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APSTIPRINĀTS 
ar Carnikavas novada domes  

28.04.2021. sēdes lēmumu  

(prot. Nr. 7, 16.§) 

 

 

 

NOLIKUMS 

Carnikavā, Carnikavas novadā 

 

2021. gada 28.aprīlī                                   Nr.INA/2021/14 

 

CARNIKAVAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  

IESTĀDES „PIEJŪRA”  

NOLIKUMS 

  
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 9.panta pirmo daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” (turpmāk tekstā – iestāde) ir 

Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dome) dibināta un pakļautībā esoša 

vispārējās izglītības iestāde, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā, pirmsskolas izglītības programmas un interešu 

izglītības programmu īstenošanai. 

 

2. Iestādes juridiskā un faktiskā adrese: “Skola”, Siguļi, Carnikavas novads, LV – 2163. 

 

3. Iestāde ir juridiska persona, kurai ir savs zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu, veidlapa.  

 

4. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi  

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē iestādes darbību, Domes 

lēmumi, Domes amatpersonu rīkojumi, norādījumi un šis nolikums. 

 

5. Iestādes vadību nodrošina tās vadītājs (turpmāk tekstā – vadītājs), kuru ieceļ amatā un 

atbrīvo no tā Dome, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. 

Vadītāja izglītībai jāatbilst Latvijas Republikā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Iestādes vadītājs ir tieši pakļauts Domes priekšsēdētājam. Iestādes struktūrā ir vadītājs, 

pedagogi (to skaitā iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā, pirmsskolas izglītības 

skolotāji) un tehniskie darbinieki.  

 

7. Saskaņojot ar Domi, iestādei ir tiesības veidot struktūrvienības.  

 

2. Darbības mērķis un uzdevumi 
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8. Iestādes mērķis ir, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

9. Iestādes pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

 

10. Iestādes uzdevumi ir:  

10.1.  īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties 

izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo 

personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu 

pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

10.2.  sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi; 

10.3.  sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un 

gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un 

fiziski attīstītu personību; 

10.4.  veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī 

veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu 

un prasmju apguvi; 

10.5.  sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību; 

10.6.  sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos 

izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un 

Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 

Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, 

godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

10.7.  sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai; 

10.8.  nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus; 

10.9.  racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla 

resursus. 

 

11. Ikvienas iestādes bērnu grupas darbībā tiek nodrošināta demokrātiska, humāna bērnu, 

darbinieku un vecāku sadarbība. 

 

3. Īstenojamās izglītības programmas 

 

 12.  Iestāde īsteno atbilstoši Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem licencētas 

pirmsskolas izglītības programmas: 

12.1.  vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods: 01011111; 

12.2.  speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 0101 56 11. 

 

13.  Iestāde ir tiesīga piedāvāt bērnu apmācībai interešu izglītību, kuru finansē valsts, 

pašvaldība vai vecāki. Interešu izglītības programmas tiek apstiprinātas normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. 

14. Programmu īstenošana notiek valsts valodā. 

 

4. Izglītības procesa organizācija 
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15. Iestāde izglītības procesu organizē saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Izglītības 

likums”, „Vispārējās izglītības likums”, „Bērnu tiesību aizsardzības likums”, šo Nolikumu 

un citiem Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

16. Iestādi apmeklē bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz septiņiem gadiem.  

  

17. Iestādes darba laiks ir nedēļas darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 7.00. 

līdz plkst. 19.00. 

 

18. Iestādē darbojas 11 grupas, kuras tiek komplektētas atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

19. Bērnu skaitu grupās nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, ja Dome nav 

noteikusi mazāku bērnu skaitu grupā. 

 

20. Bērnu reģistrēšanu uzņemšanai, uzņemšanu un atskaitīšanu no iestādes nosaka Domes 

saistošie noteikumi un citi normatīvie akti. 

