Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada domes 2011.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.___/11 „PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU REĢISTRĀCIJAS UN
UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN IESTĀDĒS, KAS ĪSTENO
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss Saistošo
noteikumu satura
izklāsts

3. Informācija par

Informācija
Saistošo noteikumu projekts (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
izstrādāts:
1) saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļā noteiktām
pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāja (pašvaldības) tiesībām noteikt
kārtību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai izveidotu un ieviestu noteiktu
kārtību pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībai
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas realizē pirmsskolas
izglītības programmas;
2) ņemot vērā LR Izglītības un zinātnes ministrijas 06.04.2011. ieteikumus
pašvaldības saistošo noteikumu, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldību izglītības iestādēs,
izstrādei, kuri sagatavoti pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 8.
februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 8. 19) „Informatīvais ziņojums
„Par Pasākumu plāna valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas
izglītības iestāžu tīklu attīstībai 2008.-2010. gadam izpildi”” 2. punktā
Izglītības un zinātnes ministrijai doto uzdevumu;
3) ievērojot Datu valsts inspekcijas 2010.gada 24.augusta vēstuli Nr.21/5057 "Par pašvaldības iestāžu veikto bērnu personas datu publiskošanu",
kurā norādīts, ka jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumi par publicējamo informāciju, tai skaitā, norādīts, ka publicējot
interneta mājas lapās informāciju par rindām uz vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs, aizliegts ietvert šajā informācijā personas datus.
Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, tai
skaitā,:
1) vecāku pieteikumu reģistrēšanas kārtību;
2) bērnu rindas vecāku pārreģistrēšanas kārtība;
3) gadījumus, kuros vadītājs ir tiesīgs ārpus kārtas piešķirt vietu izglītības
iestādē;
4) bērnu uzņemšanu izglītības iestādē un grupu komplektācijas kārtību;
5) kārtību, kādā uzņem bērnus speciālās pirmsskolas izglītības
programmas apguvei;
6) vecāku pienākumu interesēties par vietas piešķiršanu;
7) kādi dokumenti iesniedzami, lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē;
8) iesniegto dokumentu reģistrācijas kārtību un glabāšanas ilgumu;
9) kārtību, kādā vecākus iepazīstina ar izglītības iestādes darbību
reglamentējošiem dokumentiem un uzņemto bērnu vecāku un iestādes
vadītāja sadarbības līguma slēgšanu;
10) izglītības iestādes rīcības kārtība, ja izglītojamais neapmeklē izglītības
iestādi;
11) piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības
apguvei uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību.

Projekts nerada ietekmi uz novada pašvaldības budžeta izdevuma

plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

daļu. Saistošajos noteikumos noteiktās darbības veiks pašvaldības
iestāžu darbinieki un, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Lielvārdes novada pašvaldības administrācija ir institūcija, kurā
juridiskā, fiziskā persona var vērsties par saistošo noteikumu
piemērošanas jautājumiem.
Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi
pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas” un pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv. .

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz novada pašvaldības iniciatīvas
pamata un konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs

I. Balodis

