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Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 3.marta saistošo noteikumu Nr.54 „Par
papildinājumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Uz doto brīdi pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību novada izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošie
noteikumi Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, turpmāk – saistošie
noteikumi Nr. 14, kuri spēkā no 2010.gada 21.janvāra.
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.14, kā arī ņemot
vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punkta, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta
pirmo daļu, vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu un
ekonomisko situāciju novadā, pašvaldība konstatējusi, ka būtu
lietderīgi noteikt diennakts grupas pakalpojuma sniegšanas
principus.
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.14, Rēzeknes
novada pašvaldība ir konstatējusi, ka smagās ekonomiskās
situācijas dēļ palielinājies to ģimeņu skaits, kurām ir
problēmas nodrošināt bērnu izglītošanu un aprūpi katru dienu.
Tās ir ģimenes, kur vecāku darbs ir vakara un naksts stundās;
ģimenes, kas dzīvo tālu no iestādes un nevar nodrošināt
ikdienas pārvadājumus; ģimenes, kuras nonākušas grūtos
materiālajos un sociālajos apstākļos; ģimenes, kur konstatēta
pamatota ilgstoša vecāku prombūtne u.c.
Tāpat novada pašvaldība ir konstatējusi, ka ir daļa bērnu, kuru
ievietošanai diennakts grupā nav pamatojuma, bet ir vecāku
vēlēšanās atbrīvot sevi no ikdienas pienākumu veikšanas bērna
audzināšanā.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt papildinājumus
Saistošajos noteikumos Nr.14, izdodot jaunus saistošos
noteikumus.
Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada __. marta saistošo
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
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Domes priekšsēdētājs

noteikumu Nr. ___ „Par papildinājumiem Rēzeknes novada
pašvaldības 2009.gada 17.decembra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas”” projekts, tuprmāk – Saistošo noteikumu
projekts izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta
pirmo daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt
papildinājumus spēkā esošajos saistošajos noteikumos Nr.14.
Saistošo noteikumu projekts paredz:
1) uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti
2) noteikt iemeslus, kādi būtu par pamatu bērna
uzņemšanai diennakts grupā,
3) noteikt, pamatojoties uz kādu pašvaldības speciālistu
atzinuma pamata bērns ir jāuzņem diennakts grupā;
4) kā arī nodrošina saistošo noteikumu redakciju
atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem
aktiem.
Īstenojot projektu, pašvaldības līdzekļu izlietojums
diennakts grupu uzturēšanai ir konkrēti pamatojams un
pārskatāmi izvērtējams. Katra pagasta pārvalde šo procesu ir
tiesīga plānot atbilstoši sava budžeta iespējām.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē
pašvaldības budžetu, bet ņemot vērā iepriekšminēto uz doto
brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.
Projekts precīzi definē diennakts grupu komplektēšanas
principus. Darba procesa plānošanā uzņēmējs var rēķināties ar
šī pakalpojuma pieejamību darba ņēmējiem.
Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz
kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais
regulējums.
Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas
jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar
Saistošajiem noteikumiem Nr.14.
Projekta izstrādē tika pieaicinātas atsevišķu pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītājas, bāriņtiesu un iestāžu pārstāvji.

M.Švarcs

