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1.Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” (turpmāk 

tekstā – Iestāde) ir Ozolnieku novada domes (turpmāk tekstā – 

Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārēja izglītības iestāde, 

kuru var apmeklēt bērni no divu gadu vecuma līdz skolas gaitu 

sākumam pēc vecāku pieprasījuma. 

1.2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums (LR Saeima 

29.10.1998.), Vispārējās izglītības likums (LR Saeima 30.06.1999.) 

un šis Nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu (LR Saeima 08.07.1998.), Likums „Par 

pašvaldībām” ( LR Saeima 19.05.1994.). 

1.3. Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” finanšu līdzekļu apriti un 

finansu kontu pārvalda Dibinātājs – Ozolnieku novada dome. 

1.4. Iestādes juridiskā adrese: Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku 

pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.  

Filiāles juridiskā adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku 

pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018. 
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2. Iestādes darbības mērķis,  

pamatvirziens  un galvenie uzdevumi 
 

 

2.1. Iestādes darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu 

attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt pirmsskolas 

izglītības programmā (kods 01011111 un speciālā izglītības 

programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511)  

noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

2.2. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo attīstoša un audzinoša 

darbība. 

2.3. Iestādes galvenie uzdevumi: 

2.3.1. nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību; 

2.3.2. īstenot pirmsskolas izglītības programmas  noteiktos mērķus 

un uzdevumus; 

2.3.3. sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas 

uzsākšanai. 

 
 

3. Izglītības procesa organizācija iestādē 
 

 

3.1. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās 

kārtības noteikumi, Iestādes padomes nolikums, Pedagoģiskās 

padomes nolikums un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti. 

3.2. Iestādes grupu darba laiks ir darba dienās no plkst. 7.00 – 19.00 un 

darbs grupās notiek pēc iestādē izstrādātā dienas režīma, mācību 

nodarbību saraksta un gada tematiskā plāna. 

3.3. Nodrošināt mācību nodarbības, muzikālās nodarbības, logopēdiskās 

nodarbības, ārpusnodarbību darbu atbilstoši vecumam. 

3.4. Grupas tiek komplektētas, vadoties pēc izglītojamo vecuma. To veic 

iestādes vadītāja un vadītājas vietniece (izglītības jomā). Iestādē 

darbojas 12 grupas, no tām 4 grupas  atrodas  Jelgavas ielā 35, 

Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

3.5. Izglītojamo skaitu grupās nosaka Ozolnieku novada dome. 

3.6. Iestāde pēc izglītojamo vecāku (aizbildņu) pieprasījuma var īstenot 

interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka 

Ozolnieku novada Dome. 

3.7. Pirmsskolas izglītības iestādē uzņem izglītojamos no 2 gadu vecuma, 

ja izglītojamais un viens no vecākiem ir deklarēts Ozolnieku novada 



 3 

administratīvajā teritorijā, atbilstoši Ozolnieku novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.18/2010 „Bērnu uzņemšanai Ozolnieku 

novada pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

3.8. Lai izglītojamo uzņemtu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz: 

1) iesniegums: 

2) bērna medicīnas karte; 

3) audzēkņa karte.     

3.9. Sākot apmeklēt Iestādi vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādes nolikumu, 

iestādes izglītības programmu, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. 

3.10.Beidzot iestādi izglītojamais saņem izziņu par Vispārizglītojošās 

programmas apguvi iesniegšanai skolā. 

 

 

 

4. Izglītojamo un vecāku tiesības un pienākumi 
 

4.1. Izglītojamo  un viņu vecāku tiesības un pienākumus nosaka Iestādes 

iekšējās kārtības noteikumi, kuri izstrādāti pamatojoties uz Izglītības 

likuma 54.,55.,57. un 58. pantu un  19.06.1998. Bērnu tiesību 

aizsardzības likumu.  

 

5. Pedagogu un citu darbinieku  

tiesības un pienākumi 
 

5.1. Iestādes vadītāja tiesības. 

 

5.1.1. Pārstāvēt pirmsskolas izglītības iestādes intereses pašvaldības un 

valsts institūcijās, uzņēmumos, sabiedriskajās un reliģiskajās 

organizācijās. 

5.1.2. Bez īpaša pilnvarojuma rīkoties pirmsskolas izglītības iestādes vārdā. 

5.1.3. Līgumus, kas tiek slēgti ar fiziskām un juridiskām personām un 

sabiedriskām organizācijām, paraksta pašvaldības izpilddirektors. 

