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LATVIJAS REPUBLIKA 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 2a, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

 

 

                  APSTIPRINĀTS 

                  ar Riebiņu novada domes sēdes  

                  2014. gada 21. oktobra lēmumu 

                  Nr. 11 (prot. Nr. 19) 

 

 

Noteikumi par bērnu uzņemšanas kārtību un 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 
 

 

          

   Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā bērni tiek uzņemti uzskaitē, un tiem piešķirtas vietas 

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” un maksājumu apmēru un kārtību par 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pirmskolas izglītības iestādē. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1. Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis” (turpmāk tekstā – Iestāde) apmeklē bērni 

no 1,5 – 7 gadu vecumam. 

2. Riebiņu novadā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē, kuru veic 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja. 

3. Uzņemšanai izglītības iestādē reģistrē un izglītības iestādē uzņem bērnus: 

           3.1. kuru dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

           3.2. ja pirmsskolas izglītības iestādē ir brīvas vietas, uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir   

           deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4. Vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki) piesaka bērnu pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”– Dārzu ielā 2a, 

Riebiņos, Riebiņu  novadā. 

5. Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādes grupās ir noteikts ar Riebiņu novada domes 

lēmumu par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības iestādes 

grupās. 

6. Bērnus, kuri līdz tam nav apmeklējuši izglītības iestādi, mācībām obligātajai piecgadīgo 

bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei jāpiesaka līdz 1.augustam tajā kalendārajā 

gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. 

7. Uzņemot izglītības iestādē, jāievēro Izglītības likums, šie noteikumi un citi spēkā esošie 

normatīvie akti. 
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2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē  

8. Bērnus pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādē var no bērna dzimšanas brīža. 

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestādē notiek visu gadu.  

9. Bērnu reģistrāciju veic viens no vecākiem, uzrādot vadītājai bērna dzimšanas apliecību. 

Iestādes vadītājai ir tiesības pieprasīt, lai vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus.  

10. Vadītāja informē iesniedzēju par izglītības iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības 

programmām.  

11. Vecāki uzraksta iesniegumu (1. pielikums). 

12. Vadītāja iesniegumu reģistrē “Iesniegumu reģistrācijas žurnālā” iesniegšanas secībā, 

norādot laiku (gadu, mēnesi), kad nepieciešama vieta iestādē. 

13. Ja ir rinda, vadītāja nodrošina reģistra publisku pieejamību, izvietojot reģistra sarakstu 

informācijas stendā. Sarakstos tiek norādīts reģistrētā bērna kārtas numurs, pieteikšanās 

datums, bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads) un atzīmes par bērna 

tiesībām tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas un tā pamatojums.  

14. Ja atbrīvojas vieta pirmsskolas iestādē kādā no grupām, vadītāja paziņo vecākiem par bērna 

ieskaitīšanu pirmsskolas izglītības iestādē, atbilstoši rindas kārtībai. 

15. Bērnu vecākiem ir tiesības atteikties no piedāvātās vietas. 

 

3. Bērnu uzņemšana izglītības iestādē 

16. Izglītības iestādēs uzņem reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas secībā, izņemot šajos 

noteikumos paredzētos ārpus kārtas gadījumus. 

17. Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek no 1.jūnija līdz 25. augustam. 

18. Komplektējot grupas, vadītāja ir tiesīga ārpus kārtas iekļaut sarakstos: 

        18.1. Riebiņu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo daudzbērnu ģimeņu (3 un vairāk   

         bērnu vecumā līdz 16 gadiem) bērnus (ja ir izziņa par ģimenes stāvokli); 

        18.2. bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. 

19. Bērna uzņemšanu iestādē izglītības iestādes vadītājs noformē ar rīkojumu, norādot 

pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs un iekārto bērnam personīgo lietu. 

