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Par noteikumu par audzēkĦu reăistrācijas un uzĦemšanas kārtību  
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis” apstiprināšanu 

________________________________________________________ 
 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daĜas 4. punktu, Izglītības likuma 17. panta pirmās daĜas 1. punktu un 
ceturtās daĜas 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta 1. daĜu, Naujenes 
pagasta padome, atklāti un vārdiski balsojot „par” – 9 balsis (J. Butāns, D. Gailītis, 
I. Locika, I. Miglāne, V. Mihejevs, I. Parfjonova, V. Pudovkina, M. Rimicāne,               
A. Semjonovs), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolemj:  

 
           Apstiprināt noteikumus par audzēkĦu reăistrācijas un uzĦemšanas kārtību 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis” saskaĦā ar pielikumu uz             
4 lapām.  
 
 
Sēdes vadītāja        (paraksts)   V. Pudovkina 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Naujenes pagasta padomes 
lietu pārvaldes vecākā lietvede              R. Jankovska 
Daugavpils rajona Naujenes pagastā  
___.___.2008.          
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ar Naujenes pagasta padomes 
2008.gada 11.jūnija lēmumu  
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protokols Nr. 13., 2. & 

2008. gada 11. jūnijā                                   Daugavpils rajona Naujenes pagastā 
Noteikumi Nr. 11 

Noteikumi par audzēkĦu reăistrācijas un uzĦemšanas kārt ību Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis” 

 
Izdoti pamatojoties uz Latvijas  
Republikas likuma „Par pašvaldībām”  
15. panta pirmās daĜas 4. punktu,  
Izglītības likuma 17. panta pirmās daĜas  
1. punktu un ceturtās daĜas 2. punktu,  
Vispārējās izglītības likuma 26. panta  
1. daĜu 

 
1. Vispār īgie noteikumi 

 
1.1. Šie noteikumi izstrādāti saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām”, 

Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūėītis” Nolikumu. 

 
1.2. Noteikumi nosaka iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu 

iesniegšanas, audzēkĦu reăistrācijas rindā un uzĦemšanas Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādē „Rūėītis” (turpmāk tekstā iestāde) kārtību.  

 



 
1.3. UzĦemšana iestādē notiek licencētās pirmsskolas izglītības programmās:  
1.3.1. pirmsskolas izglītības programmā (kods 01011111); 
1.3.2. pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmā (kods 01011121). 
  
1.4. UzĦemšanai iestādē reăistrē un izglītības iestādē uzĦem bērnus, kuru 

dzīves vieta ir deklarēta Naujenes pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
izĦemot šajos noteikumos atrunātus gadījumus punktos 3.3.1.2. un 3.3.2.. 

 
1.5. Bērns, kura deklarētā dzīves vieta nav Naujenes pagasta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, tiek reăistrēts atsevišėā rindā. 
       
        

2. Iesniegumu pieĦemšana un bērnu reăistrācija uzĦemšanai rindā 
 

2.1. Piesakot bērnus rindā, vecāki (aizbildĦi) izglītības iestādes vadītājam 
personīgi iesniedz: 

2.2.1. iesniegumu; 
2.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, kuru iestādes sekretāre salīdzina ar 

oriăinālu un veic atbilstošu ierakstu; 
2.2.3. bērna dzīvesvietas deklarēšanas izziĦu. 
 
2.2. Rindā uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi iestādē 

bērnus uzĦem iesniegumu iesniegšanas secībā.  
 
2.3. Iesniegumus reăistrē, veicot ierakstus reăistrācijas žurnālā, kuru 

iestādē glabā 5 gadus. 
 

2.4. Iestāde izsniedz vecākiem (aizbildĦiem) iesnieguma kopiju ar atzīmi 
par bērna uzĦemšanu rindā. 

 
2.5. Vecākiem (aizbildĦiem) ir tiesības saĦemt pilnu informāciju par rindas 

kārtību. 
 
