuma daļai 

Iestādes būvniecībā. Gadījumā, ja uz vakanto Nacionālo Bruņoto Spēku 

(NBS) darbinieku bērniem rezervēto vietu Iestādē pretendē divi bērni, no 

kuriem vienam vecāki ( -s) ir profesionālā militārā dienesta karavīrs, šim 

bērnam ir priekšroka, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 53. panta 

divpadsmito daļu.  

4.7.7.2.Ādažu novadā deklarētos bērnus.  

4.7.7.3.Komplektējot grupas, vadītājs, pamatojoties uz Ādažu novada domes 

lēmumu, ir tiesīgs ārpus rindas uzņemt iestādes novada domes 

struktūrvienībās strādājošo darbinieku bērnus. 

4.7.8. Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt iestādē, pārreģistrē rindā uz nākamo gadu 

pieteikumu iesniegšanas secībā. 

4.7.9.  Iestāde paredzēta bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz skolas gaitu sākumam; 

4.7.10. Lai uzņemtu bērnu iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti: 

4.7.10.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu iestādē, 

4.7.10.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (izglītības iestāde to salīdzina ar 

oriģinālu), 

4.7.10.3. medicīnas karte (veidlapa 026/u), 

4.7.10.4. izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u ) 

par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām, 

4.7.10.5. medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas 

slimniekiem, 

4.7.10.6. izziņa par dzīves vietas deklarēšanu. 

4.7.10.7. izziņa no vecāka (-u) darba vietas, ja bērns uz uzņemšanu iestādē 

pretendē pamatojoties uz  Nolikuma 4.7.7.1. un 4.7.7.3. punktu.  

4.8. Sākot apmeklēt Iestādi, vecāki (aizbildņi) iepazīstas ar Iestādes nolikumu, Iestādes 

izglītības programmu, Iestādes Iekšējās kārtības noteikumiem. 

4.9. Izglītojamam vieta iestādē tiek saglabāta uz periodu, kas nav garāks par vienu 

kalendāro gadu attaisnojošu iemeslu dēļ, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un/vai 

pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu. 

4.10. Bērni, kuri uzņemti iestādē, saskaņā ar šī nolikuma 4.7.7.1. un 4.7.7.3. .apakšpunktu, 

saglabā vietu iestādē 1.5 – 4 gadīgo grupā, kamēr saglabājas vecāka (-u) darba 

attiecības ar darba devēju  - NBS vai Ādažu novada domi . Noteikumi neattiecas uz 

darba attiecību pārtraukšanu štatu samazināšanas gadījumā.  

4.11. Atkarībā no izglītojamo veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamo 

atrašanos Iestādē pēc 7 gadu sasniegšanas var pagarināt par vienu gadu pēc ģimenes 

ārsta atzinuma un vecāku vēlmēm, un pamatojoties uz pedagoģiski – medicīniskās 

komisijas atzinumu. 

4.12. Pedagogi sniedz vecākiem (aizbildņiem) mutisku vērotā vērtējumu par izglītojamo, 

kurā ir ietverta viņa fiziskā attīstība, sociālās iemaņas un prasmes, apgūtās zināšanas un 

intereses, izglītojamā veselības stāvoklis un ieteikumi vecākiem. 

http://www.adazi.lv/


4.13. Beidzot Iestādi, izglītojamais saņem izziņu par Vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi. 

4.14. No Iestādes izglītojamo atskaita uz vecāku iesnieguma pamata. 

 

5. Izglītojamo pienākumi un tiesības 

 

5.1. Izglītojamā pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 

akti, tajā skaitā  Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības likums. Izglītojamais ir 

pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši 

vecumam. 

5.2. Izglītojamā pienākumi: 

5.2.1. ar cieņu un toleranci izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, 

tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem, ar saviem vārdiem vai uzvedību 

neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko piederību vai reliģisko 

pārliecību; 

5.2.2. ar cieņu izturēties pret citiem izglītojamiem, pedagogiem un Iestādes personālu; 

5.2.3. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

5.2.4. ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus; 

5.2.5. sargāt savu veselību atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes; 

5.2.6. ievērot sabiedrībā pieņemtās ētikas un morāles normas 

5.2.7. neizmantot savas tiesības, lai aizskartu citu izglītojamo vai pieaugušo tiesības 

un likumīgās intereses, tiesības un brīvības; 

5.2.8. saudzēt apkārtējo vidi, rūpēties par Iestādes estētiskās vides un inventāra 

saglabāšanu, kārtību un tīrību; 

5.2.9. cienīt Iestādes tradīcijas. 

