
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr.90000017383, adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov.,  LV-5751,  

tālrunis +371 65707311; fakss +371 65707315; e-pasts: dome@zilupe.lv 

Zilupē 

 

 

        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2018.gada 29.marta sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.4, 2.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2018.gada 28.jūnija sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.8, 2.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.5 

 

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 

kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļu,  

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  

43.punkta trešo daļu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – Bērni) reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestāde). 

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt  pirmsskolas izglītības iestādē.  

3. Pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu bērnam no pusotra gada 

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības 

programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē. 

4. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) pieteikumu reģistrācijai personīgi 

var iesniegt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē, Domes ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā. 

 

II. Pieteikumu reģistrācija 

5. Pieteikšana reģistrācijai Izglītības iestādē notiek visu kalendāro gadu no Bērna dzimšanas 

reģistrēšanas brīža līdz obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei. 

mailto:dome@zilupe.lv
https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
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6. Iesniegumu reģistrācija tiek veidota vienota gan Zilupes novadā deklarētajiem bērniem, gan 

citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem. 

7. Reģistrējot bērnu izglītības iestādē, Vecāks: 

7.1. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis papildus 

uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs; 

7.2. uzrāda bērna dzimšanas apliecību; 

7.3. iesniedz iesniegumu (pielikums Nr.1). 

8. Izglītības iestāde reģistrē Bērnu uzņemšanai izglītības iestādē hronoloģiskā secībā pēc 

iesnieguma saņemšanas datuma, izdarot ierakstu Bērnu uzņemšanas rindā reģistrā, turpmāk 

tekstā - reģistrs (pielikums Nr.2) un  Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu bāzē 

(turpmāk -VIIS). 

9. Vecākam ir tiesības mainīt iesniegumā norādīto vēlamo izglītības iestādes apmeklēšanas 

sākuma laiku, kā arī atsaukt pieteikumu izglītības iestādē, iesniedzot Izglītības iestādē attiecīgu 

iesniegumu (pielikums Nr.3) vai elektroniski informējot izglītības iestādi. Iestādes vadītājs trīs 

dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu un izdara informācijas izmaiņas VIIS. 

10. Bērna vietu rindā izglītības iestāde aktualizē uz katra gada 1.oktobri, ievērojot iesnieguma 

reģistrēšanas secību. 

11. Informāciju par rindas apkopojumu var saņemt pie Iestādes vadītāja. Pēc Vecāka 

pieprasījuma Iestādes vadītāja pienākums ir iepazīstināt Vecāku ar konkrētā Bērna vietu rindā, 

ievērojot citu reģistrācijas rindā esošu Bērnu personu datu aizsardzības nosacījumus. 

12. Izglītības iestādē grupu komplektēšana notiek katru gadu no 1.jūnija līdz 25.augustam un to 

veic Iestādes vadītājs. 

13. Mācību gada laikā bērnu var uzņemt Iestādē, ja Iestādē ir brīvas vietas. 

14. Iestādes vadītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc vietas atbrīvošanās Izglītības iestādē piedāvā 

vietu nākamajam bērnam no rindas.   

15. Iestādes vadītājs, atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un 

vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā: 

15.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās 

garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas; 

15.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna 

vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve; 

15.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ 

(piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti 



bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni), ja bērnam dzīvesvieta 

deklarēta Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

15.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Zilupes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir 

ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu); 

15.5. bērnam, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto pirmsskolas izglītības iestādi, ja 

bērnam dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

15.6. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai pirmsskolas 

izglītības iestādei; 

15.7. konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba 

tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku; 

15.8. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena 

aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

 

III. Bērnu uzņemšanas kārtība 

16. Iestādes vadītājs informē Vecāku par Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē un termiņu, kādā 

iesniedzami dokumenti.  

17. Vecāku pienākums ir pēc Iestādes vadītāja pieprasījuma 14 dienu laikā iesniegt Izglītības 

iestādē sekojošus dokumentus:  

17.1. iesniegumu par Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē (pielikums Nr.4); 

17.2. bērna dzimšanas apliecību; 

17.3. bērna medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u). 

18. Ja Vecāki 14 dienu laikā neierodas Izglītības iestādē, lai nokārtotu Bērna uzņemšanas 

dokumentus vai uzrakstītu iesniegumu par rindas saglabāšanu, Bērnam vieta  netiek saglabāta, 

par ko Vadītājs paziņo Vecākam. 

19. Vietu Izglītības iestādē saglabā šādos gadījumos: 

19.1. bērna slimības vai karantīnas laikā; 

19.2. vasarā neatkarīgi no Vecāku atvaļinājuma; 

19.3. ja Bērns atrodas speciālā Izglītības iestādē un ir saņemts Vecāku iesniegums par 

vietas saglabāšanu; 

19.4. laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, pamatojoties uz Vecāku 

iesniegumu vai ģimenes ārsta atzinumu. 

20. Uz laiku, kas nepārsniedz 19.4.apakšpunktā norādīto, Iestādes vadītājs ir tiesīgs piedāvāt 

vietu un uzņemt Izglītības iestādē nākošo Bērnu no rindas.  



21. Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, noformē ar 

Iestādes vadītāja rīkojumu. 

22.  Iestādes vadītājs ievada vai aktualizē informāciju VIIS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 

darbdienu laikā no informācijas iegūšanas vai tas rašanās dienas. 

