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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2016.gada 21.septembrī                                   Nr.7/2016 

(protokols Nr. 15-7.§.) 

 

Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2015 „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 

 

 

1. Izdarīt 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju”  šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk tekstā – 

Pārstāvis) griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

saņemšanai.”; 

1.2. izteikt noteikumu 30.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.1. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja tie iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), ja vismaz viens no bērnu Pārstāvjiem deklarēts 

Inčukalna novadā. Jāiesniedz dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus, kā arī izziņas 

no izglītības iestādēm;”: 

1.3. aizstāt visos noteikumos vārdus „vecāki, persona, kas realizē aizgādību, bērna 

likumiskais pārstāvis” ar vārdu „Pārstāvis”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Nalivaiko 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255#_blank
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759#_blank
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243#_blank
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


Saistošo noteikumu Nr. 7/2016 

Par grozījumiem 2015.gada 26.marta Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2015  „Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, pašvaldības autonomās funkcija ir pirmsskolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām izglītības iestādēs. 

Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs 

izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā 

kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu projekts pilnveido pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 

kā arī kārtību. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 
Saistošo noteikumu projekts neietekmēs pašvaldības budžetu.  
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs  uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Inčukalna novada domes uzņemšanas komisija pirmsskolas 

izglītības iestādēs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums

