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Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

1.

2.
3.

I. Vispārīgie jautājumi
Noteikumi nosaka:
1.1. izglītojamo Reģistra veidošanas un rindas numura piešķiršanas kārtību uzņemšanai Valkas
novada domes (turpmāk – Dome) izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības
programma (turpmāk – Iestādes), tai skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);
1.2. kārtību, kādā izglītojamo nodrošina ar vietu Iestādē;
1.3. kārtību, kādā izglītojamam nodrošina Iestādes maiņu.
Valkas novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) nodrošina
rindas veidošanu un aktualizāciju - izglītojamo reģistrāciju uzņemšanai Iestādēs, vietas piedāvāšanu
Iestādēs, iestādes maiņu.
Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti izglītojamie vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības
programmas apguves uzsākšanai.
II. Izglītojamo reģistrācijas kārtība

4.
5.

6.
7.
8.

Lai izglītojamo reģistrētu rindā, vecāks vai aizbildnis, vai pilnvarota persona (turpmāk tekstā Vecāks)
personīgi klātienē vai elektroniski iesniedz pieteikumu (turpmāk – Pieteikums, pielikumā) Domē.
Vecāks atbild par iesniegtās informācijas patiesumu.
Pieteikumā norāda:
5.1. Vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi,
kontaktinformāciju (tālruņa numuru un vēlams e-pasta adresi);
5.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;
5.3. mācību gadu, kad bērns uzsāks apmeklēt Iestādi;
5.4. izglītības programmu;
5.5. ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).
IKSJ nodaļa pēc Pieteikuma datu apstrādes piešķir izglītojamajam identifikatoru, kuru turpmāk izmanto
rindas vietas publiskošanai domes interneta vietnē. Izglītojamā identifikators netiek mainīts līdz
pamatizglītības ieguves sākumam.
Pieteikumus Dome reģistrē visu gadu atbilstoši Domē noteiktajai dokumentu aprites kārtībai.
Reģistrā izglītojamam piešķir ārpus kārtas statusu, ja Vecāki Pieteikumā izdara atzīmi par ārpuskārtas
statusu:
8.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku izglītojamos;
8.2. izglītības programmas maiņa no speciālās pirmsskolas programmas uz vispārizglītojošo
pirmsskolas programmu;
8.3. „brālis/māsa”, ja izglītojamā brālis un/vai māsa ir konkrētās Iestādes izglītojamais. Ārpus
kārtas statusu „brālis/māsa” atceļ un nepiemēro, ja uz to datumu, kad izglītojamam tiek
nodrošināta vieta Iestādē, neviens no izglītojamā brāļiem un/vai māsām nav konkrētās
Iestādes izglītojamais vai ja Vecāki līdz februāra pēdējai darbdienai izglītojamā brālim un/vai
māsai nav pagarinājuši pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu. Dvīņiem
vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem izglītojamiem nodrošina vietu vienā Iestādē,
grupā.
8.4. vecāku darba vieta ir attiecīgā iestāde.

9. Vecākiem ir tiesības veikt izmaiņas Pieteikumā norādītajā informācijā, Domē iesniedzot iesniegumu.
10. Vecākiem ir pienākums informēt IKSJ par izmaiņām Pieteikumā norādītajā vecāku kontaktinformācijā
10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
11. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, Domē iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz Vecāku
iesniegumu, IKSJ anulē izglītojamā vietu Reģistrā.
12. Dome nodrošina Reģistra publisku pieejamību Domes interneta vietnē www.valka.lv saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
III.

