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NOTEIKUMI BĒRNU UZŅEMŠANAI 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀ RUDZĀTU VIDUSSKOLĀ 

 
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26.pantu 

 un Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai Rudzātu 

vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā (turpmāk tekstā – pirmsskolas izglītības grupa). 

1.2. Pirmsskolas izglītības grupā tiek uzņemti bērni no pusotra gada vecuma līdz skolas gaitu 

sākumam. 

1.3. Bērna pārreģistrāciju Rudzātu vidusskolā bērnu vecāki vai aizbildņi (personīgi) veic 

aprīļa mēnesī gadā, kad bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības grupā. 

1.4. Brīvo vietu sadale bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā notiek maija mēnesī. 

1.5. Uzņemot bērnus pirmsskolas izglītības grupā, iestājpārbaudījumi netiek rīkoti. 

2. Uzskaites organizēšana un bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības grupā. 

2.1. Pieteikumu uzskaiti par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā un dokumentu 

noformēšanu veic Rudzātu vidusskola. 

2.2. Vecāku (aizbildņu) iesniegumus uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības grupā kārto 

hronoloģiskā secībā, vadoties pēc dzimšanas gadiem un iesniegumu saņemšanas datuma 

un uzglabā iestādē 5 gadus. 

2.3. Vecāki (aizbildņi), stājoties uzskaitē bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības grupā, 

iesniedz: 

2.4. Iesniegumu (Pielikums Nr.1); 

2.5. Bērna dzimšanas apliecības kopiju; 

2.6. Vieta pirmsskolas grupā tiek piešķirta rindas kārtībā, vadoties pēc bērnu dzimšanas 

gadiem un ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Ārpus rindas 

pirmsskolas izglītības grupās uzņem bērnus, ja tas ir īpaši atrunāts Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos vai šajā nolikumā paredzētajos gadījumos. 

2.7. Ārpus kārtas ir tiesības uzņemt: 

2.7.1. Bērnus, kuriem tekošajā gadā jāuzsāk apgūt obligātā piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu sagatavošanas programma skolai, ja ir brīva vieta atbilstošā vecuma grupā; 

2.7.2. Rudzātu vidusskolas pedagogu un darbinieku bērnus; 

2.7.3. Rudzātu pagasta teritorijā dzīvojošo ģimeņu bērnus; 

2.7.4. Bērnus, kuru brāļi un māsas mācās Rudzātu vidusskolā. 

2.7.5. Bērnus, kuru dzīves vieta deklarēta citās pašvaldībās, nodrošina ar vietu 

pirmsskolas izglītības grupā pēc tam, kad ar vietu pirmsskolas izglītības grupā pēc 

tam, kad ar vietu pirmsskolas izglītības grupā ir nodrošināti visi atbilstošā vecuma 

grupā skolas uzskaitē esošie bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Līvānu novadā. 



2.8. Rudzātu vidusskola 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērnu uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības grupā par to informē vecākus, norādot, kādi dokumenti jāiesniedz. 

2.9. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir līdz norādītajam termiņam iesniegt Rudzātu vidusskolā 

sekojošus dokumentus: 

2.9.1. Iesniegumu par bērna uzņemšanu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupā; 

2.9.2. Medicīnisko karti 026/u un ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. 

2.10. Iesniegumu registrē dokumentu iesniedzēja (vecāku vai aizbildņa) klātbūtnē. 

2.11. Katram bērnam tiek kārtota personas lieta, kurā ir pievienoti šo noteikumu 

2.8.punktā minētie dokumenti un citi dokumenti, kurus iesniedz vecāki pēc savas 

iniciatīvas vai kurus pieprasa Rudzātu vidusskolas vadība, pamatojot to iesniegšanas 

nepieciešamību. 

2.12. Pieņemot iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības grupā, vecāki 

(aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem: 

2.12.1. Izglītības iestādes nolikumu; 

2.12.2. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.12.3. Pirmsskolas izglītības grupas reglamentu; 

2.12.4. Licencētu pirmsskolas izglītības programmu. 

2.13. Bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē noformē ar Rudzātu vidusskolas 

direktora rīkojumu. 

2.14. Ja vecāki vēlas bērnu atskaitīt  no Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas: 

2.14.1. Obligātajā bērna izglītības vecumā (5.-6.gad.), vecāki vispirms iesniegumu 

iesniedz jaunajā mācību iestādē, kurā bērni turpinās mācības. Rudzātu vidusskola, 

pēc  šīs informācijas saņemšanas no attiecīgās iestādes, 10 darba dienu laikā 

ierakstītā vēstulē nosūta personas dokumentus jaunajai mācību iestādei. 

2.14.2. Līdz obligātajam bērna izglītības vecumam, vecāki (aizbildņi) iesniedz Rudzātu 

vidusskolai rakstveida iesniegumu. 

2.15. Ja bērns, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības grupu izbrauc (uz laiku līdz vienam 

gadam) uz citu valsti, vecāki (aizbildņi) iesniedz Rudzātu vidusskolai apliecinošu 

dokumentu par bērna izbraukšanu. Bērns, kurš izbraucis uz citu valsti (uz laiku līdz 

vienam gadam), nav svītrojams no audzēkņu saraksta. Bērna prombūtnes laikā var 

uzņemt jaunu bērnu, nepārsniedzot noteiktos normatīvus grupu piepildījumam. 

2.16. Ja vecāki (aizbildnis) atsakās no iedalītās vietas pirmsskolas izglītības grupā 

tekošajā gadā, tad vecāku (aizbildņa) iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas 

izglītības grupā tiek atstāts uzskaitē, ņemot vērā iesnieguma hronoloģisko secību, un 

vecāku (aizbildņa) iesniegums atkārtoti tiek izskatīts nākamā gada bērnu uzņemšanai 

pirmsskolas izglītības grupā, ņemot vērā šajos noteikumos noteikto kārtību. 

3. Noslēguma noteikumi. 

3.1. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības grupās Rudzātu vidusskolā kārtību pārrauga 

skolas administrācija. 

3.2. Informācija par bērnu reģistru publiski pieejama Līvānu novada domes mājas lapā 

www.livani.lv. 

3.3. Informācija tiek atjaunota vienu reizi ceturksnī. 

 

Direktors                                                                                                                          Vl.Spriņģis 

 
 

Noteikumi apspriesti: 

Rudzātu vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē Nr.4 2012.gada 31.augustā. 
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