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A P S T I P R I N Ā T I  

ar Kuldīgas novada Domes 

27.02.2014. sēdes lēmumu 

(prot. Nr.2., p.11.) 

 

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I  

№ .  2 0 1 4 / 4  
 

GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 24.11.2011. SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN 

UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS” 

 

Kuldīgā, Kuldīgas nov. 

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26.panta 1.daļu un likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta 1.daļas 13.punktu 

 

 

1. Izdarīt grozījumus Kuldīgas novada  Kuldīgas novada pašvaldības  24.11.2011. saistošajos 

noteikumos Nr.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN 

UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 

šādus grozījumus: 
1.1. Aizstāt Noteikumu tekstā vārdu salikumus ”Izglītības un sporta pārvalde”  ar  

vārdu salikumu ”Izglītības nodaļa” attiecīgajā locījumā un vārdu salikumu ”Sociālo 

lietu komiteja” ar vārdu salikumu ”Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja” attiecīgajā locījumā. 

 

1.2. Aizstāt 6., 15. 16. un 20.punktā  vārdu salikumu ”Izglītības un sporta pārvaldes 

vadītājs” ar vārdu salikumu ” par bērnu reģistrāciju PII atbildīgais Izglītības nodaļas 

speciālists” attiecīgajā locījumā. 

 

1.3. Papildināt Noteikumus ar 12.
1.

punktu šādā redakcijā: 

”12.
1
  Ja  bērna likumiskais pārstāvis ar rakstveida iesniegumu atsakās no piedāvātās 

vietas pašvaldības pirmskolas izglītības  iestādē uz noteiktu laiku, bērnam tiek saglabāts 

esošais reģistrācijas kārtas numurs un turpmāk vieta pirmskolas izglītības iestādē tiek 

piedāvāta, ņemot vērā pašvaldības iespējas uzņemt bērnu PII nekavējoties  vai 

komplektējot jaunas grupas.” 

 

1.4. Izteikt Noteikumu 18.punktu šādā redkcijā: 

”18. Nokomplektēto grupu audzēkņi sāk apmeklēt PII ar jauno mācību gadu.”  

 

1.5. Papildināt Noteikumus ar 19.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 



 

 

 

”19.3. pēc bāriņtiesas ieteikuma - bērni, kuriem tiek sniegts ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojums, kā arī citos bāriņtiesas kompetencē ietilpstošos gadījumos.” 

 

1.6. Aizstāt  21.punktā vārdu salikumu ”speciālo pirmsskolas izglītības iestādi 

„Bitīte“ ar vārdu salikumu ”Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte“- attīstības 

centru”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada 

pasvaldības informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”. 

 

2014.gada 27.februārī  

 

 

Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/4 

GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 24.11.2011. SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.2011/30  ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN 

UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS” 

Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.2011/30 ”PAR KĀRTĪBU BĒRNU 

REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS UN TO FILIĀLĒS”  ir nepieciešams veikt jo 

17.12.2013. pieņemti MK noteikumi Nr.1523 ” ”Kārtība, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 

iestādei” 10.punktā 

noteikts, ka pašvaldība nosaka kārtību, kādā bērna likumīgais 

pārstāvis ir tiesīgs atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē un tiesīgs atkārtoti saņemt vietu pašvaldības 

pirmskolas izglītības iestādē. 

 Bez tam jāpapildina Noteikumu 19.punkts, kurā noteikta bērnu 

prioritāras uzņemšanas kārtība, nosakot, ka priekšrocības 

piešķiramas adoptētiem, aizbildnībā un audžu ģimenēs nodotiem 

bērniem 

Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Šie saistošie noteikumi aizstāj saistošajos noteikumos Nr.2011/30 

lietotos Domes komitejas un struktūrvienības nosaukumus atbilstoši 

Kuldīgas novada pašvaldības nolikumam, kā arī  atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.1523 nosaka kārtību, kā tiek saglabāts kārtas 

numurs reģistrā bērnam, kura likumiskais pārstāvis uz laiku atteicies 

izmantot piešķirto vietu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē un 

kā turpmāk tiek piešķirta šī vieta.bez tam noteikts papildus kritērijs 

bērna uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā 

(bērni, kas saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu) 

Informācija par 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē  

Informācija par 

projekta ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

nav 

Informācija par 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Neietekmē 

 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Nav notikušas, jo nav bijušas nepieciešamas 

 
Domes priekšsēdētāja      I.Bērziņa 


