Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs
1. Pakalpojuma apraksts

Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII)
vadītājs no 1. maija līdz 15. maijam veido
pretendentu sarakstu saskaņā ar Ventspils pilsētas
pašvaldības bērnu reģistru pirmsskolas izglītības
apguvei. PII vadītājs informē bērna likumisko
pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt PII no
1. septembra. Pretendentu sarakstā uz vietu PII
iekļauj bērnus, kuriem uz attiecīgā gada
1. septembri ir apritējis vismaz pusotrs gads vai
cits attiecīgajā PII noteiktais uzņemšanas vecums.

2. Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

Ja pieteikto bērnu nevar nodrošināt ar vietu bērna
likumiskā
pārstāvja izvēlētajā PII līdz
1. septembrim, Izglītības pārvalde, konsultējoties
ar bērna likumisko pārstāvi, koordinē vietas
piešķiršanu citā bērnu dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē, kurā ir brīvas vietas, vai saglabā
bērna reģistrāciju rindā uz vietu izvēlētajā
izglītības iestādē.
Pirmsskolas izglītības nodrošināšana Ventspils
pilsētā deklarētiem bērniem.

3. Pakalpojuma saņēmējs

Ventspils pilsētā deklarēts bērns.

4. Pakalpojuma saņemšanas
kārtība

1) Bērna likumiskais pārstāvis 15 darba dienu
laikā no informācijas saņemšanas brīža par
uzņemšanu, iesniedz PII dokumentus bērna
uzņemšanai izglītības iestādē.
2) PII vadītājs pēc bērna likumiskā pārstāvja
iesniegto dokumentu saņemšana, pieņem lēmumu
par bērna uzņemšanu PII, norādot izglītības
programmu, kuru bērns apgūs, un reģistrē bērnu
Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.
13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591
„Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti
uz nākamo klasi”: http://likumi.lv/ta/id/277597kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemtivisparejas-izglitibas-iestades-un-specialajaspirmsskolas-izglitibas-grupas

5.

Pakalpojuma saņemšanu
regulējošie normatīvie akti

Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta
saistošie noteikumi Nr. 6 “Bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
īsteno pirmsskolas izglītības programmas”:

6.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

7.

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/domesse
des/lemumi/2017/18082017/saistosie_noteikumi_
nr_6_paskaidrojuma_raksts.pdf
1) Iesniegums klātienē.
2) Bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u).
3) Valsts vai pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs
speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
4) Bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot
oriģinālu (nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas
lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).
5) Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona,
papildus jāuzrāda pilnvara.
Viena darba dienas laikā.

8. Ar pakalpojuma
saņemšanu saistītie
maksājumi

Nav

9. Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

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/

