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6.§. Par Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 

2020.gada vasaras mēnešos. 

 

Ziņo: J.Bunkus 

 

Inčukalna novada pašvaldībā 2020.gada 14.janvārī saņemts Inčukalna novada 

pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” (turpmāk – PII “Minka”) vadītājas R.Galiņas 

iesniegums, kas reģistrēts ar Nr. ND/3-4.3/20/IES-34, ar lūgumu atļaut slēgt PII “Minka” 

un filiāli “Lapsiņa” vasaras periodā. 

Inčukalna novada pašvaldībā 2020.gada 22.janvārī saņemts PII “Jancis” vadītājas 

K.Janiseles iesniegums, kas reģistrēts ar Nr. ND/3-4.3/20/IES-75, ar lūgumu atļaut slēgt 

Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādi “Jancis” (turpmāk – PII “Jancis”) vasaras 

periodā. 

 Izskatot iesniegumus, Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, 

sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja konstatēja: 

- PII „Minka” vadītāja R.Galiņa iesniegumā lūdz atļaut slēgt PII “Minka” vasaras 

periodā no 2020.gada 6.jūlija līdz 2.augustam un filiāli “Lapsiņa” no 2020.gada 3.augusta 

līdz 30.augustam. 

- PII “Jancis” vadītājas K.Janiseles iesniegumā lūdz atļaut slēgt PII “Jancis” vasaras 

periodā no 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam; 

- Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra noteikumu Nr.1/2019 „Par kārtību, 

kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbība 

vasaras periodā” 3.punktu Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas 

izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – Komisija) sadarbībā ar Izglītības iestāžu vadītājiem 

katru kalendāro gadu, ievērojot rotācijas principu, plāno, kura no Izglītības iestādēm pildīs 

Dežūriestādes funkciju attiecīgā gada vasaras periodā un to darbības periodu. Lēmumu par 

Dežūriestādes un tās darbības perioda apstiprināšanu kārtējā gadā pieņem Inčukalna 

novada dome ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam 

- Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2019.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma 

Nr.3-5.§ 2.punktu tika nolemts apstiprināt sekojošus dežūriestādes darbības periodus 

2019.gadā:  

2.1. no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 28.jūlijam Dežūriestādes funkciju pilda Inčukalna 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Minka”;  

2.2. no 2019.gada 29.jūlija līdz 2019.gada 25.augustam Dežūriestādes funkciju pilda 

Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”. 
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Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu pašvaldības autonomā funkcija 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.),  

A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „13” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 

A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, 

J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –S.Rozīte, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt pirmsskolas izglītības iestādi “Minka” vasaras periodā no 2020.gada 6.jūlija 

līdz 31.jūlijam, ieskaitot, nosakot, ka šajā periodā Dežūriestādes funkciju pilda pirmsskolas 

izglītības iestādes “Minka” filiāle “Lapsiņa” un pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”. 

2. Slēgt pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” filiāli “Lapsiņa” un pirmsskolas 

izglītības iestādi “Jancis” vasaras periodā no 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam, 

ieskaitot, nosakot, ka šajā periodā Dežūriestādes funkciju pilda pirmsskolas izglītības 

iestāde “Minka”. 

3. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītājai un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Jancis” vadītājai informēt izglītojamo vecākus par apstiprinātajām Dežūriestādēm 

un to darbības periodu. 

4. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” vadītājai un pirmsskolas izglītības 

iestādes “Jancis” vadītājai veikt izglītojamo vecāku aptauju par Dežūriestādes plānoto 

apmeklējuma periodu un veikt attiecīgās darbības saskaņā ar noteikumu Nr.1/2019 „Par 

kārtību, kādā tiek nodrošināta Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbība vasaras periodā” nosacījumiem. 

5. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmumu 

pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv un informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”. 

6. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs      A.NALIVAIKO 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Inčukalna novada domes 

Sekretāre L.Sīka 

Inčukalnā, 2020.gada 25.februārī 
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