5.1.4. Noteikt iestādes amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes 

ministrijas ieteikumus un saskaņojot ar dibinātāju. 

5.1.5. Pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus, medicīnas un tehniskos 

darbiniekus, slēdzot ar tiem darba līgumus. 

5.1.6. Noteikt pedagoģisko darbinieku pienākumus, tiesības (Izglītības 

likuma 51. un 52.pants)  atbilstoši izglītojošo darbību 

reglamentējošiem normatīviem aktiem un darba samaksu (Izglītības 

likuma 53.pants), saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem. 
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5.1.7. Savu pilnvaru ietvaros lemt par iestādes intelektuālo, finansu un 

materiālo līdzekļu izlietošanu. 

5.1.8. Izdot rīkojumus un dot norādījumus darbiniekiem. 

 

 

5.2. Iestādes vadītāja pienākumi. 

 

5.2.1. Atbildēt un nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā. 

5.2.2. Atbildēt par izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzību izglītojamo 

uzturēšanās laikā izglītības iestādē.  

5.2.3. Atbildēt par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma, Darba likuma, Darba aizsardzības likuma 

un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu 

ievērošanu. 

5.2.4. Atbildēt par iestādes nodrošināšanu ar amatam atbilstošas 

kvalifikācijas darbiniekiem. 

5.2.5. Atbildēt par iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi. 

5.2.6. Radīt apstākļus pedagogu radošai izaugsmei, atbalstīt jaunradi, 

pašizglītību. 

5.2.7. Radīt apstākļus izglītojamo garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei, 

personības attīstībai. 

5.2.8. Sekmēt un veicināt grupu nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, 

rotaļlietām, kas veido aktīvu, pedagoģiski pamatotu vidi izglītojamo 

vispusīgai harmoniskai attīstībai. 

5.2.9. Organizēt iestādes saimniecisko darbību, izglītojamo ēdināšanu un 

medicīnisko aprūpi. 

5.2.10. Nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību, darba aizsardzības un 

ugunsdrošības normu ievērošanu. 

5.2.11. Nodrošināt iestādes telpu un iestādes apkārtnes uzturēšanu kārtībā. 

5.2.12. Atskaitīties par iestādes darbību Dibinātājam un Iestādes padomei, 

kā arī nepieciešamības gadījumā Ozolnieku novada pašvaldības 

Izglītības speciālistam. 

5.2.13. Izdot Iekšējās kārtības noteikumus un saskaņot tos ar Ozolnieku 

novada domes priekšsēdētāju. 

5.2.14. Noteikt iestādes struktūru. 

5.2.15. Iestādes vadītāja nosaka pedagogu darba  algu, ņemot vērā pedagoga 

mēneša darba algas likmi un slodzi.  

Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību valsts budžeta mērķdotācijai 

un dotācijai, vadītāja  saskaņo tarifikāciju ar Ozolnieku novada domi  

un Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības speciālistu (Izglītības  
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likuma 53.pants un 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr. 836 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”). 

5.2.16. Iestādes vadītāja nosaka iestādes pārējo darbinieku darba slodzes 

pamatojoties uz Ozolnieku novada domes apstiprinātu štatu sarakstu, 

apstiprinātu budžeta tāmi un darbinieku algas fondu. 

5.2.17. Regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju un prasmi 

strādāt ar mūsdienu informācijas līdzekļiem. 

  

 

5.3. Pedagoga tiesības.  

 

5.3.1. Izstrādāt un piedāvāt pirmsskolas izglītības mācību nodarbību 

programmas. 

5.3.2. Piedalīties pedagoģiskās padomes darbā. 

5.3.3. Saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu 

atvaļinājumu. 

5.3.4. Saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo 

nodrošinājumu. 

5.3.5. Izteikt priekšlikumus iestādes attīstībai, iekšējās kārtības 

nodrošināšanai. 

5.3.6. Tiesības apmeklēt 1 reizi trijos gados 72 stundu profesionālās 

kvalifikācijas celšanas kursus, saglabājot pamatalgu izglītības iestādē, 

kurā pedagogs strādā pamatdarbā.   

 

5.4. Pedagoga pienākumi. 

 

5.4.1. Atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, izglītojamam atrodoties 

iestādē. 

5.4.2. Plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības 

programmu un Iestādes Nolikumu. 

