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APSTIPRINĀTS 
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2019. gada 22.marta lēmumu Nr.62 

 

NOTEIKUMI 

Rugāju novada Rugāju pagastā 

 22.03.2019.              Nr. 5/2019                                                                                                                  

 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām un pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanu vasaras periodā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Rugāju novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, atskaitīšanu no tām un pirmsskolas izglītības nodrošināšanu 

vasaras periodā” (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas,  uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtību Rugāju novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās 

izglītības iestādēs / pirmsskolas izglītības grupās (turpmāk – izglītības iestāde), 

1.2.  kārtību, kādā izglītības iestādēs tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības 

pakalpojums vasaras periodā.  

  2. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana notiek pašvaldības izglītības iestādēs. 

3. Pirmsskolas izglītības pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no pusotra gada vecuma 

līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

4. Pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguve sākas kalendārajā gadā, kurā 

bērnam aprit pieci gadi. 

5. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības 

apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja 

(vecāku vai aizbildņu (turpmāk – vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu vai pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinumu. 

 

II. Bērna reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 

 

6. Pašvaldības finansēta vai līdzfinansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve 

bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē, kuru vecāki var izvēlēties. 
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7. Bērnu pieteikšana reģistrēšanai pirmsskolas izglītības grupā notiek visu gadu izglītības 

iestādē. 

8. Piesakot bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, vecāki uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu vai dokumentu, kas viņiem dod tiesības rīkoties bērna interesēs, kā arī bērna dzimšanas 

apliecību, un izglītības iestādes vadītājam iesniedz:  

8.1. rakstisku vai elektroniski parakstītu pieteikumu (iesniegumu), to iesūtot uz 

attiecīgās izglītības iestādes e-adresi,  

8.2. bērna medicīnisko karti, 

8.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 

bērnam ieteikta speciālās pirmsskolas izglītības programma. 

9. Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks pieteikumu reģistrē, izdarot ierakstu 

reģistrācijas žurnālā. 

10. Rindas kārtībā ar vietu izglītības iestādē nodrošina: 

10.1. Rugāju novada pašvaldības teritorijā deklarētos bērnus, 

10.2. ja pirmsskolas izglītības grupā ir brīvas vietas – citu pašvaldību teritorijās 

deklarētos bērnus. 

11. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, tās atbildīgais darbinieks vecākus iepazīstina ar 

šādiem izglītības iestādes dokumentiem: 

11.1. izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, 

11.2. izglītības programmu licencēm, 

11.3. izglītības iestādes nolikumu, 

11.4. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. 

12. Atbildīgais darbinieks informāciju par bērnu ievada Valsts izglītības informācijas 

sistēmā. 

13. Pēc uzņemšanas izglītības iestādē bērnam iekārto personas lietu. 

 

III. Bērna atskaitīšanas no izglītības iestādes kārtība 

 

14. Bērnu no izglītības iestādes atskaita ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem šādos gadījumos: 

14.1. pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurā norādīts iemesls, 

14.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguves.  

15. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns apgūst bērnu no piecu gadu vecuma 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei programmu, vecākiem jāiesniedz izglītības 

iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, tās izglītības iestādes, kurā bērns turpinās minētās 

programmas apguvi, izziņa par vietas nodrošināšanu. Pēc šāda apliecinājuma saņemšanas bērna 

personas dokumenti pa pastu ierakstītā vēstulē tiek nosūtīti uzņemošajai izglītības iestādei. 

16. Pēc pirmsskolas izglītības programmas obligātā satura apguves izglītības iestādes 

vadītājs nodrošina izziņas izsniegšanu bērna vecākiem par pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi un līdz kalendārā gada 31. augustam izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu no izglītības 

iestādes. 

 

IV. Pirmsskolas izglītības nodrošināšanas vasaras periodā kārtība 

 

17. Katru kalendāro gadu pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādēm plāno un koordinē 

pirmsskolas izglītības grupu darba nodrošinājumu vasaras periodā. 

18. Izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos darbinieku atvaļinājuma un kārtējā 

remonta laikā pārtraukt pedagoģisko procesu vienu līdz trīs kalendāros mēnešus. 

19. Ja izglītības iestādes pirmsskolas izglītības grupas, ko bērns apmeklē mācību gada 

laikā, no 1. jūnija līdz 31. augustam tiek slēgtas, darbs vasaras periodā tiek organizēts apvienotajā 

grupā. 
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20. Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu apstiprina izglītības iestāžu pirmsskolas 

izglītības grupu darba grafiku kalendārā gada vasaras periodam. 

21. Vecāki līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam iesniedz attiecīgās pirmsskolas izglītības 

grupas pedagogam iesniegumu, norādot tajā vēlamo bērna uzturēšanās laiku izglītības iestādē un 

nepieciešamās ēdienreizes. 

22. Līdz katra mēneša 5. datumam vecāki samaksā par tekošajā mēnesī plānotajām 

ēdienreizēm, ieskaitot pusdienas. Bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ja par to pirmajā 

kavējuma dienā līdz plkst. 9.00 ir paziņots izglītības iestādei un tiek iesniegta ģimenes ārsta izziņa, 

pārmaksa par periodu, kad bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, tiek atskaitīta no nākošā mēneša 

ēdināšanas izmaksām. 

 

V. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
 

23. Pieteikumu reģistrētāja faktisko rīcību, izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus 

vai faktisko rīcību var apstrīdēt Rugāju novada domes priekšsēdētājam.  

24. Rugāju novada domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 

 

VI. Noslēguma jautājums 

 

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rugāju novada domes 2010. gada 

28. oktobra noteikumi Nr. 2/2010 „ Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība 

Rugāju novada domes vispārizglītojošajās skolās” (lēmums Nr.1, protokols Nr. 15).  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

 

 
 