Vietas nodrošināšana Iestādē

13. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai nosūta IKSJ informāciju par paredzamo
brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.
14. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1.marta līdz 20.augustam.
15. Grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo izglītojamo skaitam no Reģistra, ņemot
vērā numuru rindā atbilstoši izglītojamā dzimšanas gadam, izglītības programmai, mācību gadam, kurā
paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi, un vēlamās Iestādes prioritāro secību un ārpuskārtas statusu.
16. Nodrošinot izglītojamam vietu Iestādē, IKSJ informē Vecākus atbilstoši pieteikumā norādītajā veidā
(telefoniski, elektroniski vai nosūtot izziņu). Vienlaicīgi IKSJ informē Iestādes vadītāju par uzņemamo
izglītojamo.
17. Iestādes vadītājs, pēc noteikumu 19. punktā minētās informācijas saņemšanas, IKSJ sniedz šādu
informāciju:
17.1. par Iestādē uzņemtajiem izglītojamiem;
17.2. par Vecākiem, kuri noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.
18. Ja Vecāki 15 kalendāro dienu laikā no informācijas paziņošanas brīža neierodas Iestādē vai IKSJ,
izglītojamā vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko IKSJ informē Vecākus.
19. Izglītojamiem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no Vecāku izvēlētajām Iestādēm, IKSJ piedāvā
vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.
20. Mācību gada laikā izglītojamos ar vietām Iestādēs nodrošina, ja attiecīgajās Iestādēs ir brīvas vietas.
21. Iestādes vadītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā ar e-pastu informē IKSJ par
brīvajām vietām Iestādē. IKSJ pēc informācijas saņemšanas piedāvā vietu Iestādē nākamajam
izglītojamam rindā no Reģistra.
IV. Iestādes maiņa
22. Ja Vecāki vēlas mainīt izglītojamam Iestādi, Vecāki iesniedz Domē iesniegumu.
23. Iesniegumus par iestādes maiņu reģistrē visu gadu atbilstoši Domes noteiktajai dokumentu aprites
kārtībai.
24. IKSJ pārbauda, vai Vecāki ir nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, kurā izglītojamais iegūst
izglītību, un reģistrē izglītojamo rindā uz Iestādi konkrētā mācību gadā, ņemot vērā izglītojamā
dzimšanas gadu.
25. Ja Vecāki nav nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, IKSJ ir tiesīga Vecākiem atteikt Iestādes
maiņu (izņemot izglītojamiem, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).
26. Nodrošinot izglītojamam Iestādes maiņu, IKSJ informē Vecākus. Vienlaicīgi IKSJ informē iepriekšējās
Iestādes un Iestādes, kuru izglītojamais apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu konkrētam
izglītojamam.
V. Tiesiskuma nodrošināšana
27. Iestādes vadītāja un IKSJ lēmumu un/vai faktisko rīcību Vecāki var apstrīdēt Domes izpilddirektoram.
28. Domes izpilddirektora lēmumu un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018. gada 31.maija noteikumiem Nr.2
“Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

Valkas novada dome
Semināra ielā 9, Valka, LV-4701
Vecāka (aizbildņa, pilnvarotas personas) vārds,
uzvārds:
Personas kods: |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__|
Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese:
Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese (informācijas saņemšanai):
Vēlamais informēšanas veids (atzīmēt galveno)
|__| Tālruņa numurs:
|__| E-pasts:
|__| dokumentāri
PIETEIKUMS
par izglītojamā reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
20___.gada ___._____________
Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu (drukātiem burtiem)
______________________________________________,
personas kods I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I__I,
uz _______./_______. mācību gadu Valkas novada (turpmāk – VN) pašvaldības izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītību (turpmāk – PII),
|__|
|__|

pirmsskolas

izglītības

programmā,

kods

01

0 11111 ;

speciālajā pirmsskolas izglītības programmā; pamats: valsts vai pašvaldības pedagoģiski
m e d i c ī n i s k ā s k o m i s i j a s a t z i n u m s N r. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , i z g l ī t ī b a s p r o g r a m m a s
kods:______________, atzinuma derīguma termiņš: |__| līdz ____.____.________.; |__|
atkārtotu komisiju iziet nepieciešamības gadījumā;

atzīmēt vēlamo PII:
|__|

VN PII „Pasaciņa”

Ausekļa iela 44, Valka

|__|

VN specializētā PII „Pumpuriņš”

Puškina iela 10, Valka

VN cita PII programmas realizēšanas vieta
__________________________________
Atzīmes par ārpuskārtas rindas statusu:
|__|

normatīvo aktu regulējums (pielikumā izziņa no darbvietas)

|__|

dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši izglītojamie
izglītojamā vārds, uzvārds ___________

|__|

kāds no izglītojamais jau apmeklē izvēlēto PII:
izglītojamā vārds, uzvārds ______________________________

|__|

vecāka darbvieta ir attiecīgā PII

Pieteikuma iesniegšana Valkas novada dome negarantē izglītojamam tūlītēju vietas piešķiršanu PII.
Ar šī pieteikuma parakstīšanu tiek uzskatīts, ka iesniedzējs piekrīt pieteikumā norādīto datu apstrādei
saskaņā ar Valkas novada domes 2018. gada _______ Noteikumu Nr.____ nosacījumiem.

20____.gada __________________

_________________________________
(paraksts)*

Iesniegto personas datu pārzinis ir Valkas novada dome, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums –
Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos
labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

