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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

Reģ.Nr.45190001856,Saules iela 6, Cenu pag., Brankas, Ozolnieku novads, LV-3042 

Tālr./fakss 63057831, e-pasts: bitite@ozolnieki.lv 

 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 9.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” turpmāk tekstā – iestāde, ir  

pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

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

normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja apstiprināts nolikums. 

3. Iestāde ir juridiskas personas struktūrvienība, tai ir savs zīmogs un simbolika. 

4. Iestādes juridiskā adrese: Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, Saules 

iela 6, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042. 

5. Dibinātāja juridiskā adrese Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

 

6. Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu 

pamatizglītības apguvei. 

7. Iestādes darbības pamatvirziens izglītojamo attīstoša un audzinoša procesa organizācija . 

8. Iestādes uzdevumi ir: 

8.1. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību; 

8.2. sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un 

interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības; 

8.3. attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot 

bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi; 

8.4. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei. 

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

9. Iestāde īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēto pirmsskolas izglītības 

programmu – kods 0101 11 11, licence Nr. V-3967. 

10. Iestāde pēc bērnu vecāku pieprasījuma īsteno interešu izglītības programmas, kuru 

finansēšanas kārtību nosaka dibinātājs. 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

11. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums un uz to pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi, Iestādes padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi 

iestādes iekšējie normatīvie akti. 
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12. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu, komplektē grupas (pēc bērnu vecumiem, 

darba laika, skaita u.c. kritērijiem). 

13. Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar dibinātāja noteikto kārtību. 

14. Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina: 

14.1. individualitātes veidošanos; 

14.2. garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību; 

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

14.4. veselības nostiprināšanu; 

14.5. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai; 

14.6. valsts valodas apguvi. 

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

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

 

V. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

16. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba iestādes dibinātājs. 

17. Iestādes vadītāja atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītājs 

vada iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. 

Vadītājs savu pilnvaru ietvaros lemj par iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu 

izlietošanu.  

18. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes vadītājs. Vadītājs ir 

tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju 

veikšanu. 

19. Vadītājs nosaka pedagogu un citu darbinieku skaitu, pienākumus un darba samaksu. 

Apstiprina Ozolnieku novada dome. 

20. Vispārīgās pedagogu tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā. 

21. Iestādes tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu 

aprakstos un darba līgumos. 

 

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 

22. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā. 

23. Izglītojamā tiesības: 

23.1. mācību procesā izmantot iestādes telpas, iekārtas, inventāru, un citus mācību procesam 

nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu garīgo, fizisko, sociālo spēju attīstību, iniciatīvas, 

zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, psiholoģisko sagatavošanu 

pamatizglītības uzsākšanai; 

23.2. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību iestādē un tās organizētajos 

pasākumos; 

23.3. uz personiskās mantas aizsardzību iestādē;  

23.4. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos;  

23.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

24. Izglītojamā pienākumi: 

24.1. apgūt izglītības programmu;  

24.2. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus;  

24.3. būt pieklājīgam iestādē un ārpus tās;  

24.4. ievērot citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

VII. Iestādes padome 

 

25. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās 

izglītības likumā noteiktajam tiek izveidota iestādes padome.  

26. Iestādes padomei ir savs nolikums, ko apstiprina iestādes dibinātājs. 
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27. Iestādes padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās 

izglītības likumā un iestādes padomes nolikumā. 

 

VIII. Iestādes pedagoģiskā padome 

 

28. Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, iestādē 

izveido pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir 

visi iestādē strādājošie pedagogi un izglītības ārstniecības persona. Pedagoģiskās padomes 

sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē. 

29. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un 

pedagoģiskās padomes nolikums. 

 

IX. Iestādes finansēšana 

 

30. Iestādes finansēšanas kārtību nosaka normatīvie akti un dibinātājs. 

31. Iestādi finansē to dibinātājs.  

32. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

32.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā, ziedojumus ieskaitot Ozolnieku novada domes 

ziedojumu kontā; 

32.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos; 

32.3. no citiem ieņēmumiem.  

 

X. Saimnieciskā darbība 

 

33. Kontroli par Iestādes finansiāli saimniecisko darbību veic Dibinātājs. 

 

XI. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 

 

34. Iestāde  saskaņā ar  iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos 

iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Vadītājs izdod iekšējos 

normatīvos aktus. 

 

XII. Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība 

 

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

iesniedzot iestādē iestādes dibinātājam adresētu iesniegumu.  

 

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

36. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu izstrādā iestādes 

nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

37. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja, vadītāja vai padomes 

priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs. 

 

 

 

XIV. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

38. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot 

par to Izglītības iestāžu reģistram. 
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XV. Noslēguma jautājumi 

 

39. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iestāde kārto lietvedību (iestādes dokumentācija) un 

iestādes arhīvu. 

40. Iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites (gada pārskatu), ievērojot normatīvajos aktos 

noteikto. 

41. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus: 

41.1. attiecībā uz higiēnas normu un noteikumu ievērošanu; 

41.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības un aizsardzības normu un noteikumu 

ievērošanu. 

 

Ar  šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Ozolnieku novada 

pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu, kas apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 

2008. gada 13. marta sēdes prot.Nr.3 

 

 

Vadītāja       Dace Babčuka 

 


