STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Videokonference
Stopiņu novada domes ārkārtas sēdes

PROTOKOLS
2021.gada 27.maijā

Nr. 111/21

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Pašvaldības izglītības iestāžu, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
darba organizācija vasaras periodā - Par grozījumiem Stopiņu novada domes
2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvajā aktā “Stopiņu novada domes pirmsskolas
izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums” apstiprināšanu
2. Pašvaldības izglītības iestāžu, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
darba organizācija vasaras periodā - Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums 2020.gada
3.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Upesleju sākumskolas nolikums” izskatīšanu.
Sēde sākta: 16:34
Sēdē piedalās Stopiņu novada domes deputāti: deputāts Ainārs Vaičulens, deputāts Normunds

Balabka, deputāte Daiga Brigmane, deputāts Sergejs Galajevs, deputāts Viktors Jakovļevs,
deputāts Guntis Kampe, deputāts Sergejs Masļakovs, deputāte Larisa Šefere, deputāts Atis
Senkāns, deputāte Lelde Sturme, deputāts Ritvars Ziedonis, deputāts Aldis Grunde.
Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: deputāts Jānis Leimans, deputāte Iveta Vīksne.
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Vita Paulāne.
Sēdi protokolē un protokolu sagatavo: sekretāre Ingrīda Apsīte.
Audio ierakstu nodrošina Helmuts Vucēns.
Uzaicinātās personas- Stopiņu novada pašvaldības izglītības darba speciālists Vija Tomiņa, Stopiņu
novada pašvaldības jurists Gatis Ābele
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Ziņo – V.Paulāne
1. Pašvaldības izglītības iestāžu, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
darba organizācija vasaras periodā - Par grozījumiem Stopiņu novada domes
2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvajā aktā “Stopiņu novada domes pirmsskolas
izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums” apstiprināšanu
Konstatēts:
[1]
Stopiņu novada dome 2021.gada 20.maijā saņēma Stopiņu novada domes pirmsskolas
izglītības iestādes ”PIENENĪTE” (turpmāk – Pienenīte) vadītājas Leldes Sturmes 2021.gada
20.maija iesniegumu Nr. 2-2/32 “Par iestādes darba organizāciju vasaras mēnešos”.
Lelde Sturme ar iesniegumu lūdz:
“Lūdzu Stopiņu novada domi atļaut saīsināt iestādes darba laiku jūnija un augustu mēnešos
no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00, pamatojoties uz to, ka pedagoģisko darbu iestāde vasarā
veiks 10 stundas dienā. Iestādei ir nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darbību, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (19.06.2020.)
grozījumiem, kuros noteikts, ka pirmsskolas iestādēs, organizējot darbu vasaras mēnešos,
bērnu skaits grupās nedrīkst pārsniegt- 24. Tika pieņemts lēmums, ka iestāde darbu jūnijā un
augustā turpinās pamatgrupās ar vienu skolotāju un skolotāju palīgu, jo darbinieku
atvaļinājuma grafiks vasaras mēnešiem ir jau saplānots un apstiprināts, kā arī jaunus
skolotājus nedēļas laikā atrast darbam nav iespējams. Darbs tiks nodrošināts pamatgrupās,
balstoties uz iestādes iekšējiem darbinieku un finanšu resursiem, nepieciešamības gadījumā
atstājot vienu vai divas pilna darba režīma grupas no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00,
pamatojoties uz atkārtotiem vecāku aptaujas rezultātiem, kas tiks veikta līdz 24/05.”
[2]
Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvā akta “Stopiņu novada
domes pirmsskolas izglītības iestādes “PIENENĪTE” nolikums” 5.8.punkts nosaka, ka
Pienenīte ir atvērta audzēkņiem 5 (piecas) darba dienas nedēļā no plkst. 7:00 – 19:00. Jūlijā,
pēc pieprasījuma apjoma, iestādē ir atvērta viena vai vairākas grupas ar darba laiku no plkst.
8:00 – 18:00. Jūlijā netiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas. Darba laiks
pirmssvētku dienās ir saīsināts par vienu stundu.
Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes
darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī
attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Līdz ar to, lai Pienenītei būtu tiesības noteikt, ka vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā un
augustā) Pienenīte strādā no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00, ir jāgroza Stopiņu novada domes
2017.gada 25.janvāra iekšējais normatīvais akts “Stopiņu novada domes pirmsskolas
izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums”. Vienlaikus nepieciešams noteikt, ka jūnijā, jūlijā
un augustā pēc pieprasījuma apjoma, iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas
ar darba laiku no plkst. 7:00. – 19:00.
[3]
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu dome var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, iestādes
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izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums,
reglaments).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr. 716 “Noteikumi
par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”
8.1.apakšpunktu pirmsskolas izglītības saturu plāno un organizē 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. Ņemot vērā, ka vasaras mēnešos izglītības iestādes nodrošina mācību procesu
bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju
un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai, jāprecizē
Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra iekšējais normatīvais akts “Stopiņu novada
domes pirmsskolas izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums”, tādējādi nodrošinot
izglītības iestādes vadītājam iespēju izvēlēties, kā organizēt darbu vasarā.
Tādējādi pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Sergejs Masļakovs, Vita Paulāne, Atis
Senkāns, Lelde Sturme, Larisa Šefere, Ainārs
Vaičulens, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Apstiprināt Stopiņu novada domes iekšējo normatīvo aktu “Grozījumi Stopiņu novada
domes 2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvajā aktā “Stopiņu novada domes
pirmsskolas izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums”” šādā redakcijā:
2021.gada ______________
Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 27.05.2021.
sēdes lēmumu (protokols Nr.111.p.1.)