5.3. Izglītojamiem ir tiesības: 

5.3.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību atbilstoši tam, kā to 

nosaka Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums; 

5.3.2. izglītošanās procesā izmantot Iestādes telpas un mācību līdzekļus bez maksas; 

5.3.3. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu un kas nepārkāpj morāles un 

ētikas normas; 

5.3.4. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

5.3.5. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē; 

5.3.6. saņemt pedagoģisko darbinieku palīdzību izglītības procesā; 

 

6. Vecāku (aizbildņu) tiesības un pienākumi 
 

6.1. Vecāku (aizbildņu) pienākumus un tiesības nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti, tajā skaitā Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Izglītības 

likums. 

6.2. Vecāku (aizbildņu) tiesības ir: 

6.2.1. izteikt priekšlikumus jebkuros ar Iestādes darbību saistītos jautājumos; 

6.2.2. prasīt no pedagogiem informāciju par sava bērna attīstību un izglītības satura 

apguvi. 

6.3. Vecākiem (aizbildņiem) viņu spēju un finansiālo iespēju robežās ir pienākums 

nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos 

apstākļus. 

6.4. Izglītojamā vecāki (aizbildņi) ir atbildīgi par to, lai viņš iegūtu obligāto izglītību. 

 

7. Iestādes vadība 



Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības 

 

7.1. Iestādi vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ādažu novada dome. Darba 

līgumu ar Iestādes vadītāju slēdz  Ādažu novada dome. 

7.2. Iestādes vadītāja atbildību, pienākumus un tiesības nosaka pienākumus un tiesības 

nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, šis nolikums un darba līgums. Iestādes vadītājs vada 

Iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. 

Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes vadītājai. 

7.3. Vadītājam jābūt augstākai pedagoģiskai izglītībai un pedagoģiskajam darba stāžam ne 

mazākam par 3 gadiem.  

7.4. Vadītājas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu novada domei. 

7.5. Iestādes vadītāja pienākumi ir: 

7.5.1. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt to 

izpildi Iestādē; 

7.5.2. noteikt amata vienību skaitu, saskaņojot ar Ādažu novada domi; 

7.5.3. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Iestādes darbiniekus saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.5.4. slēgt līgumus ar bērnu vecākiem (aizbildņiem), uzņemot bērns Iestādē; 

7.5.5. noteikt pedagogu un darbinieku pienākumus un tiesības; 

7.5.6. kontrolēt Iestādes darbinieku darbu un pieprasīt tā kvalitatīvu izpildi; 

7.5.7. nodrošināt Iestādes padomes izveidi, svarīgos jautājumos konsultēties ar to, 

uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus; 

7.5.8. būt līdzatbildīgam par izglītojamo veselības un dzīvību saudzējošas vides 

nodrošināšanu Iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

7.5.9. nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību, darba aizsardzības un ugunsdrošības 

normu ievērošanu; 

7.5.10. radīt apstākļus darbinieku radošai un kvalitatīvai darbībai, atbalstīt jaunradi un 

tālākizglītību; 

7.5.11. radīt apstākļus veiksmīgai Iestādes saimnieciskai un finansiālai darbībai; 

7.5.12. organizēt un nodrošināt racionālu finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši Ādažu 

novada domes budžetā paredzēto un Iestādes tāmē apstiprinātajam apjomam , kā 

arī organizē un koordinē speciālo līdzekļu izmantošanu; 

7.5.13. sadarboties ar Izglītības un Zinātnes ministriju; 

7.5.14. nodrošināt Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

atbilstošas lietvedības organizāciju un ievērošanu; 

7.5.15. rūpēties par Iestādes materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu; 

7.5.16. nodrošināt iespēju sniegt izglītojamiem pirmo medicīnisko palīdzību un 

profilaktisko aprūpi; 

7.5.17. ziņot pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumu risināšana, gadījumos, ja izglītojamam tiek konstatētas vardarbības 

pielietošanas pazīmes Iestādē vai ārpus tās; 

7.5.18. atbildēt par mācību un audzināšanas darbu Iestādē; 

7.5.19. vadīt Iestādes mācību un audzināšanas plāna izstrādi, nodrošināt mācību plāna 

un pirmsskolas izglītības programmas izpildi; 

7.5.20. nodrošināt izziņas par Vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi izsniegšanu; 

7.5.21. vadīt pedagoģisko padomi; 

7.5.22. veikt darbības izpildes analīzi un sniegt pārskatu darba kolektīvā, vecāku 

sapulcēs un pēc pieprasījuma Ādažu novada domei; 



7.5.23. atbildēt par izglītojamo vecāku izglītojošo darbu un iesaistīšanu Iestādes 

darbības procesā; 

7.5.24. nodrošināt Iestādes darbības reglamentējošo dokumentu izstrādi un izpildi; 

7.5.25. regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. 

