Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība
īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkciju

Bērnu pieteikšana Rīgas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs (bērnudārzos)

Elektroniski portālā Latvija.lv vai klātienē RD izglītības, kultūras un sporta
departamentā, Apkaimju iedzīvotāju centros un Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļās

Iespēja reģistrēt ne vairāk kā 3 pieteikumus

Pieteikumā norāda vēlamo bērna uzņemšanas laiku (datumu) bērnudārzā

Iespēja vēlamo uzņemšanas datumu mainīt

Dzēsta atzīme – «nevēlos saņemt uzaicinājumu»

Rindas veidošanas princips - pieteikumu sistematizēšana
Jaunu grupu veidošana notiek no 1. maija līdz 31. augustam, mācību
gada laikā bērnu uzņem, ja atbrīvojas kāda vieta
Pretendentu sarakstā iekļauj bērnus pieteikumu reģistrēšanas kārtībā šādā
secībā:
o obligātais izglītības vecums
o komisijas lēmums
o brāļa/māsas statuss
o Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un vecāki

o Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, bet vecāki citā
pašvaldībā
o bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas administratīvā teritorija
Līdz 1. maijam vecākiem lūgums pārbaudīt savos pieteikumos norādītās elektroniskā
pasta adreses, kā arī izvērtēt, vai visi reģistrētie pieteikumi joprojām ir aktuāli

Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
(bērnudārzā)

Iestādes vadītājs rakstveidā (pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā)
informē vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē

15 dienu laikā vecākiem jāizlemj – ja piedāvājumu pieņems, tad jānoslēdz līgums
(līguma paraugi pieejami tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv) vai no piedāvājuma atteiksies

Ja 15 dienu laikā vecāks nesniedz atbildi, pieteikums uz konkrēto iestādi tiek anulēts

Bērna medicīniskā karte jāiesniedz, tikai dodoties uz bērnudārzu (mācību gada
sākums)
Vienlaicīgi nepienāks vairāki uzaicinājumi, ja pieteikumi reģistrēti vairākās
pirmsskolās

Privātās pirmsskolas vai aukles pakalpojums
Ir iespēja saņemt privātās pirmsskolas pakalpojumu

Privāto pirmsskolu izglītības pakalpojums tiek līdzfinansēts, līdzfinansējuma apmērs katru
gadu tiek pārskatīts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai metodikai

Lai saņemtu līdzfinansējumu privātā pirmsskolā, bērnam NAV obligāti jābūt reģistrētam
pašvaldības bērnudārzu rindā

Ir iespēja saņemt aukles pakalpojumu un pašvaldības līdzfinansējumu aukles
pakalpojumam, ja nav nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolā
Lai saņemtu aukles līdzfinansējumu, bērnam IR obligāti jābūt reģistrētam pašvaldības
bērnudārzu rindā, kā arī līdzfinansējuma piešķiršanai tiek izvērtēti SN noteiktie kritēriji

Pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza)
pakalpojums vasarā
Vasaras periodā (darbinieku atvaļinājuma laikā) pirmsskolas izglītības
pakalpojuma sniegšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 stundām dienā, veidojot
dežūrgupas rīta un pēcpusdienas cēlienam

Pavasarī tiek veikta vecāku aptauja par nepieciešamību un laiku bērnam
nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu vasaras periodā

Iestādes atvaļinājuma laikā bērniem tiek piedāvāta vieta pēc iespējas tuvākajā
blakus esošajā pirmsskolā, kur tiek veidotas vasaras dežūrgrupas; to koordinē
iestādes vadītājs

Jautājumu gadījumā var vērsties
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