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                                                                                                                       (protokols Nr. 3, 1.§) 

 

Par noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu  

Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām  

un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā” apstiprināšanu 

 

 Likuma “Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām. Izglītības likuma 17. 

panta pirmā daļa nosaka katras pašvaldības pienākumu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta 

deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna 

dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības 

programmu valsts valodā. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa nosaka, ka 

pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 

dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. Ministru 

kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” norādītajos pirmsskolas 

izglītības programmu paraugos (1. - 4. pielikums) noteikts, ka obligātā mācību satura īstenošanu 

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. 

Izglītības pārvalde ir izstrādājusi noteikumu projektu, kas nerada būtiskas izmaiņas 

attiecībā uz pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, tomēr noteikumos ir ieviesti vairāki 

uzlabojumi, ņemot vērā izmaiņas dažos uz pirmsskolas izglītību vērstos normatīvajos aktos, kā 

arī aktualizēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamība vasaras periodā. Lai nodrošinātu 

iedzīvotājiem sekmīgu pirmsskolas izglītības pakalpojuma izvēli un tā pieejamību, pašvaldība 

ierosina Rugāju novada domei apstiprināt noteikumus “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām un 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka 

pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un 43. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, Rugāju novada domes 19.08.2013. saistošo 

noteikumu „Rugāju novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts Rugāju novada domes 

19.08.2013. sēdē, protokols Nr. 11, 24.§) 3. punktu, kas nosaka, ka Rugāju novada dome lemj 
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par autonomo funkciju īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas 15.03.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra 

Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Rugāju novada domes noteikumus Nr. 5/2019 “Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no 

tām un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā”. 

 

Pielikumā Rugāju novada domes noteikumi Nr. 5/2019 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

atskaitīšanu no tām un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu vasaras periodā” uz 3 

lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.03.2019.  


