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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2016.gada 16.martā

Nr.4/2016
(protokols Nr. 4-6.§.)

Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju„
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un 26.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Izdarīt 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkciju” šādus grozījumus:
1.1.
izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai Inčukalna novada domes Kancelejā, Vangažu pilsētas
pārvaldē vai Klientu apkalpošanas centrā, vecāki (persona, kas realizē aizgādību) uzrāda
personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda pieteikuma veidlapu
un ar savu parakstu apliecina informācijas patiesumu. Ja vecāki vēlas mainīt izglītības iestādi,
raksta iesniegumu brīvā formā.”;
1.2.
izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Vecāks informē darbinieku par reģistrācijas pieteikumā norādītā bērna brāļiem/māsām
(saskaņā ar Civillikuma 213., 214.pantu), kuri jau apmeklē konkrēto pirmsskolas iestādi.
Darbinieks pārbauda šo informāciju un reģistrācijas pieteikumā izdara atzīmi par ārpus kārtas
statusa "brālis/māsa" piešķiršanu. Ja laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss
"brālis/māsa", jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē,
neviens no "brāļiem/māsām" vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas
statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro.”;
1.3.
svītrot noteikumu 9.punktu;
1.4.
izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu vadītāji
izdod rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas
laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, kā arī ar

vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) noslēdz līgumu par bērnam sniedzamajiem
pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē.”.
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
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A.Nalivaiko

Saistošo noteikumu Nr. 4/2016
Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 4/2015 „ „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkciju” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, pašvaldības autonomās funkcija ir pirmsskolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām izglītības iestādēs.
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.
Saistošo noteikumu projekts pilnveido pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs,
kā arī kārtību.
Saistošo noteikumu projekts neietekmēs pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas
izglītības iestādēs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
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