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Precizējumi Cēsu novada domes 2022. gada  

24. februāra saistošos noteikumus Nr. 7 “Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu  
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome 2022. gada 24. februārī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7 “Bērnu 
reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota 
pirmsskolas izglītības programma” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.7). 2022. gada 8. martā Cēsu 
novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) 2022. gada 8. marta atzinums Nr. 1-18/1775 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6.2-
5/2022/1939), kur VARAM izteikusi iebildumus par atsevišķām saistošo noteikumu Nr. 7 normām 
un lūgusi tās precizēt, proti: 

1) svītrot saistošo noteikumu 3. punkta otro teikumu, jo  nedz Izglītības likums, nedz 

Vispārējās izglītības likums nenoteic tādu pirmsskolas izglītības veidu, kā izglītība ģimenē 

(līdz obligātās izglītības vecumam bērns var neapmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bet 
šādus izņēmumus neregulē ar saistošajiem noteikumiem). Ņemot vērā, ka normatīvie akti 

nenoteic šādu pirmsskolas izglītības veidu un izglītība ģimenē nav noteiktā kārtībā 
licencēta vispārējās izglītības programma pirmsskolas izglītības pakāpei saskaņā ar 

Latvijas izglītības klasifikāciju; 

2) saistošo noteikumu 21. punktu papildināt ar pienākumu komisijai un izglītības iestāžu 

vadītājiem (atkarībā no tā, kurš izskata iesniegumus un lemj par brīvo vietu skaitu 

iestādēs) līdz noteiktajam termiņam sagatavot uzņemamo bērnu sarakstu un nosūtīt to 
pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei, kura saskaņā ar saistošo 

noteikumu 4. punktu veido un uztur pirmsskolas izglītības rindu un organizē vietu 
piešķiršanu pašvaldības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās;  

3) precizēt saistošo noteikumu V. nodaļas nosaukumu atbilstoši tās saturam un tajā 

noregulētajiem jautājumiem aizstājot nosaukumu “citi noteikumi”  ar nosaukumu 

“Nosacījumi vietas saglabāšanai bērnam, kurš izglītības iestādi neapmeklē”. 

Ievērojot VARAM 2022. gada 8. marta atzinumu Nr. 1-18/1775, pamatojoties uz likuma "Par 
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 
17.panta pirmo daļu un  Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu , atbilstoši Cēsu 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.03.2022.atzinumam (protokols 
Nr.3) Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis 
Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 



Precizēt Cēsu novada domes 2022. gada 24. februāra Saistošos noteikumos Nr. 7 ““Bērnu 
reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek 
īstenota pirmsskolas izglītības programma”: 
1. izteikt 3. punktu   šādā redakcijā : 

“3. Pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta vienā iestādē.” 
2. izteikt 21. punktu   šādā redakcijā: 

“21.  Komisija vai  iestādes vadītāji  izskatot iesniegumus uz brīvajām vietām iestādēs 
darbojas patstāvīgi. Komisijai vai iestāžu vadītājiem ir pienākums līdz centrālās 
administrācijas Izglītības pārvaldes noteiktajam termiņam sagatavot uzņemamo bērnu 
sarakstu un nosūtīt to pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei.   

3. izteikt V. nodaļu  šādā redakcijā : 
“V. nodaļa Nosacījumi vietas saglabāšanai bērnam, kurš izglītības iestādi neapmeklē.” 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


