Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas obligātums
1.

Pakalpojuma apraksts

Vecāki var izvēlēties vienu no sekojošajiem
pirmsskolas izglītības programmas apguves
veidiem:
1) Bērns apgūst pirmskolas izglītības
programmu, apmeklējot kādu no pirmsskolas
izglītības iestādēm.
2) Ventspils pilsētas pašvaldībā obligāto
pirmsskolas
sagatavošanas
programmu
nodrošina arī Ventspils 1. pamatskola,
Ventspils 4. vidusskola, Ventspils Pārventas
pamatskola un Ventspils pirmsskolas
izglītības iestāde “Rūķītis” (3,5 stundas dienā,
latviešu valodā)

2.

Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

3.

Pakalpojuma saņēmējs

4.

Pakalpojuma saņemšanas
kārtība

3) Bērns apgūst pirmskolas izglītības
programmu ģimenē, šajā gadījumā vecākiem
ir pienākums līdz 1. septembrim informēt
Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes
(turpmāk – Izglītības pārvalde) izglītības
darba speciālistu, zvanot pa tālr. 636 01224.
Ja bērns līdz 5 gadu vecumam nav apmeklējis
pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – PII),
tajā gadā, kad bērnam paliek 5 gadi, vecākiem
obligāti ir jāreģistrējas rindā uz vietu PII, t.i.,
līdz 31. maijam jāpiesakās Izglītības pārvaldē,
Raiņa ielā 10, Ventspilī, vai elektroniski
jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums portālā
www.epakalpojumi.lv pirmskolas izglītības
programmas apguvei pašvaldības PII no
1. septembra. Ja ir brīva vieta, Izglītības
pārvalde piedāvā apmeklēt pašvaldības PII, ja
nav brīvu vietu, pašvaldība nodrošina
pirmskolas izglītības programmas apguvi 3,5
stundas dienā.
Otra iespēja – pašvaldība nodrošina
metodisku palīdzību izglītības iestādē
ģimenēm, kuras īstenos pirmsskolas izglītības
programmu ģimenē.
Ventspils pilsētā deklarēts bērns, kuram
kalendārajā gadā ir vai paliks pieci gadi,
uzsāk mācības attiecīgajā mācību gadā no
1. septembra.
1) Bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un
iesniedz pieteikumu personīgi Izglītības
pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību

5.

Pakalpojuma saņemšanu
regulējošie normatīvie akti

un personas apliecinošu dokumentu vai
aizpilda pieteikumu elektroniski portālā
www.epakalpojumi.lv.
2) Bērna likumiskais pārstāvis saņem
reģistrētā pieteikuma kopiju.
3) Izglītības pārvaldes izglītības darba
speciālists sazinās ar bērna likumisko pārstāvi
un sniedz informāciju par metodiskās
palīdzības sniegšanas iespējām vai iespēju
apmeklēt PII.
4) Pieteikumu par bērna reģistrēšanu
uzņemšanai Izglītības iestādēs, kuras papildus
pamatizglītības
un
vidējās
izglītības
programmām īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, bērna likumiskie pārstāvji
iesniedz attiecīgajā Izglītības iestādē.
Izglītības likuma 4. pants “Izglītības
obligātums”: “Obligāta ir no piecu gadu
vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības
ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai
pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai.”
Vispārējās izglītības likuma V nodaļas
“Pirmsskolas izglītība” 20.1 pants
“Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas
obligātums”: “1) Bērniem no piecu gadu
vecuma pirmsskolas izglītības programmas
apguve ir obligāta. 2) Pašvaldības savā
administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no
piecu gadu vecuma sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei.”

6.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Vispārējās izglītības likuma V nodaļas
“Pirmsskolas izglītība” 22. pants
“Pirmsskolas izglītības programmas
īstenošana”: “Pirmsskolas izglītības
programmu īsteno pirmsskolas izglītības
iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī
ģimenē, saņemot metodisku palīdzību
izglītības iestādē, kura īsteno licencētu
pirmsskolas izglītības programmu, vai
pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.”
1) Pieteikums klātienē.
2) Bērna likumiskā pārstāvja personu
apliecinošs dokuments.
3) Bērna dzimšanas apliecība
(nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas
lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).

7.

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš

8.

Ar pakalpojuma saņemšanu
saistītie maksājumi

9.

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

4) Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona,
papildus jāuzrāda pilnvara.
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists
sazinās ar bērna likumisko pārstāvi trīs darba
dienu laikā.
Nav
Ventspils Izglītības pārvalde
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601.
Tālrunis: 636 01221.
E-pasts: vip@ventspils.lv.
Pirmsskolas izglītības iestāžu
kontaktinformācija pieejama:
http://vip.ventspils.lv/pirmsskolasizglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestades/

