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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2018.gada 27.septembrī             Nr. 7/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 8.§) 

 

Grozījums Skrundas novada pašvaldības  

2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012  

„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība  

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs,  

kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” 
 

Izdoti pamatojoties uz LR likuma  

                                               ,,Par pašvaldībām’’ 43. panta trešo daļu, 15. panta  

                                                   pirmās daļas 4. punktu, un Vispārējās izglītības likuma  

                                     26.panta pirmo daļu un Izglītības likuma 

      17.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „ 

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” šādu grozījumu: 

 

papildināt noteikumus ar 7.¹punktu šādā redakcijā: 

“7.¹ Bērnu reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupās pie skolām veic: 

 7.¹1.Skrundas vidusskolā 6.gadīgo bērnu obligātajā sagatavošanas grupā, 

7.¹2.Nīkrāces pamatskolā pirmsskolas grupā un 5.,6.gadīgo bērnu obligātajā 

sagatavošanas grupā, 

7.¹3.Jaunmuižas pamatskolā pirmsskolas grupā un 5.,6.gadīgo bērnu obligātajā 

sagatavošanas grupā.”. 

 

 

 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētāja                              L. Robežniece 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2018  

“Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”” 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētāja                              L. Robežniece 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai 

vecāki, kuru bērni apmeklē pirmsskolas grupas pie 

skolām, iesniegumu par uzņemšanu atbilstošajā 

pirmsskolas grupā uzreiz adresētu attiecīgās iestādes 

vadītājam. 

Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti 

pamatojoties uz LR likuma 

,,Par pašvaldībām’’ 43. panta trešo daļu, 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu, un Vispārējās izglītības likuma 

26.panta pirmo daļu un Izglītības likuma 

17.panta pirmo daļu. 

Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti ar mērķi 

nodrošināt iedzīvotājiem vienkāršāku bērnu  

pirmsskolas grupā pie skolas pieteikšanās procedūru. 

Pirmsskolas grupās pie skolām jau vairākus gadus 

neveidojas rindas un, analizējot bērnu dzimstības 

rādītājus, arī turpmākos sešus gadus netiek prognozēts, 

ka varētu rindas veidoties. Tāpēc, lai vecākiem nebūtu 

jāiesniedz divi iesniegumi: viens skolā, otrs pašvaldībā, 

nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos 

un turpmāk vecāki par uzņemšanu pirmsskolas grupā 

pie skolām iesniegumu adresē uzreiz iestādes vadītājam. 

  

Informācija par plānoto 

saistošo noteikumu projekta  

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba 

vietas. 

Saistošo noteikumu izpilde finansiāli neietekmēs 

pašvaldības budžetu.   

Informācija par saistošo 

noteikumu projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms 

uz pirmsskolas apmācības programmu izglītojamajiem  

un viņu vecākiem. 

Netiek prognozēta šo saistošo noteikumu ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

Informācija par 

administratīvajām procedūrām   

Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā laikrakstā un 

ievietoti Skrundas novada pašvaldības mājas lapā  

www. skrunda.lv.  

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras. 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

saistošo noteikumu projektu 

Konsultācijas bijušas ar Skrundas novada izglītības 

iestāžu vadītājiem. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=20243

