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Nr.73 

Protokols  Nr.71.,4.&     

 

 

Naujenes  

pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 

nolikums 
  

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 

I . Vispārīgie jautājumi 

 

1. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” (turpmāk – Iestāde) ir 

Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta vispārējās pirmsskolas 

izglītības iestāde. 

 

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 

 

3. Iestāde ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs ar šādu tekstu: 

„Latvijas Republikas Daugavpils novada pašvaldības Naujenes pirmsskolas izglītības 

iestāde „Rūķītis””, kas ir lietojams uz Izziņām par pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi, kuras izsniedz Iestāde un pārējiem ar Iestādes darbību saistošiem dokumentiem.  

 

4. Iestāde savā darbībā izmanto veidlapu ar Daugavpils novada ģerboni, tai var būt 

sava simbolika. 

 

5. Pārraudzību par Iestādi īsteno Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors, 

institucionālo pārraudzību īsteno ar Naujenes pagasta pārvaldes starpniecību, funkcionālo 

pārraudzību - ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes starpniecību. 

 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
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6. Iestādes juridiskā adrese – Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5451. 

 

7. Dibinātāja juridiskā adrese – Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401. 

 

8. Izglītības iestādes programmu īstenošanas vieta - Alejas iela 2, Krauja, Naujenes 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5451. 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

9. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un 

audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā mērķa 

sasniegšanu. 

 

10. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

 

11. Iestādes uzdevumi ir: 

11.1. sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un 

pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

11.2. attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, 

domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības; 

11.3. attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un 

uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes; 

11.4. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras 

izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un 

fiziskā aktivitāte; 

11.5. nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei. 

11.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai; 

11.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus; 

11.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un 

personāla resursus. 

 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

12. Iestāde īsteno šādas izglītības programmas:  

12.1. Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111);  

12.2. Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 

01011121).  

12.3. Speciālo mazākumtautību pirmsskolas programmu (programmas kods 

01015521);  

12.4. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01015511).  

 

13. Speciālajās programmās audzēkņi tiek uzņemti un atskaitīti, pamatojoties uz 

Daugavpils novada domes pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu. Šī nolikuma 
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12.3., 12.4.apakšpunktā minētās izglītības programmas apguvei vienā grupā var integrēt ne 

vairāk kā trīs bērnus, kas apgūst speciālo programmu.  

 

14. Iestāde ir tiesīga īstenot interešu izglītības programmas, kā arī organizēt maksas 

interešu izglītības pulciņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

15. 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. 

16. Obligātā mācību satura īstenošanu plāno un organizē: 

16.1. divos posmos. Laikposmā no 1.septembra līdz 31.maijam nodrošina mācību 

procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā 

satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1.jūnija 

līdz 31.augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā 

laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās 

balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai; 

16.2. kā integrētas mācības par bērnam aktuālu tematu (laikposmam, ne īsākam par 

vienu mēnesi); 

16.3. pirmsskolas izglītības satura īstenošanas principi ir noteikti valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās.  

17. Pirmsskolas mācību satura apguves plānošanu un īstenošanu nodrošina 

pirmsskolas pedagogs regulārā sadarbībā ar citiem speciālistiem, iesaistot vecākus vai bērna 

likumiskos pārstāvjus bērna mācīšanās atbalstam. 

18. Izglītības iestāde patstāvīgi izstrādā bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 

atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktajiem pirmsskolas izglītības 

vērtēšanas pamatprincipiem. 

19. Bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā Iestāde iekļauj informāciju par 

vecāku vai bērna likumisko pārstāvju informēšanas biežumu, apjomu un veidu, kā arī par 

sadarbības formām ar vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem bērna attīstības 

veicināšanai. 

20. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto 

izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, 

darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības 

prasībām. 

21. Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no plkst.7.00 līdz plkst.19.00. 

22. Iestādē ir nakts grupa, kas darbojas no plkst.19.00 līdz plkst.7.00 saskaņā ar 

Iestādes izstrādāto kārtību. 
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V. Bērnu tiesības un pienākumi 

 

  23. Bērnu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

 

VI. Vadītāja, pedagogu un  citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi 

 

24. Vadītāju pēc Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora ieteikuma, ieceļ 

amatā un atbrīvo no amata Daugavpils novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

25. Vadītājs:  

25.1. atbild un patstāvīgi lemj par Iestādes darbību un tās rezultātiem, par Iestādes 

darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un 

materiālo līdzekļu racionālo izmantošanu;  

25.2. slēdz īres un nomas līgumus;  

25.3. slēdz līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Iestādei 

nepieciešamo darbu un pakalpojumu veikšanu. 

 

26. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Iestādes vadītājs 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem 

Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.  

 

27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā 

un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 

līgums un amata apraksts.  

 

28. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku 

tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

VII. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence  

 

 29. Iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un 

darbību. 

 

 30. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar 

Iestādes   padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome. 

 

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence  

 

 31. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci 

nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.  

   

  32. Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs. 
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IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes 

amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt 

iestādes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību  

 

33. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības l ikumā un citos 

normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod Iestādes 

iekšējos normatīvos aktus:  

33.1. Darba kārtības noteikumus;  

33.2. Iekšējās kārtības noteikumus;  

33.4. Pedagoģiskās padomes reglamentu;  

33.5. Arhīva reglamentu;  

33.6. Kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;  

33.7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;  

33.8. Kārtību par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo; 

33.9. Iestādes lietu nomenklatūru;  

33.10. citus ar Iestādes darbību saistītus normatīvos aktus.  

 

 34. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iestādes Dibinātājam. 

 

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība  

 

 35. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums un citi normatīvie akti.  

 

 36. Iestādi finansē tās Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

 

 37. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus:  

37.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;  

37.2. sniedzot maksas pakalpojumus Iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;  

37.3. no citiem ieņēmumiem.  

 

 38. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Iestādes attiecīgajā budžeta kontā un 

izmantojami tikai:  

38.1. Iestādes attīstībai;  

38.2. mācību līdzekļu iegādei;  

38.3. Iestādes aprīkojuma iegādei;  

38.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. 

 

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

 39. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, 

paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.  
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XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība  

 

40. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā 

Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.  

 

41. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes Dibinātāja iniciatīvas, 

vadītāja vai Iestādes padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  

 

42. Grozījumus nolikumā izstrādā Iestāde un apstiprina Iestādes Dibinātājs.  

 

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, 

Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

43. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde veic 

dokumentu un arhīvu pārvaldību. 

 

44. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā 

arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai. 

 

45. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, 

tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 

likumu. 

 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko 

veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Iestādē. 

 

47. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Iestāde nodrošina: 

47.1.   higiēnas noteikumu ievērošanu; 

47.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

 

48. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un 

uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp 

organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un 

uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai. 

 

XIV. Noslēguma jautājumi  

 

 49. Iestādes nolikums stājas spēkā 2019.gada 26.septembrī.  

  

 50. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2009.gada 31.jūlija 

nolikumu Nr.40 "NAUJENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “RŪĶĪTIS” 

NOLIKUMS".   
 

 

Daugavpils novada domes  

priekšsēdētājs        A.Kucins 