  

IV. Bērnu atskaitīšana no Izglītības iestādes un Iestādes vadītāja izdotā lēmuma 

apstrīdēšanas kārtība 

23. Izglītojamo no Izglītības iestādes ar pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu atskaita 

šādos gadījumos: 

23.1. pamatojoties uz Vecāka iesniegumu, kurā norādīts iemesls (pielikums Nr.5); 

23.2. pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves; 

23.3. ja Bērns mācību gada laikā neapmeklē Izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi 

pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, izņemot obligātās sagatavošanas pamatizglītības 

ieguves vecumu sasniegušos Bērnus; 

23.4. ja Bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas 

ārstēšanās dēļ neapmeklē Izglītības iestādi ilgāk par trīs mēnešiem pēc kārtas, izņemot 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguves vecumu sasniegušos Bērnus. 

24. Par Bērna atskaitīšanu Vadītājs izdod rīkojumu un ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā veic 

attiecīgas izmaiņas VIIS. 

25. Iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Zilupes novada pašvaldībā (Raiņa ielā 13, 

Zilupē, Zilupes nov., LV 5751). 

 

V.  Noslēguma jautājumi 

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī. 

 

 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs      O.Agafonovs 



Pielikums Nr.1 

Zilupes novada pašvaldības 

29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 

 

 

Vecāka vārds, uzvārds 

  

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 

  

  

Vēlos saņemt informāciju 

elektroniski  e-pasts: 
  

 

PIETEIKUMS 

Lūdzu reģistrēt manu 

meitu/dēlu 
  

  bērna vārds, uzvārds 

Personas kods: __________________ – _______________ 

Deklarētās dzīvesvietas 

adrese 
  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei  Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē: 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese 

 Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde  
Domes iela 2, Zilupe, Zilupes 

novads 

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama no  __________________________________  

Esmu informēts/a, ka: 

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo  personīgi vai elektroniski; 

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Zilupes novada 

domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs". 

Datums: ____/____/________ 

Paraksts, atšifrējums  _________________________________________________________ 



Pielikums Nr.2  

Zilupes novada pašvaldības 

29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 
 

 

Bērnu uzņemšanas rindā reģistrs  

 

n

r. 

Pieteiku

ma  

datums 

Bērna vārds, 

uzvārds 

Personas 

kods 

Vēl.uzņe

mš.laiks 

Uzņemts 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādē 

(rīkojuma 

Nr., datums) 

Piezīmes  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

 

 

 



 Pielikums Nr.3 

Zilupes novada pašvaldības 

29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

Vecāka vārds, uzvārds 

  

Deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis 

  

  

Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-

pasts: 
  

IESNIEGUMS PIETEIKUMA ATSAUKŠANAI BĒRNU REĢISTRĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI 

Lūdzu atsaukt pieteikumu 

Nr. 
  

par   

  bērna vārds, uzvārds 

personas kods: __________________ – _______________ 

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Zilupes novada domes 29.03.2018. saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 "Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

 

Zilupē 

Datums: ____/____/_________ 

Paraksts, atšifrējums _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pielikums Nr.4 

Zilupes novada pašvaldības 

29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 

  Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

    

  iestādes nosaukums 

  vadītājam   

    vārds, uzvārds 

  

Vecāka vārds, uzvārds 

___________________________________________________________________ 

  

Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis, e-pasts 

  

  

IESNIEGUMS 

BĒRNA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu   

personas kods __________________ – _______________ 

 
______________________________________________  

deklarētās dzīvesvietas adrese,  

 

o pirmsskolas izglītības programmas apguvei, programmas kods 010111111                           

 

o mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas apguvei, programmas kods 010111121 

 

 

Pielikumā   

  

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Zilupes novada 

domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

Zilupē 

Datums: ____/____/_________ 

Paraksts, atšifrējums _______________________________________________________________ 

 



Pielikums Nr.5 

Zilupes novada pašvaldības 

29.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

  
 

Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes 

    

  iestādes nosaukums 

  vadītājam   

    vārds, uzvārds 

  

Vecāka vārds, uzvārds 

___________________________________________________________________ 

  

Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis, e-pasts 

  

  

 

IESNIEGUMS 

BĒRNA ATSKAITĪŠANAI NO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

Lūdzu atskaitīt  manu dēlu/meitu _________________________________________________ 

 
  

personas kods __________________ – _______________ 

 
_________________________________________________  

deklarētās dzīvesvietas adrese,  

no Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes no (datums)  _________________________________ 

sakarā ar (iemesls) ______________________________________________________________ 

Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Zilupes novada 

domes 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs". 

Zilupē 

Datums: ____/____/_________ 

Paraksts, atšifrējums _______________________________________________________________ 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Zilupes novada pašvaldības 29.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs" 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldības 

bērni tiek reģistrēti pirmsskolas izglītības apguvei, vietu piešķiršanas 

secību un bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas nosacījumus Zilupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

2. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām, kas paredz sekojošo: 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 4.punkts nosaka, ka pašvaldību 

autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt 

pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām izglītības iestādēs. 

Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības 

pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju apgūt pirmsskolas 

izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā 

izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā. 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 20.punkts nosaka, ka 

pašvaldība veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

Vispārējās izglītības likuma 20.
1
 panta otrā daļa nosaka, ka 

pašvaldības savā teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma 

sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

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. 

Saistošajos noteikumos atrunāti gadījumi, kad normatīvie akti paredz 

tiesības iekārtot bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas. 

3. Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Zilupes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes. Atbildīgajam darbiniekam, kas veic bērnu un bērnu 

vecāku datu apstrādi par vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē, turpmāk būs jāpārbauda bērna deklarētā dzīvesvieta, 

likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta, izziņas no vecāka darba 

vietas, jāsagatavo komisijas lēmumi un jāizsūta vecākiem. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs      O.Agafonovs 
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https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p17
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