 

21. Mācību darba organizācijas forma iestādē ir rotaļnodarbība. 

  

22. Interešu izglītība tiek organizēta, ievērojot brīvprātības principu, un tā ir pirmsskolas 

izglītības programmas papildus daļa, un tiek iekļauta atsevišķā sarakstā. 

 

23. Bērnu mācību slodzi nosaka Latvijas Republikā esošie normatīvie akti. 

 

24. Iestādes izglītības saturu nosaka licencētā pirmskolas izglītības programma.  

 

25. Izglītības satura apguve pamatā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. 

Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. 

 

26. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina: 

26.1. individualitātes un vispusīgas attīstības veidošanos; 

26.2. garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību; 

26.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību; 

26.4. veselības nostiprināšanu; 

26.5. sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai; 

26.6. valsts valodas apguvi. 

 

27. Iestāde ir tiesīga veidot pedagogu darba grupas (metodiskās komisijas un atbalsta 

komanda) mācību darba organizācijas formu un metožu plānošanai un realizācijai, kuras 

apstiprina iestādes vadītājs. 

 

28. Iestāde ir tiesīga izstrādāt un īstenot programmas pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidei, ievērojot Latvijas Republikā esošo normatīvo aktu nosacījumus 

 

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

29. Bērnu tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 

 

6. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 
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30. Iestādi vada vadītājs, kura atbildība noteikta Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos. Vadītājs vada iestādes attīstības plānošanu un ir atbildīgs par izglītības 

programmu īstenošanu. 

 

31. Iestādes vadītāja tiesības: 

31.1. ieteikt Domei darbinieku amatu sarakstu, darba samaksu, kas nav mazāka par 

Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteikto; 

31.2. pieņemt un atbrīvot no darba darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus; 

31.3. noteikt darbinieku pienākumus un tiesības, izstrādājot amatu aprakstus un ieviest 

darba kvalitātes kontroles sistēmu; 

31.4. apstiprinātā algas fonda ietvaros, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteikt 

piemaksas par papildus darbu, darba zonas paplašināšanu, prēmēt iestādes 

darbiniekus; 

31.5. iegādāties, īrēt, pasūtīt iestādei nepieciešamās iekārtas u.c. materiālos resursus 

jebkurā uzņēmumā, organizācijā vai no privātpersonām, bezskaidras naudas 

norēķinu ceļā, kā arī izņēmuma gadījumos par skaidru naudu, iestādei apstiprinātā 

budžeta ietvaros atbilstoši Latvijas Republikā esošo normatīvo aktu prasībām; 

31.6. savu pilnvaru ietvaros lemt par iestādes intelektuālo, finansiālo un materiālo 

līdzekļu racionālu izlietošanu; 

31.7. izdot rīkojumus, kas ir obligāti visiem iestādes darbiniekiem, pie tam rīkojumi 

var tikt doti arī mutiski; 

31.8. veidot jaukta vecuma bērnu grupas, ievērojot bērnu reģistrācijas secību rindā un 

bērna vecuma tuvumu mācību uzsākšanai vispārējās izglītības iestādē, ja kādā no 

iestādes bērnu grupām nepiepildās noteiktais vietu skaits ar attiecīgā gadā 

dzimušajiem bērniem; 

31.9. īpašos gadījumos (pedagogu vai pedagogu palīgu prombūtnes laikā) veidot 

apvienotās bērnu grupas; 

31.10.  atbilstoši novada pašvaldības un normatīvajiem aktiem iestādes vadītājs ir tiesīgs 

slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu iestādei 

nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu; 

31.11.  iestādes vadītājs kompetences ietvaros ir tiesīgs slēgt nomas līgumus ar trešajām 

personām sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības 

aprūpes funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar domes apstiprinātu maksas 

pakalpojumu cenrādi. 