5.4.3. Atbildēt par pedagoģisko darbu. 

5.4.4. Nodrošināt un ievērot izglītojamo tiesības izglītības iestādē. 

5.4.5. Organizēt svētkus, pasākumus un jautros brīžus. 

5.4.6. Patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību. 

5.4.7. Ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas. 

5.4.8. Sniegt izglītojamam pirmo medicīnisko palīdzību. 

5.4.9. Regulāri konsultēt izglītojamā vecākus ( aizbildņus) par izglītojamā 

attīstību, sniegt rekomendācijas vecākiem par izglītojamā izglītošanu 

ģimenē. 
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5.4.10. Sekmēt un veicināt grupu nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, 

rotaļlietām, kas veido aktīvu, pedagoģiski un psiholoģiski pamatotu 

vidi izglītojamā vispusīgai attīstībai. 

5.4.11. Atbildēt par savas grupas inventāru un rotaļlietām, to uzskaiti. 

 

 

5.5. Tehnisko darbinieku tiesības 

 

5.5.1. Izmantot tiesības, kas noteiktas Iekšējās kārtības noteikumos, Darba 

koplīgumā un darba līgumos. 

5.5.2. Uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto 

minimālo mēneša darba algu. 

5.5.3. Saņemt valsts garantēto apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

5.5.4. Uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. 

5.5.5. Saņemt darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. 

5.5.6. Izteikt priekšlikumus iestādes attīstībai, iekšējās kārtības 

nodrošināšanai. 

 

5.6. Tehnisko darbinieku pienākumi 

 

5.6.1. Ievērot pienākumus, kuri noteikti Iekšējās kārtības noteikumos, Darba 

koplīgumā un darba līgumos. 

5.6.2. Kvalitatīvi veikt amata aprakstā noteiktos darba pienākumus. 

5.6.3. Saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu. 

 

6. Iestādes padome. 
 

6.1. Iestādē kā sabiedrisks padomdevējs var darboties tās padome. To tieši 

vai aizklāti balsojot, ievēlē iestādes darbinieku sapulcē un katras 

grupas pirmajā rudens vecāku sapulcē. Iestādes padomei ir savs 

Nolikums, ko apstiprina iestādes vadītāja saskaņojot ar Iestādes 

padomi. 

6.2. Iestādes padomes sastāvā ietilpst: 

6.2.1. iestādes vadītājs, 

6.2.2. pedagoģisko darbinieku pārstāvis, 

6.2.3. pašvaldības pārstāvis,  

6.2.4. izglītojamo vecāku pārstāvis no katras grupas 1, 

6.2.5. sponsoru pārstāvji. 
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6.3. Katru mācību gadu Iestādes padomes sastāvu apstiprina iestādes 

vadītāja.  

 

6.4. Iestādes padomes darbība: 

6.4.1.  aizstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldību un     

sabiedriskajās institūcijās, 

6.4.2. regulāri iepazīties ar iestādes darbu un darba rezultātiem, 

6.4.3. veikt perspektīvo plānošanu un analizēt izglītošanas darbu 

iestādē, 

6.4.4. ierosināt priekšlikumus  izglītojamo uzņemšanas 

nosacījumiem iestādē, 

6.4.5. sekot izglītojamo uzņemšanas kārtībai iestādē, 

6.4.6. apspriest iestādes nolikumu un ieteikt iestādes vadītājam 

nepieciešamās izmaiņas, 

6.4.7. veicināt iestādes materiālās bāzes pilnveidošanu un 

atjaunošanu, 

6.4.8. veidot iestādes un Ozolnieku novada skolu sadarbību, 

6.4.9. atbalstīt pedagoģisko darbinieku iniciatīvas, kas saistītas ar 

viņu radošu izaugsmi, jaunradi un pašizglītību, 

6.4.10. izskatīt vecāku priekšlikumus un ierosinājumus. 

6.5. Iestādes padomei nav tiesības atcelt un mainīt iestādes vadītāja 

lēmumu. 

 

7. Iestādes Pedagoģiskā padome. 
 

7.1. Iestādes pedagoģiskā padome darbojas saskaņā ar Iestādes 

pedagoģiskās padomes Reglamentu.  

7.2. Iestādes pedagoģiskajā padomes sastāvā  ir iestādes vadītājs, visi 

pedagoģiskie darbinieki un iestādes medmāsa. 

