LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.:
65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 "Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs"
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.pantu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu.
1.2. Tiek izdoti saistošie noteikumi jaunā redakcijā, kas ar
2021.gada 1.janvāri nomaina iepriekšējos Līvānu novada
domes 2018.gada 29.martā izdotos saistošos noteikumus
Nr.5 "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs”.

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos:
2.1. tiek noteikta kārtība, kādā vecāki var pieteikt un bērni
tiek uzņemti pirmsskolas izglītības programmas apguvei
pirmsskolas izglītības iestādē vai vienā no Līvānu novada
vispārējās izglītības iestādēm izglītības iestādes nolikumā
norādītajās programmās
2.2. vieta izglītības iestādē tiek piešķirta vienotas rindas
reģistrācijas kārtībā
2.3. tiek paredzēts “digitalizēt” daļu no saistošajos
noteikumos paredzētām dokumentu aprites procedūrām,
rindā esošās informācijas aktualizēšanu, ieviešot speciālu
lietojumprogrammu pirmsskolu rindu pārvaldībai.
Lietojumprogramma nodrošinās pieteikumu reģistrāciju
rindā un to uzskaiti, uzņemšanas saraksta veidošanu, jaunu
pieteikumu iesniegšanu, izmaiņu veikšanu pieteikumā.

3. Informācija par
saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nepieciešami papildus finanšu resursi elektroniskās
pieteikšanās programmas iegādei un pastāvīgas izmaksas
programmas uzturēšanai.

4. Informācija par
saistošo noteikumu
ietekmi uz

Jaunie saistošie noteikumi nerada būtiskas izmaiņas
attiecībā uz pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkciju, tomēr noteikumos ir ieviesti vairāki uzlabojumi,
kas iedzīvotājam palīdzēs pirmsskolas izglītības

uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

pakalpojuma izvēlē un uzlabos pakalpojuma pieejamību.
Vecāki varēs bērnu pieteikt attālināti un saņemt
informāciju par uzņemšanu pirmsskolas izglītības
programmā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Tiks samazināta administratīvā slodze gan bērnu
vecākiem, gan pašvaldības darbiniekiem, jo tiks ieviesta
speciāla lietojumprogramma, kas atvieglos daļu no
dokumentu aprites procedūrām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu projekts apspriests ar Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītājiem, kuru iestādes realizē pirmsskolas
izglītības programmu. Izteiktie priekšlikumi un
precizējumi tika ņemti vērā noteikumu izstrādē. Ņemta
vērā iepriekšējā perioda pieredze, vecāku iebildumi un
ieteikumi sadarbības pilnveidošanai, bērna interešu
nodrošināšanai un vecāku tiesību respektēšanai
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā.
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