 

32. Iestādes vadītāja pienākumi: 

32.1. nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā atbilstoši Latvijas Republikā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

32.2. nodrošināt iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, pieņemt un 

atbrīvot no darba iestādes darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

32.3. nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi; 

32.4. nodrošināt iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu; 

32.5. pārstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijās; 

32.6. savas kompetences ietvaros sadarboties ar Domi, Valsts un pašvaldību 

institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, bērniem, 

bērnu vecākiem, iestādes padomi u.c.; 

32.7. ziņot pašvaldības un valsts institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumu risināšana, par gadījumiem, kad izglītojamajam tiek 

konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes iestādē un ārpus tās; 

32.8. nodrošināt iestādes padomes izveidi, svarīgos jautājumos konsultēties ar iestādes 

padomi, uzklausīt tās viedokli un ņemt vērā ieteikumus;  
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32.9. izstrādāt vai apstiprināt iestādes darbību reglamentējošo aktu (iestādes padomes, 

Pedagoģiskās padomes reglamentu, atbalsta komandas reglamentu, pienākumu 

sadales u.c.) un kontrolēt to izpildi; 

32.10. vadīt iestādes pedagoģisko padomi; 

32.11. izpildīt atsevišķus konkrētus Domes lēmumus un rīkojumus, kas nav pretrunā ar 

Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

32.12. izpildīt citus šajā nolikumā un citos speciālajos aktos minētos izglītības iestādes 

vadītāja pienākumus. 

 

33. Iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā nodrošina kvalitatīvu izglītības un audzināšanas 

procesa organizāciju, norisi un kontroli iestādē. 

 

34. Iestādes vadītāja vietnieka izglītības jomā pienākumi: 

34.1. organizēt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesu un tā kontroli 

iestādē; 

34.2. vadīt metodisko darbu, metodisko komisiju un atbalsta komandas darbu iestādē; 

34.3.  veikt kopā ar iestādes administrāciju iestādes attīstības plānošanu, iekšējās 

kārtības, kontroles u.c. noteikumu izstrādi; 

34.4. izkopt un saglabāt iestādes tradīcijas; 

34.5. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību bērniem; 

34.6. citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu. 

 

35. Iestādes vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus iestādē veic vadītāja vietnieks 

izglītības jomā. 

 

36. Iestādes darbība tiek organizēta un realizēta ar struktūrvienību palīdzību. Struktūrvienības 

šajā nolikumā noteiktā kārtībā izveido, reorganizē un likvidē iestādes vadītājs. 

 

37. Iestādes pedagoga tiesības un pienākumi ir noteikti Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos.  

 

38. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa nolikumu apstiprina iestādes 

vadītājs. 

 

39. Iestādes darbinieku konkrētie pienākumi, atbildība un tiesības, tiek noteikta darba līgumos, 

tiem pievienotajos amata aprakstos un Darba kārtības noteikumos. 

 

7. Pirmskolas izglītības iestādes padome 

 

40. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota Iestādes 

padome. Tai ir konsultatīvs raksturs un tā darbojas saskaņā ar padomes reglamentu, un tās 

sastāvā ir : 

40.1. iestādes vadītājs; 

40.2. pedagogu pārstāvji ; 

40.3. pašvaldības pārstāvis; 

40.4. bērnu vecāku (aizbildņu) pārstāvji (no katras bērnu grupas viens pārstāvis). 

 

41. Bērnu vecāku pārstāvjiem iestādes padomes sastāvā jābūt vairākumā. Iestādes padomes 

vadītājam jābūt izvēlētam no vecāku (aizbildņu) vidus.  

 

42. Iestādes padomē atklāti balsojot, saskaņā ar padomes reglamentu, ievēl: 

42.1. pedagoģisko darbinieku pārstāvjus – pedagoģiskās padomes sēdē;  
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42.2. vienu pārstāvi no katras bērnu grupas vecākiem (aizbildņiem) - vecāku sapulcēs 

bērnu grupās;  

42.3. Domes pārstāvi – Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā. 

  

43. Iestādē veido Atbalsta komandu un izstrādā atbalsta komandas reglamentu, kas  nosaka 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus. 

44. Iestādes padomei ir savs reglaments, ko izstrādā iestādes padome un apstiprina iestādes 

vadītājs. 

