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19. 

Par Ķeguma novada Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" 
nosaukuma maiņu un Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.37/2021 
“Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums” apstiprināšanu 

 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 

“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – 
novada pilsētas un novada pagasti” 28. punktu, jaunveidojamais Ogres novads tiek veidots, 
apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu un Lielvārdes novadu to 
esošajās administratīvo teritoriju robežās. 

Ar 2021. gada 1. jūliju Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, ko veido 
administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības: Birzgales pagasts, 
Ikšķiles pilsēta, Jumpravas pagasts, Krapes pagasts, Ķeguma pilsēta, Ķeipenes pagasts, 
Lauberes pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes pilsēta, Madlienas 
pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogres valstspilsēta, Ogresgala pagasts, 
Rembates pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts, Tīnūžu pagasts, Tomes pagasts. 
Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, viena no 
pašvaldības autonomajām funkcijām ir 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; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

Ogres novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12/2021 
“Ogres novada pašvaldības nolikums” 12. punktā noteikts, ka  Ogres novada pašvaldības 
administrāciju veido domes izveidotas pašvaldības iestādes. Savukārt saskaņā ar šī 
Nolikuma 29.10. apakšpunktu, Ķeguma vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Gaismiņa" 
ir Ogres novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša pašvaldības iestāde. 

Ķeguma novada Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums 
apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2015.gada 4.novembra sēdes lēmumu Nr. 381 
(turpmāk – Nolikums). 

Izglītības likuma 26.panta pirmajā daļā noteikts, ka izglītības iestādes nosaukumam 
jāatbilst šajā likumā noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem.  

Saskaņā ar Izglītības likuma regulējumu, pirmsskolas izglītības pakāpē vienīgais 
iespējamais izglītības veids ir “vispārējā izglītība”, iestādei īstenojot dažādas pirmsskolas 
izglītības programmas. Līdz ar to no Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības 



iestādes “Gaismiņa” nosaukuma var izslēgt vārdu “vispārējās”, mainot nosaukumu uz 
Ķeguma pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”. 

Ievērojot nepieciešamās izmaiņas Nolikumā saskaņā ar administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanu, kā arī to, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 4.martā ir 
apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus, ir izstrādāts jauns Ķeguma 
pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” nolikums. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, valsts, pašvaldību izglītības 
iestādes, valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot 
komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem 
un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes 
dibinātājs. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktā noteikts, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, 
biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo un 
otro daļu, Vispārējā izglītības likuma 8.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
28. pantu, 

 
balsojot: ar 20 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, 
Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, 
Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis 

Lūsis, Jānis Siliņš, Mariss Martinsons, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Toms Āboltiņš, 
Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

1. Mainīt Ķeguma novada Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" 
nosaukumu uz Ķeguma pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”. 
2. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr.37/2021 “Ķeguma 
pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” nolikums” (pielikumā). 
3. Uzdot Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājai mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās informēt Izglītības iestāžu reģistra uzturētāju par 
nosaukuma maiņu un saņemt jaunu reģistrācijas apliecību. 
4. Uzdot Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājai mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās par izmaiņām Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes 
“Gaismiņa” nosaukumā un nolikumā paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts 
izglītības informācijas sistēmas uzturētājam, Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājam. 

 
 

(Sēdes vadītāja, 
domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts) 