7.6. Iestādes vadītāja tiesības ir: 

7.6.1. savu pilnvaru ietvaros plānot un lemt par Iestādes intelektuālo, finansiālo un 

materiālo līdzekļu izlietošanu; 

7.6.2. pārstāvēt Iestādes intereses valsts, pašvaldības iestādēs, nevalstiskās 

organizācijās;; 

7.6.3. prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības problēmām no IZM, 

pašvaldības; 

7.6.4. iesniegt priekšlikumus izglītošanas darba problēmu risinājumiem 

augstākstāvošās institūcijās; 

7.6.5. piedalīties pašvaldību institūciju sēdēs, kuras risina ar Iestādi saistītos 

jautājumus; 

7.6.6. pārstāvēt Iestādes intereses valsts, pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās 

organizācijās, kā arī visa līmeņa tiesās. 

7.7. Iestādes izglītības metodiķis: 

7.7.1. nodrošina kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesa organizāciju un 

norisi Iestādē; 

7.7.2. nodrošina Vispārējās izglītības pirmsskolas programmas īstenošanas procesu 

Iestādē; 

7.7.3. organizē metodiskā darba un pedagoģiskās padomes darbību Iestādē; 

7.7.4. organizē Iestādes tradīciju izkopšanu un saglabāšanu; 

7.7.5. koordinē audzināšanas darbu Iestādē. 

7.8. Pedagoģisko darbinieku atbildību, pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, darba līgums, Iestādes Iekšējās kārtības noteikumi un citi 

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

7.9. Iestādes pedagoga vispārīgie pienākumi ir: 

7.9.1. kvalitatīvi strādāt izglītības programmas īstenošanā; 

7.9.2. izstrādāt un iesniegt mācību programmas tematiskos plānus atbilstoši Iestādes 

noteiktajām prasībām; 

7.9.3. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju; 

7.9.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības; 

7.9.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem; 

7.9.6. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības Iestādē; 

7.9.7. ievērot bērnu tiesības un ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem (vardarbību, citu 

pret bērna tiesību ierobežojumu vērstu nodarījumu) Iestādes vadībai vai citai 

kompetentai iestādei; 

7.9.8. veidot pozitīvu sadarbības vidi; 

7.9.9. būt atbildīgam par izglītojamo veselību un drošību nodarbībās un viņa vadītajos 

un organizētajos pasākumos; 

7.9.10. ievērot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

7.9.11. motivēt izglītojamos mācīties un būt pārliecinātam par savām spējām; 

7.9.12. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības 

mācībās; 

7.9.13. būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

7.9.14. ievērot Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus; 

7.9.15. pildīt Iestādes noteiktās prasības, pienākumus; 

7.10. Pedagogam ir tiesības: 

7.10.1. izteikt priekšlikumus Iestādes attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.; 



7.10.2. tikt ievēlētam un darboties Iestādes padomē; 

7.10.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju astoņu nedēļu atvaļinājumu; 

7.10.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu; 

7.10.5. nepieciešamības gadījumos saņemt psiholoģisku palīdzību un atbalstu; 

7.10.6. piedalīties Iestādes darba plānošanā, izvērtēšanā,  u.c. 

7.11. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus 

nosaka Iestādes vadītājs. 

7.12. Iestādes saimnieciskā personāla tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Darba 

likums, darba līgums, amatu apraksts un Iekšējās kārtības noteikumi. Iestādei ir tiesības 

patstāvīgi veidot saimnieciskā personāla amatu sarakstu piešķirtā algu fonda ietvaros. 

 

8. Iestādes pašpārvalde 

 

8.1. Sabiedrības, pašvaldības, Iestādes un izglītojamo vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek 

izveidota Iestādes padome. 

8.2. Iestādes padome darbojas saskaņā ar Padomes nolikumu, ko apstiprina Iestādes 

vadītājs. Tās sastāvā var būt: 

8.2.1. Iestādes vadītājs; 

8.2.2. pedagogu pārstāvji; 

8.2.3. vecāku pārstāvji; 

8.2.4. pašvaldības un citu organizāciju pārstāvji. 

8.3. Izglītojamo vecāku pārstāvji padomes sastāvā ir vairākumā. Iestādes padomes 

priekšsēdētāju ievēl no izglītojamo vecāku vidus. 

8.4. Iestādes padome: 

8.4.1. izstrādā priekšlikumus Iestādes attīstības plānam; 

8.4.2. sekmē Iestādes atbalsta fonda darbību; 

8.4.3. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus; 

8.4.4. pieņem lēmumus par Iestādē saņemto ziedojumu izlietošanu; 

8.4.5. veic citus Iestādes Padomes nolikumā paredzētos uzdevumus. 