 

45. Iestādes padomes darbība tiek organizēta saskaņā ar „Vispārējās izglītības likums” 31. 

panta nosacījumiem, kā arī ar padomes reglamentu.  

 

8. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā padome 

 

46. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu risināšanai izveido iestādes 

pedagoģisko padomi, kas darbojas saskaņā ar pedagoģiskās padomes reglamentu, kuru 

izstrādā iestādes pedagoģiskā padome un apstiprina iestādes vadītājs. Pedagoģisko padomi 

vada iestādes vadītājs. Tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi un ārstniecības 

persona. Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un sēdes norisi protokolē.  

 

47. Pedagoģiskās padomes darbība tiek organizēta saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 12. 

panta nosacījumiem, kā arī ar pedagoģiskās padomes reglamentu.  

 

9. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

48. Iestāde patstāvīgi izstrādā iestādes iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus. 

 

49. Iestādes iekšējo darba kārtību reglamentējošos dokumentus izskata pedagoģiskās padomes 

sēdē un tos apstiprina iestādes vadītājs.  

 

50. Rīkojumus par iestādes darbību, darbiniekiem un bērniem izdod iestādes vadītājs, 

iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu. 

 

51. Visus iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Domē 

viena mēneša laikā no akta spēkā stāšanās dienas. 

 

10. Saimnieciskā darbība 

 

52. Iestāde rīkojas ar pašvaldības īpašumu un finanšu līdzekļiem saskaņā ar Domes nolikumu, 

Domes noteikto kārtību un citiem Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

53. Iestādes ēka atrodas iežogotā teritorijā, kurai ir labiekārtots, apzaļumots laukums bērnu 

daudzveidīgai darbībai. Dome nodrošina iestādes izglītības materiālās bāzes un 

saimniecisko vajadzību apmierināšanu, kā arī ēku, būvju savlaicīgu kapitālo un kosmētisko 

remontu, iekārtu uzstādīšanu un apkopi. 

 

11. Pirmsskolas izglītības iestādes finansēšana 

 

54. Iestādes finansēšanas kārtību nosaka Latvijas Republikā esošie normatīvie akti. 

 

55. Budžeta izlietošanas tāmi sastāda iestādes vadītājs un iesniedz apstiprināšanai Domē. 
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56. Iestādes finansēšanas avoti: 

55.1.  valsts budžeta mērķdotācija; 

55.2.  Domes budžeta līdzekļi; 

55.3.  papildus finanšu līdzekļi: 

55.3.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

55.3.2. piesaistot finanšu līdzekļus no dalības dažādos projektos. 

57. Kārtību, kādā jāveic grāmatvedības un statistikas uzskaite iestādē nosaka Latvijas 

Republikā esošie normatīvie akti. Uzskaiti veic Domes grāmatvedība. 

 

58. Iestādes obligāto dokumentāciju nosaka Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministrija. 

 

12.Iestādes reorganizācijas un likvidēšanas kārtība 

 

59. Lēmumu par iestādes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Dome, saskaņojot ar Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

13. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

60. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes pedagoģiskās padomes, iestādes 

vadītāja vai Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 

priekšlikuma. Iestādes nolikumu un tā grozījumus apstiprina Dome. 

 

14. Citi aktos noteiktie pirmskolas iestādes pienākumi 

 

61. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu iestāde kārto lietvedību 

(pirmsskolas iestādes dokumentācija) un iestādes arhīvu. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par 

iestādes lietvedību un arhīvu. 

 

62. Iestāde noteiktā laikā sagatavo un iesniedz statistikas pārskatu atbilstoši Latvijas Republikā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

63. Iestāde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

15. Noslēguma jautājumi 

 

64. Iestādes nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domes sēdē. 

  

65.  Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 23.11.2016. Carnikavas novada domē 

apstiprinātais (protokols Nr.23, 16.§) “Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 

nolikums” Nr. INA/2016/27. 

  

Domes priekšsēdētāja                                                       D. Mieriņa 
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