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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada _______

Nr.___/21
Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes ____.
sēdes lēmumu (protokols Nr._____.)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/17
“Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“
43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/17
“Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Lai pieteiktu Izglītojamo uzņemšanai Izglītības iestādes 1.klasē, Vecāki Noteikumu
paredzētajā pieteikšanās termiņā iesniedz Izglītības iestādē aizpildītu un parakstītu
pieteikumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:
12.1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
direktoram un Izglītojamā sasniegumu aprakstu (ja ir). Ja Izglītojamam ir izglītību
apliecinošs dokuments, kas izsniegts citā valstī, pievieno dokumenta notariālu
tulkojumu;
12.2. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas
izglītības grupā;
12.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.
027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
12.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja
Izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski
medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti
atbalsta pasākumi mācību procesā;
12.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.”;
1.2. Izteikt 19.1. un 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“19.1. Izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta, ar vismaz vienu no Vecākiem, uz
iepriekšējā gada 31.decembri, līdz uzņemšanas vai izlozes (ja tāda tiek rīkota) brīdim, ir
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;”

“19.2. pretendenti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā no attiecīgā gada 1.janvāra līdz uzņemšanas vai izlozes (ja tāda tiek rīkota)
brīdim;”;
1.3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Izglītības iestāde līdz 20.jūnijam veic 1.klašu komplektāciju, izveidojot komisiju.
Ja tiek komplektēts vairākas 1.klases, tad sadalījums tiek nodrošināts izlozes kārtībā.
Izglītības iestāde izlozes kārtībā līdz 20.jūnijam veic 1.klašu komplektāciju – pirmo
izlozi, līdz 20.augustam – papildus izlozi.”;
1.4. Svītrot 24.punktu;
1.5. izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
“Pielikums
Stopiņu novada domes 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem
Nr.5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
________________________________________________
(skolas nosaukums)

________________________________________________
(likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

________________________________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

________________________________________________
________________________________________________
(faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās))

________________________________________________
________________________________________________
(kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt manu

meitu

dēlu: ______________________________________________
(vārds, uzvārds)

1. klasē uz 20____/20____ mācību gadu izglītības programmā:
pamatizglītības programma, kods 21011111;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
Izglītojamā personas kods: ____________ - ______________
Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)
Svešvalodas:
1. svešvaloda _________________________

2. svešvaloda _________________________

Atzīmēt atbilstošo prioritāti:
izglītojamā deklarētā dzīvesvieta, ar vismaz vienu no Vecākiem uz iepriekšējā gada 31. decembri uz
uzņemšanas un izlozes brīdi ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
izglītojamais, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;
no attiecīgā gada 1. janvāra uz uzņemšanas un izlozes brīdi;
izglītojamais ir no citas pašvaldības, kura brālis un/ vai māsa mācās šajā Izglītības iestādē;
izglītojamā deklarētā dzīvesvieta NAV Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Iepriekšējā izglītības iestāde: ___________________________________________________________

(pilns nosaukums)
Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā apņemos informēt par to Izglītības iestādi.
Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērna reģistrēšanai uzņemšanai 1. klasē.
Informāciju par izglītojamā uzņemšanu Izglītības iestādē vēlos saņemt:
uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko adresi (vajadzīgo pasvītrot)
uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi
Esmu informēts(a) un neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē vai
atteikumu saņemšu pēc klašu komplektācijas pabeigšanas līdz 30.jūnijam.
Likumiskā pārstāvja paraksts_________________________

Datums______________________

Personas lietas iekārtošanai
Ziņas par vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem:
Tēvs:
Vārds ______________________________

Uzvārds ___________________________

Kontakttālrunis: _____________________
E-pasta adrese: ______________________
Māte:
Vārds ______________________________
Kontakttālrunis: _____________________
E-pasta adrese: ____________________

Uzvārds ___________________________

-

Atļauju personas datus apstrādāt Valsts datu inspekcijā reģistrētajā personas datu sistēmā
“Skolēnu reģistrs”.
Esmu iepazinies (-usies) ar skolas darbības reglamentējošiem dokumentiem.
Piekrītu/

nepiekrītu skolas formai kā ikdienas vai svētku apģērbam izglītības iestādē.

Esmu informēts (-a), ka izmaksas, kas saistītas ar skolas formas iegādi, tiek segtas no personīgiem
līdzekļiem.
Piekrītu, ka saziņai tiek izmantota elektroniskā datu bāze “E-klase”.
Piekrītu/
nepiekrītu
ziņojumus.

uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi saņemt skolas informatīvos

Esmu saņēmis (-usi) informāciju par Stopiņu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/17
“"Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
kritērijiem bērnu uzņemšanas secību, komplektējot 1. klasi Ulbrokas vidusskolā.

Iesniegumam pievienoju dokumentus:







Bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
PII izziņa par apgūto izglītības programmu;
Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums (nav obligāts);
1 fotogrāfija (3x4);
Bērna medicīnas karte 026/u;
Pošu karte 063/u (nav obligāta).

Datums______________________
paraksts_________________________”.
(dd.mm.gg.)

Likumiskā pārstāvja

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Stopiņu novada domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
V.Paulāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.___/21
“Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos

Nr.5/17 “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.
Projekta
Aplūkojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības
likumu,
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumus
nepieciešamības
Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
pamatojums
izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2005.gada
18.oktobra noteikumus Nr.779 “Noteikumi par vispārējās
izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai
nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.913 “Kārtība, kādā
izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” un
Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumus Nr.599
“Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem
izglītības jomā”, ir jāveic grozījumi Stopiņu novada domes
2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/17 “Kārtība
bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs”, lai saistošie noteikumi nebūtu
pretrunā ar augstāka spēka normatīvajiem aktiem un neradītu
kļūdainu interpretāciju.
2. Īss
projekta
Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumiem Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
satura izklāsts
vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs
un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” noteikti konkrēti dokumenti,
kādi iesniedzami pie iesnieguma.
Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo reģistrēšanas
kārtību
Stopiņu novada pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības
iestādes 1. klasē, tai skaitā, rindas kārtību kādā izglītojamie tiek
nodrošināti ar vietām izglītības iestādes 1. klasē, nosakot
prioritāro secību vietas piešķiršanai , kā arī kārtību kādā tiek
komplektētas 1. klases.
3. Informācija par
plānoto
projekta Saistošie noteikumi īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekmi
uz ietekme uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
Nav attiecināms.
procedūrām
6. Informācija par Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
konsultācijām
ar pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto priekšlikumu
privātpersonām
izvērtēšana.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

