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Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu  
2021.gada vasarā 

 
Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 2.1.punkts nosaka, ir pārtraukta 
mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, 
izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības 
iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē 
nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības. 

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes 
darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 
normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes 
dibinātājs. 

Ministru kabineta 31.07.2012. noteikumu Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijām” pielikumā noteiktajā pirmsskolas izglītības programmas parauga 
17.punktā noteikts, ka izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam nodrošina 
darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.  

Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītīb as iestādes (turpmāk VPII) 
„Gaismiņa” 06.05.2020. nolikuma 2.punkts nosaka, ka iestādes darbības tiesiskais pamats ir 
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie 
tiesību akti un šis Nolikums; 12.punkts nosaka, ka 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.  

Ķeguma novada VPII „Birztaliņa” 04.09.2019. nolikuma 2.punkts nosaka, ka iestādes 
darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie 
akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums; 11.punkts nosaka, ka izglītības 
procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijas, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības 
noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts kā vienu no 
pašvaldības autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs). 

Lai taupītu iestāžu uzturēšanas līdzekļus, kad vasaras mēnešos ievērojami samazinās 
bērnu skaits, kuri apmeklē VPII, un darbiniekiem būtu iespējams izmantot ikgadējo 
atvaļinājumu, kā arī lai iestādēs varētu veikt nepieciešamos labiekārtošanas darbus, ņemot 
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vērā situāciju ar Covid-19 izplatību un to ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu, saskaņā ar domes 
Finanšu komitejas 10.03.2021. konceptuālo vienošanos,  domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 28.04.2021. atzinumu, 

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts 
Ozols, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk- VPII)   „Gaismiņa” un 
„Birztaliņa” darba režīmu 2021.gada vasaras mēnešiem saskaņā ar pielikumu. 

2. VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, kuru bērni apmeklē 
novada VPII, par iestādes darba laiku vasarā, kā arī nodrošināt informācijas izvietošanu 
VPII „Gaismiņa” un „Birztaliņa” redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 21.maijam. 

3. Ķeguma novada pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos nodrošināt informācijas 
publikāciju informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” un Ķeguma novada 
pašvaldības mājas lapā. 

4. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma VPII „Gaismiņa” vadītājai, Birzgales VPII 
„Birztaliņa” vadītājai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības speciālistei 
izglītības jautājumos.  

 
 
Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)                                      R.Ūzuls 
28.04.2021. 
datums 
 


