Siguldā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 13.jūnijā

Nr.19
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes lēmumu
(prot. Nr.9, 19.§)

„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas
grupās””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumus Nr.12
„Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” šādus
grozījumus:
1. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Visi pieteikumi tiek sistematizēti pēc iesniegšanas datuma, ievērojot noteikumu
12.punktā noteikto secību. Savukārt, ja ir mainījušās pieteikumā minētās ziņas, dēļ
kurām ir nepieciešams veikt reģistrācijas pieteikumu pārsistematizēšanu, šādi pieteikumi
tiek sistematizēti, ņemot vērā datumu, kad veikta pārsistematizēšana un ievērojot
noteikumu 12.punktā noteikto secību.”
2. papildināt ar 18.1punktu šādā redakcijā:
„18.1 Komplektējot pirmsskolas izglītības grupas Allažu pamatskolā un Mores
pamatskolā, ja nepastāv 24.punktā priekšrocība, vispirms tiek uzņemti bērni, kura
dzīvesvieta reģistrēta attiecīgajā pagastā, kurā atrodas izglītības iestāde. Ja šiem reģistrā
reģistrētajiem bērniem nav iespējams nodrošināt vietu attiecīgā pagasta izglītības
iestādē, šādi pieteikumi viņu starpā tiek sistematizēti ņemot vērā noteikumu 13.punktu.
Pēc šajā punktā minēto pieteikumu apmierināšanas, brīvās vietas pagastu izglītības
iestādēs tiek piedāvātas pārējiem reģistrā reģistrētajiem bērniem.”
3. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Bērns tiek izslēgts no reģistra ja:
30.1. bērns tiek uzņemts izglītības iestādē;
30.2. vecāks atteicies no bērnam piešķirtās vietas, jo viņa bērns uzsāk vai turpina
apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātā pirmsskolas izglītības
iestādē, vai vecāks pieteikumu ir atsaucis;

30.3. konstatē, ka bērns vairs neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām bērna
uzņemšanai izglītības iestādē;
30.4. konstatē, ka vecāki bērna reģistrēšanai un uzņemšanai izglītības iestādē
snieguši nepatiesu informāciju;
30.5. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;
30.6. ja vecākam ir piedāvāta vieta izvēlētajā izglītības iestādē divas reizes un
vecāks nav sniedzis piekrišanu bērna uzņemšanai.”
Priekšsēdētājs
Stājušies spēkā 2019.gada 3.jūlijā.
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