 

9. Iestādes Pedagoģiskā padome 

 

9.1. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido 

Iestādes pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs. Tās sastāvā 

ir visi Iestādē strādājošie pedagoģiskie darbinieki un medicīnas darbinieks, to sasauc ne 

retāk kā reizi pusgadā un norisi protokolē, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 

9.2. Pedagoģiskā padomes kompetencē ir: 

9.2.1. analizēt un izvēlēties piemērotāko izglītošanas programmas variantu; 

9.2.2. izvērtēt efektīvākās izglītošanas un audzināšanas formas un metodes, 

paņēmienus (metodes) programmas (programmas variantu) īstenošanai un 

ierosināt tās apstiprināt; 

9.2.3. analizēt izglītojamo un pedagogu mācību un audzināšanas darba rezultātus; 

9.2.4. risināt ar mācību saturu, audzināšanas, mācību līdzekļu pielietošanu saistītus 

jautājumus; 

9.2.5. organizēt pieredzes apmaiņu, savstarpējo nodarbību hospitāciju, analizēt to 

rezultātus; 

9.2.6. veicināt pedagoģisko darbinieku radošas iniciatīvas attīstību, pašizglītību, 

veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes apkopošanu, ieviešanu un popularizēšanu; 

9.2.7. analizēt vecāku izglītošanas darbu un iesaistīt Iestādes darbības procesā; 

9.2.8. izvērtēt bijušo audzēkņu adaptāciju skolā, lai nodrošinātu pēctecību iestāde – 

sākumskola. 



 

10. Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

10.1. Iestāde saskaņā ar Iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā Iestādes iekšējo kārtību 

reglamentējošos dokumentus. Tos, apspriežot pedagoģiskās padomes sēdē, apstiprina 

Iestādes vadītājs. 

 

11. Iestādes finansējuma avoti un kārtība 

 

11.1. Iestādes finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. 

Iestādes finansējuma avoti ir: 

11.1.1. pašvaldības budžeta līdzekļi; 

11.1.2. no valsts budžeta piešķirtie līdzekļi; 

11.1.3. vecāku maksājumi par bērnu ēdināšanu Iestādē; 

11.1.4. papildu finanšu līdzekļi. 

11.2. Papildu finanšu līdzekļus Iestāde var saņemt: 

11.2.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

11.2.2. sniedzot maksas izglītības pakalpojumus; 

11.2.3. kā ieņēmumus par nomu un īri, kur minimālā nomas maksa nosakāma saskaņā 

ar Ādažu novada domes noteikto kārtību un ar aprēķinu, lai pilnībā segtu 

Iestādes mēneša izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta apsaimniekošanu 

un uzturēšanu; 

11.2.4. kā ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem, t.sk. par ēdināšanas 

pakalpojumiem, kur pakalpojumu izmaksas nevar būt zemākas par pašizmaksu; 

11.3. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. 

11.4. Pašvaldība nodrošina Iestādes uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā 

saimnieciskā personāla darba algas. 

11.5. Iestādē pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta un pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

11.6. Iestādei ir tiesības tās rīcībā esošo līdzekļu ietvaros iegādāties vai īrēt nepieciešamās 

iekārtas, inventāru, mācību līdzekļus un citus materiālos resursus, kā arī izmantot 

juridisku un fiziku personu pakalpojumus, iepriekš saskaņojot ar Ādažu novada domi 

11.7. Papildu finanšu līdzekļi tiek izmantoti Iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, 

Iestādes aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai u.c., 

par papildu līdzekļu izmantošanu Iestādes vadītājs sniedz pārskatu Iestādes padomei. 

11.8. Iestādes izglītojamo vecāku ziedojumi ir brīvprātīgi. 

11.9. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, 

sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un 

kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs 

materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. 

11.10. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie Iestādes un (vai) telpu remonti ar vecāku materiāliem 

uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā, par to tiek 

sastādīts pieņemšanas akts, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojuma daudzumu un 

kvalitatīvos rādītājus. Materiālās vērtības iegrāmatojamas atbilstoši grāmatvedības 

uzskaites prasībām. 

11.11. Iestādes finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta un to uzskaiti nodrošina Ādažu novada 

dome. 

11.12. Iestāde paralēli pamatuzdevumam var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

  

12. Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 



 

12.1. Iestādi reorganizē un likvidē Ādažu novada dome, saskaņojot ar IZM. 

 

13. Iestādes nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

13.1. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes vadītāja, Iestādes pedagoģiskās 

padomes, Iestādes padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Ādažu 

novada domes priekšsēdētājs. 

 

14. Citi Iestādes pienākumi 

 

14.1. Iestāde kārto lietvedību (Iestādes dokumentāciju) un arhīvu atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām . 

14.2. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Iestāde noteiktā 

laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz pieprasītājam. 

14.3. Iestāde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktās higiēnas normas un noteikumus. 

14.4. Ugunsdrošības ievērošana Iestādē tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par 

ugunsdrošību” un citiem Latvijas Republikā  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.5. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām Pirmsskolā 

nodrošina darba aizsardzības un darba drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

 

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs     N.Breidaks 


