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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2011.gada 21.aprīļa sēdē
(protokols Nr.9, 1.§)
Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 3.marta saistošie noteikumi 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 pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno
pirmskolas izglītības programmas””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta trešo daļu un
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

1.

2.

Izdarīt šādus papildinājumus Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.decembra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs,
kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”, turpmāk - tekstā - Saistošie noteikumi:
1.1. Saistošos noteikumus papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
„22. 1 Lai bērnu uzņemtu pirmsskolas izglītības iestādes diennakts grupā papildus ir
nepieciešams pagasta sociālā un bāriņtiesas darbinieku atzinums. Atzinuma
saņemšanu nodrošina iestādes vadītājs.”
1.2. Saistošos noteikumus papildināt ar 22.2 punktu šādā redakcijā:
„22.2 Bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādes diennakts grupā ir pieļaujami
sekojoši iemesli:
22.2 1. vecāku darbs vakara un nakts stundās;
22.2 2. regulāri vecāku vienas un vairāku diennakšu darba braucieni;
22.2 3. pamatota ilgstoša vecāku prombūtne. Pamatota prombūtne – bērna vecāka
slimības laiks, kurā vecāks nevar pildīt savus vecāka pienākumus.
2
22. 4. bērns dzīvo vairāk kā 2 km attālumā no pirmsskolas izglītības iestādes un
pašvaldība nevar nodrošināt ikdienas pārvadājumus;
2
22. 5. citi īpaši gadījumi, ārkārtas situācijas. Īpašs gadījums, ārkārtas situācija –
gadījums, kurā bērna atrašanās mājās apdraud viņa dzīvību un veselību.”
1.3. Saistošos noteikumus papildināt ar 22.3 punktu šādā redakcijā:
„22.3 Bērni no citām administratīvajām teritorijām diennakts grupā tiek uzņemti tikai
gadījumā, ja ir brīvas vietas. Bērnu uzņemšanai šādos gadījumos nav
piemērojamas 22.1 punktā un 22.2 punktā izvirzītās prasības.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

M.Švarcs