7.2. Pedagoģiskās padomes darbība: 

7.2.1. analizēt un izvēlēties piemērotāko izglītošanas programmu, 

7.2.2. izvērtēt efektīvākās izglītošanas un audzināšanas formas un 

metodes, paņēmienus programmas īstenošanai, 

7.2.3. veicināt pedagoģisko darbinieku radošās iniciatīvas attīstību, 

pašizglītību, veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes 

popularizēšanu, 

7.2.4. analizēt iespējas vecāku izglītošanā, viņus pakāpeniski 

iesaistot iestādes pedagoģiskajā procesā, 

7.2.5. izvērtēt iespējamās sadarbības formas, lai nodrošinātu 

pēctecību ar pamatskolu.  



 8 

7.2.6. izvērtēt iespējamo sadarbību ar citu valstu pirmsskolas 

izglītības iestādēm. 

 

 

8. Iestādes darbību reglamentējošie 

iekšējie normatīvie akti 
 

8.1. Iekšējos normatīvos aktus izdod un apstiprina iestādes vadītāja: 

1) Iekšējās kārtības noteikumi; 

2) Darba kārtības noteikumi; 

3) Pedagoģiskās padomes Reglaments; 

4) Arhīva Reglaments. 

5) Iestādes padomes Reglamentu izdod Iestādes padome un apstiprina          

iestādes vadītāja. 

8.2. Vadītājas pieņemtos lēmumus vai rīcību, kas saistīta ar iestādes 

darbību var apstrīdēt privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Ozolnieku novada domē pie  Izpilddirektora, Stadiona ielā 10, 

Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

 
 

 

9. Iestādes finansēšanas kārtība un 

saimnieciskā darbība. 
 

9.1. Pedagogu darba samaksa, tajā skaitā piecgadīgo un sešgadīgo 

izglītojamo apmācībai, tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem 

un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējiem pirmsskolas izglītības 

iestādes pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no Ozolnieku 

novada pašvaldības budžeta. 

9.2. Iestādes finansēšanu nodrošina Ozolnieku novada dome. 

9.3. Iestādes finansiālā un daļēji saimnieciskā darbība tiek organizēta 

centralizētā veidā un tiek kontrolēta Ozolnieku novada domes 

noteiktajā kārtībā. 

9.4. Iestādes papildus finanšu līdzekļus veido: 

9.3.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 

9.3.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimnieciskās 

darbības, kas saskaņota ar Ozolnieku novada domi. 

11.1. Iestādes vadītāja, saimniecības daļas vadītāja nodrošina iestādes 

saimniecisko darbību, nodrošina iestādes materiāli tehniskās bāzes 

saglabāšanu un pilnveidošanu. 
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9.5. Savu pilnvaru ietvaros vadītāja lemj par iestādes finansu un materiālo 

resursu racionālu sadali un mērķtiecīgu izlietošanu. 
 

 

10. Iestādes darbības struktūra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 
 

11.1 Iestādi reorganizē vai likvidē Ozolnieku novada dome saskaņojot ar     

Izglītības un zinātnes ministriju. 
 

 

12. Grozījumu veikšanas kārtība Iestādes Nolikumā 
 

12.1. Grozījumus Iestādes Nolikumā var ierosināt Ozolnieku novada dome, 

Iestādes padome, Pedagoģiskā padome un vadītāja. 

Iestādes vadītāja 

Pedagoģiskā 

padome 

Saimniecības 

pārzine 
Lietvede 

Skolotāji Skolotāju palīgi Remontstrādnieks, 

Sētnieks, Apkopēja 

Atbalsta personāls 

(logopēdi, psihologi) 

Medmāsa 

Iestādes 

padome 

Struktūrvienības 

vadītāja, 

vadītājas 

vietniece 

(izglītības jomā) 
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12.2. Grozījumus Iestādes Nolikumā saskaņo ar Ozolnieku novada domes 

priekšsēdētāju. 

 

 

13. Tiesību aktos noteiktie iestādes pienākumi. 
 

13.1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu iestādē kārto lietvedību (iestādes 

dokumentāciju) un iestādes arhīvu. 

13.2. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām 

iestāde noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Ozolnieku novada 

domei, Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības speciālistam un 

Izglītības un zinātnes ministrijai, Centrālajai Statistikas pārvaldei. 

13.3. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus. 

13.3.1. attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādes higiēnas normu 

noteikumu ievērošanu, 

13.3.2. attiecībā uz ugunsdrošības, darba drošības normu noteikumu 

ievērošanu. 
 

Vadītāja         E. Uzare 
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