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvajā aktā
“Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums”
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Izdots saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu
Izdarīt Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra iekšējā normatīvajā aktā
“Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes ,,PIENENĪTE” nolikums”” šādus
grozījumus:
1. izteikt nolikuma 5.8.punktu šādā redakcijā:
“5.8. Iestāde ir atvērta audzēkņiem 5 (piecas) darba dienas nedēļā no plkst. 7:00 – 19:00.
Darba laiks pirmssvētku dienās ir saīsināts par vienu stundu.”;
2. papildināt nolikumu ar 5.8.1 punktu šādā redakcijā:
“5.8.1 Jūnijā, jūlijā un augustā iestāde ir atvērta audzēkņiem no plkst. 8:00 – 18:00. Pēc
pieprasījuma apjoma, iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba laiku
no plkst. 7:00. – 19:00.”
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne/

2. Stopiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai pēc iekšējā
normatīvā akta spēkā stāšanās nodrošināt informācijas aktualizēšanu tīmekļvietnē
www.stopini.lv.;
3. Lēmumu izsniegt:
3.1. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai;
3.2. Stopiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai;
3.3. Izglītības darba speciālistei V.Tomiņai;
3.4. Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes ”PIENENĪTE” vadītājai
L.Sturmei.
2. Pašvaldības izglītības iestāžu, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
darba organizācija vasaras periodā - Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums
2020.gada 3.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Upesleju sākumskolas nolikums”
izskatīšanu.
Konstatēts:
[1]
Stopiņu novada domes 2020.gada 3.jūnija iekšējā normatīvā akta “Upesleju
sākumskolas nolikums” 4.29.7.apakšpunkts nosaka, ka pirmsskolas izglītības grupas ir
atvērtas izglītojamajiem 5 darba dienas nedēļā no 07.00 - 19.00. Jūnijā, jūlijā, augustā pēc
pieprasījuma apjoma, iestādē ir atvērta viena vai vairākas pirmsskolas grupas ar darba laiku
no plkst.08:00 – 18:00.
[2]

Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes
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darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī
attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
[3]
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu dome var
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu dome var izdot iekšējos normatīvos aktus par iestādes, iestādes
izveidotās koleģiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un darba organizāciju (nolikums,
reglaments).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr. 716 “Noteikumi
par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”
8.1.apakšpunktu pirmsskolas izglītības saturu plāno un organizē 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. Ņemot vērā, ka vasaras mēnešos izglītības iestādes nodrošina mācību procesu
bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju
un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai, jāprecizē
Stopiņu novada domes 2020.gada 3.jūnija iekšējais normatīvais akts “Upesleju sākumskolas
nolikums”, tādējādi nodrošinot izglītības iestādes vadītājam iespēju izvēlēties, kā organizēt
darbu vasarā. Vienlaikus nepieciešams noteikt, ka jūnijā un augustā pēc pieprasījuma apjoma,
iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba laiku no plkst. 7:00. – 19:00.
Tādējādi pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
13 (Normunds Balabka, Daiga Brigmane, Sergejs
Galajevs, Aldis Grunde, Viktors Jakovļevs, Guntis
Par lēmumu balso: "par" - Kampe, Sergejs Masļakovs, Vita Paulāne, Atis
Senkāns, Lelde Sturme, Larisa Šefere, Ainārs
Vaičulens, Ritvars Ziedonis)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - nav
Nolemj:
1. Apstiprināt Stopiņu novada domes iekšējo normatīvo aktu “Grozījums 2020.gada
3.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Upesleju sākumskolas nolikums”” šādā
redakcijā:
2021.gada ______________
Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 27.05.2021.
sēdes lēmumu (protokols Nr.111.p.2.)
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Grozījums 2020.gada 3.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Upesleju sākumskolas
nolikums”
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu
Izdarīt Stopiņu novada domes 2020.gada 3.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Upesleju
sākumskolas nolikums” grozījumu un izteikt 4.29.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.29.7. Skola ir atvērta izglītojamajiem šādā kārtībā:
4.29.7.1. 5 (piecas) darba dienas nedēļā no plkst. 07:00 – 19:00. Darba laiks pirmssvētku
dienās ir saīsināts par vienu stundu;
4.29.7.2. Jūnijā, jūlijā un augustā Skola ir atvērta izglītojamajiem no plkst. 8:00 – 18:00.
Pēc pieprasījuma apjoma, Skolā ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba
laiku no plkst. 7:00. – 19:00.”

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne/

2. Stopiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai pēc iekšējā
normatīvā akta spēkā stāšanās nodrošināt informācijas aktualizēšanu tīmekļvietnē
www.stopini.lv;
3. Lēmumu izsniegt:
3.1. Stopiņu novada domes Juridiskajai daļai;
3.2. Stopiņu novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistei I.Skrastiņai;
3.3. Izglītības darba speciālistei V.Tomiņai;
3.4. Upesleju sākumskolas direktorei I.Frankovičai.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Protokolu sagatavoja

Ingrīda Apsīte

Sēde slēgta 16:38
Sēdes protokols parakstīts: 27.05.2021. plkst. 17:45

6