2.6. Vecāku (aizbildĦu) pienākums informēt izglītības iestādes vadītāju 

par dzīves vietas, tālruĦa numura maiĦu, par bērna iestāšanos citā izglītības 
iestādē.  

 
2.7. Iesniegumu pieĦemšana izglītības iestādē notiek visu gadu. 
 
2.8. Bērnu izslēdz no rindas: 
2.8.1. pamatojoties uz vecāku (aizbildĦu) rakstisku iesniegumu; 
2.8.2. ja bērns ir uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi; 

 



2.8.3. ja vecāki pēc Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis” 
vadītājas rakstiska paziĦojuma saĦemšanas par bērna iespējamo uzĦemšanu 
iestādē 10 dienu laikā neiesniedz punktā 3.5. minētos dokumentus, vai 
attaisnojošu dokumentu (medicīnisko izziĦu). 

 
2.9. Katru gadu līdz 20. augustam tiek veikta bērna pārreăistrācija rindā, 

vecākiem iesniedzot dzīvesvietas deklarēšanas izziĦu. 
 

3. UzĦemšanas kārt ība 
 

3.1. Iestādē grupu komplektēšana notiek no 1. jūnija līdz 25. augustam. 
Mācību gada laikā brīvās vietas grupās tiek papildinātas rindas kārtībā 
atbilstoši saĦemto iesniegumu secībai.  

 
3.2. Iestādes grupas komplektē, nepārsniedzot normatīvajos aktos 

paredzēto bērnu skaitu grupā (2005. gada 27. septembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 735). 

 
3.3. UzĦemšanas kārtība: 
3.3.1. ārpus rindas kārtas, ja ir brīvas vietas atbilstoša vecuma grupā, tiek 

uzĦemti: 
3.3.1.1.  Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā deklarētie bērni bāreĦi, 

kuri ir sasniegusi obligāto izglītības vecumu (5 - 6 gadi); 
3.3.1.2.  Naujenes pagasta pašvaldības iestādēs strādājošo darbinieku bērni; 
3.3.1.3.  policijas darbinieku bērni, saskaĦā ar Latvijas Republikas likumā 

,,Par policiju" 25. pantā minētajām sociālām garantijām un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta darbinieku bērni; 

3.3.1.4.  Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā deklarētie bērni  
pamatojoties uz sociālā centra darbinieku rakstisku atzinumu; 

3.3.1.5.  Naujenes pagasta administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, 
kuri sasnieguši obligāto pirmsskolas apmācības vecumu; 

3.3.2. Bērni, kuru deklarētā dzīves vieta nav Naujenes pagasta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, tiek uzĦemti iestādē, ja atbilstošā vecuma grupā ir brīva 
vieta. 

 
3.4. Bērnu uzĦemšana notiek pamatojoties uz iestādes vadītāja 

rīkojumu, pēc iestādes vadītājas rīkojuma izdošanas iestādes sekretāre 3 dienu 
laikā nosūta vecākiem paziĦojumu par bērna uzĦemšanu. 

 
3.5. Pēc paziĦojuma saĦemšanas vecāki (aizbildĦi) 10 dienu laikā iesniedz 

iestādē sekojošus dokumentus: 
 
 



3.5.1. bērna medicīnisko karti 26/u, izrakstu no ambulatorā slimnieka 
medicīnas kartes (veidlapa 027/U) ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības 
stāvokli; 

3.5.2. medicīnisko izziĦu par to, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas 
slimniekiem un var apmeklēt izglītības iestādi. 
 
 

4. Grozījumu veikšana noteikumos 
 

4.1.    Grozījumus noteikumos var ierosināt Naujenes pagasta padome, 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes padome, un iestādes vadītājs.  

 
4.2.   Grozījumus apstiprina Naujenes pagasta padome. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes vadītāja            V. Pudovkina 
 
 


