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Saistošie noteikumi Nr.12

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2018. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība
Pļaviņu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2018. gada 28.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība Pļaviņu novada pašvaldības izglītības iestādēs”:
1. Izteikt saistošo noteikumu punktu Nr.10 šādā redakcijā:
“10. Sastādot sarakstu par grupā uzņemamo bērnu skaitu, nodrošina grupu veidošanu
sekojošiem bērniem iesniegumu iesniegšanas secībā:
10.1. obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu
novada administratīvajā teritorijā;
10.2. bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība
un aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā;
10.3. Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā deklarēti bērni, kura brālis vai māsa ir
pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis;
10.4. bērni, kuriem ārpuskārtas statuss piešķirts ar izglītības iestādes lēmumu 12.punkta
noteiktajā kārtībā;
10.5. 1,5 līdz 5 gadus veci bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novada administratīvajā
teritorijā.
2. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Ja veidojot pirmsskolas izglītības iestādes grupas ir nodrošināti augstāk minētie
pieprasījumi, tad var tikt nodrošināti pieprasījumi citās pašvaldībās deklarētiem bērniem
iesniegumu iesniegšanas secībā.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Ārpuskārtas statusu ar izglītības iestādes lēmumu var piešķirt, ja bērns ir deklarēts
Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā, un, ja:
12.1. bērna vecākiem ir normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības iekārtot
bērnu izglītības iestādē ārpus kārtas;
12.2. tiek likvidēta, reorganizēta pašvaldības izglītības iestāde vai tiek pārtraukta pirmsskolas
izglītības programmas īstenošana pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir uzņemts.
Izglītības iestāde labvēlīgu lēmumu pieņem, ja vecāks iesniegumu ar lūgumu nodrošināt
bērnam vietu izglītības iestādē ārpus kārtas iesniedzis trīs mēnešu laikā pēc pašvaldības
lēmuma pieņemšanas par izglītības iestādes likvidāciju/reorganizāciju;
12.3. kāds no bērna vecākiem ir pašvaldības, tās iestādes/struktūrvienības darbinieks.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Ja vecāka iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par
ārpuskārtas statusa piešķiršanu, izglītības iestāde piecu darba dienu laikā pieprasa
nepieciešamo informāciju.”
4. Svītrot saistošo noteikumu 14.punktu.
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