APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 28.februāra sēdes
Lēmumu Nr.46 (protokols Nr.2, 3.p.)
Aizkraukles novada domes 28.02.2019.
Saistošo noteikumu Nr.2019/3
“Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē
Aizkraukles novada vispārējās izglītības iestādēs”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Izstrādāts saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija

Saistošie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo reģistrēšanai 1.klasē, tai
skaitā rindas kārtību, kādā izglītojamie tiek nodrošināti ar vietām
izglītības iestādēs 1.klasē, kā arī kārtību, kādā tiek komplektētas
1.klases.
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4.punktu,
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka,
ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Ārējais
normatīvais akts, kas nosaka nepieciešamību izstrādāt saistošos
noteikumus: Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu 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" 4.7.apakšpunkts.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt jaunu vienotu pieeju izglītojamo
reģistrēšanai un uzņemšanai Aizkraukles novada pašvaldības dibinātajās
vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs.
Nav attiecināma.

Nav attiecināma.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aizkraukles novada vidusskola
un Aizkraukles pagasta sākumskola.
Saistošie noteikumi attiecas uz bērna vecākiem vai personu, kura realizē
bērna aizgādību, kuri vēlas, lai viņu bērni tiktu reģistrēti un uzņemti
Aizkraukles novada vidusskolā un Aizkraukles pagasta sākumskolā.
Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
darba vietas.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta vērā
iepriekšējā perioda pieredze un prakse.
Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolas un vispārējas
izglītības iestādes vadītājiem un darbiniekiem.
Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

