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Inčukalnā 

 

2013.gada 21.augustā                             Nr.13/2013 

(protokols Nr. 8 – 17.§.) 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 

 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju” 

 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās 

 daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu 

Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un  

26.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 „Kārtība, 

kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 28.punktu šādā redakcijā: 

„28. Izglītības iestādes vadītājs līdz 20.augustam izdodot rīkojumu par bērna 

uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un vienas darba 

dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas 

sistēmas datu bāzē kā izglītojamo, kā arī ar vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) 

noslēdz līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības 

iestādē.”; 

2. Izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: 

„32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu 

vadītāji izdod izdodot rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu 

un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas 

sistēmas datu bāzē, kā arī kā arī ar vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) noslēdz 

līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē.” . 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

"Novada Vēstis". 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 

 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai izpildītu nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju  

izpildi, pašvaldībai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada 

pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkciju.  

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.  
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 