20. Vecāki, kuri vēlas bērnu iekārtot bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, iesniedz 

dokumentus pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai. Lai uzņemtu bērnu izglītības iestādē, 

vecākiem jāiesniedz: 

         20.1. vecāku iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē; 

         20.2. izziņa par deklarēto dzīves vietu ( ja ir nepieciešams); 

         20.3. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu (izglītības iestādē to     

         salīdzina ar oriģinālu); 

         20.4. medicīniskā karte (veidlapa 026/u); 

         20.5.profilaktisko pošu karte (veidlapa 063). 

21. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto 

sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei, vecākiem jāiesniedz iestādei, no kuras 

bērns vēlas izstāties, rakstisku tās iestādes izziņu ar apliecinājumu, kurā bērns turpinās 

programmas apguvi. Pēc izziņas saņemšanas izglītības iestāde bērna personas dokumentus 

pārsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz izglītības iestādi, kurā bērns turpmāk izglītosies vai 

pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz dokumentus bērna vecākiem. 

22. Ja mēneša laikā vecāki nenokārto dokumentus vai bērns bez attaisnojoša iemesla nesāk 

apmeklēt iestādi, tad neizmantotā vieta tiek piešķirta citam bērnam, ņemot vērā šajos 

noteikumos minēto kārtību. 
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23. Ja vecāki atsakās no iedalītās vietas iestādē tekošajā gadā, tad vecāku iesniegums par bērna 

uzņemšanu tiek atstāts uzskaitē, ņemot vērā hronoloģisko  secību. 

24. Ja bērns pārtrauc apmeklēt iestādi, viņš var tikt atkārtoti uzņemts kopējā rindā, atkārtoti 

iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā. 

 

 

4.Ēdināšanas pakalpojumu maksa 

 

25. Riebiņu novada dome apstiprina ēdināšanas izmaksas. Maksa par ēdināšanas 

pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc reālajām izmaksām.  

26. Vecāki var izvēlēties ēdienreizes - 3x ēdināšanu vai 4x ēdināšanu diennakts grupā. 

27. Gadījumā, ja bērns ir ieradies, bet atstāj iestādi ( neatkarīgi no iemesliem), tiek uzskatīts, ka 

viņš izmantojis ēdināšanas pakalpojumus, neatkarīgi no fakta. 

 

 

5. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība 

 

28. Vecāku atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var apstrīdēt Riebiņu novada 

domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža. 

 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                        P. Rožinskis 
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                               1. Pielikums 

    

Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” vadītājai J. Harlamovai 
                                                                                       

                                                                                       ................................................................................................... 
                                                                         mātes vai tēva vārds, uzvārds 

                                                                        
                                                                              ...................................................................................................  
       personas kods 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       .................................................................................................... 

                                                                                                                    dzīvesvietas adrese, tālrunis 

                                                                                       

                                                                                       .................................................................................................... 

 

                                                                                       ....................................................................................................  

 

 

      

I E S N I E G U M S. 
 

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu ......................................................................................................................  

 

personas kods ....................................................................................................................................................... 
  

vēlamais laiks, no kura uzņemt (gads,mēnesis) ……………….………………………………………… 

 

deklarētā dzīves vieta ......................................................................................................................................... 

 

dzīvesvietas adrese .............................................................................................................................................. 

 

Riebiņu novada Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības 

programmas ( kods 01011111) apgūšanai. 

  Ar Riebiņu PII “Sprīdītis” nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, pirmsskolas 

izglītības programmu iepazinos un piekrītu __________________________________ 
                                                                                                                        Vecāka (aizbildņa) paraksts 
 

 

Piekrītu, ka Riebiņu PII „Sprīdītis” pasākumos es (mans dēls/meita) tiks fotografēts un 

fotogrāfijas, informēšanas nolūkos, var būt ievietotas novada mājas lapā, avīzē „Riebiņu novada 

ziņas” un/vai izliktas apskatīšanai pirmsskolas izglītības iestādes stendos.       JĀ!                NĒ! 

 

 

 

 

 

 

 

2014. gada...................................                                        .......................................................... 
 (paraksts, atšifrējums) 

 

 

 


