
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija 

Rīga, Kaņiera iela 15 

LV-1063 



Pedagoģiski medicīniskā komisijas 

kompetence (Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.709 “Noteikumi 

par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”) 

 

 

 

 

 Sniedz atzinumu par atbilstošāko izglītības 
programmu, izvērtējot  bērna spējas, attīstības 
līmeni un veselības stāvokli Rīgā deklarētiem 
pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 
1.- 4.klasei 

 

 

 



 
  
 Atbilstošākās izglītības programmas noteikšana  

 

 Vecāki telefoniski piesaka vizīti pie komisijas 
speciālistiem 

 Vecāki ar bērnu ierodas uz pārbaudi  

    Tiek nodrošināta vizīte pie – logopēda, speciālā 

pedagoga, psihologa, nepieciešamības gadījumā 
– pie psihiatra un rehabilitologa 

 Vecāki ar bērnu ierodas pēc atzinuma 
       (2.pielikums  Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709) 

 

 

 



Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija Kaņiera ielā 15 

 

Tālrunis 67037322  

 

Pierakstu laiki: 

Pirmdienā no   14 – 17 

Otrdienā no       9 – 13 

Trešdienā no     9 –  13 

Ceturtdienā no 14 – 17 

 

 



 Dokumenti  pirmsskolas vecuma bērnam 

pirmreizējam komisijas apmeklējumam 

 Dzimšanas apliecība vai pase 
 

 Vecāku iesniegums  

 (1.pielikums) 

 

 Ģimenes ārsta izziņa  
 (forma 27/u par bērna veselības stāvokli, dzirdes un redzes pārbaudes 

rezultātiem) 

 

 Ārstu- speciālistu slēdzieni un rekomendācijas, izraksti no 
ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm 

 
 Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek 

pieteikts uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju  
(4.pielikums) 
 
Pielikumus skatīt: : http://www.e-skola.lv/public/31707.html 
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 Dokumenti  pirmsskolas vecuma bērnam 

atkārtotam komisijas apmeklējumam 

 
 Iepriekš izsniegtā  Izglītojamā pārbaudes karte 
 Vecāku iesniegums  

 (1.pielikums) 
 Ģimenes ārsta izziņa  
 (forma 27/u) par veselības stāvokli 

 Ārstu- speciālistu slēdzieni, izraksti no ārstniecības vai 
rehabilitācijas iestādēm 

 Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš 
tiek pieteikts uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko 
komisiju (4.pielikums)  

 

Pielikumus skatīt: : http://www.e-skola.lv/public/31707.html 
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Dokumenti skolas vecuma bērnam  

 
 Dzimšanas apliecība vai pase 

 Vecāku iesniegums  

      (1.pielikums) 

 Ģimenes ārsta izziņa  
     (forma 27/u) par veselības stāvokli 

 Ārstu- speciālistu slēdzieni un rekomendācijas, izraksti no ārstniecības vai 
rehabilitācijas iestādes 

 Izglītojamā pārbaudes karte, ja bērns iepriekš ir bijis pedagoģiski 
medicīniskajā  komisijā  

 Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, kurš tiek pieteikts 
uz pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju (4.pielikums) 

 Darba burtnīcas dzimtajā valodā un matemātikā 
 Liecība vai sekmju izraksts 
 
Pielikumus skatīt: : http://www.e-skola.lv/public/31707.html 
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