
Izraksts
Cēsu novada domes sēde

21.01.2021. 
protokols Nr.2,  3.punkts

LĒMUMS
Cēsīs

21.01.2021. Nr. 3

Par Cēsu novada domes 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 1 “Noteikumi
par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai  

Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”
apstiprināšanu

________________________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

Pamatojoties ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
43.panta  trešo  daļu,  Izglītības  likuma  17.panta  pirmo  daļu  un   Ministru  kabineta
13.10.2015.  noteikumu  Nr.591  "Kārtība,  kādā  izglītojamie  tiek  uzņemti  vispārējās
izglītības  programmās,  speciālajās  izglītības  iestādēs  un  speciālajās  pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 4.7.apakšpunktu,
atbilstoši  Cēsu novada domes Izglītības,  kultūras un sporta  komitejas 07.01.2021.
atzinumam  (prot.Nr.1),  Cēsu  novada  dome,  ar  14  balsīm  –  par  (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars),  pret –
nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt  Cēsu  novada  domes  2021. gada  21.janvāra  noteikumus  Nr.  1
“Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērnu uzņemšanai Cēsu
novada  pašvaldības  vispārējās  izglītības  iestādes  1. klasē”  saskaņā  ar
pielikumu.

2. Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas. Cēsu
pilsētas  Pastariņa  sākumskolas,  Rāmuļu  pamatskolas,  Cēsu  Bērzaines
pamatskolas – attīstības centra  direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

Izraksts pareizs.

Cēsu novada pašvaldības Administrācijas
A.Alksnīte



biroja sekretāre

Apstiprināti
ar Cēsu novada domes

21.01.2021. lēmumu Nr.3

NOTEIKUMI
Cēsīs, Cēsu nov.

2021.gada 21.janvārī
Nr.1

Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai  
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē

Izdota saskaņā Izglītības likuma 17.panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumu  Nr.591  "Kārtība,  kādā  izglītojamie
tiek uzņemti  vispārējās izglītības programmās,
speciālajās  izglītības  iestādēs  un  speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un   atskaitīti  no
tām,  kā  arī  pārcelti  uz  nākamo  klasi"
4.7.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi  (turpmāk  tekstā  –  Noteikumi)  nosaka  kārtību,  kādā  reģistrējami  un
izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu Cēsu novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas,
1. klasē.

2. Bērna  pieteikšana  uzņemšanai  speciālajā  izglītības  programmas  1.klasē  notiek
pamatojoties  uz  valsts  vai  pašvaldības  pedagoģiski  medicīniskās  komisijas
atzinumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Bērna likumiskie pārstāvji  (turpmāk tekstā – vecāki) var pieteikt bērnu mācībām
izglītības iestādes 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērns ir sasniedzis obligātās
izglītības vecumu.

4. Vecāki bērnu pamatizglītības programmas apguvei var pieteikt vairākās izglītības
iestādēs. 

5. Pieprasījuma uzskaiti par bērna uzņemšanu izglītības iestādē datu bāzi veido katra
izglītības iestāde.

II. Pieteikumu reģistrācija un bērnu uzņemšana 1.klasē

6. Pieteikumus reģistrē izglītības iestādē pieteikumu iesniegšanas secībā.
7. Reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums) vecāks aizpilda: 

7.1. elektroniski pašvaldības mājas lapā –epakalpojumi.cesis.lv;
7.2. papīra formātā izglītības iestādē.

8. Ar  pieteikuma  datu  izdrukas  kopiju  vecāki  var  iepazīties  konkrētajā  izglītības
iestādē.

9. Izglītības  iestādē  pieteikumu  reģistrē  pretendentu  rindā  uzņemšanai  izglītības
iestādes 1.klasē.



10.Izglītības iestāde līdz katra gada 1.aprīlim informē vecāku, kura bērnam konkrētajā
gadā jāuzsāk mācības 1.klasē  par klašu skaitu konkrētajam mācību gadam un
maksimālo  izglītojamo skaitu  klasē,  nosūtot  informāciju  uz  iesniegumā norādīto
elektronisko adresi. 

11.Pieteikumu reģistrācija un vietu piešķiršana Cēsu novada izglītības iestādes 1.klasē
norit  šādā  prioritārā  secībā  tiem pretendentiem,  kuriem attiecīgajā  kalendārajā
gadā aprit 7 gadi: 

11.1. iesniegumu  iesniegšanas  secībā  uzņem  bērnus,  kuru  dzīvesvieta  ir
deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē
pamatizglītības vai speciālajā programmā mācās brālis vai māsa;

11.2. iesniegumu  iesniegšanas  secībā  uzņem  bērnus,  kuru  dzīvesvieta  ir
deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā ;

11.3. iesniegumu  iesniegšanas  secībā  uzņem  bērnus,  kuru  dzīvesvieta  nav
deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē
pamatizglītības vai speciālajā programmā mācās brālis vai māsa;

11.4. iesniegumu  iesniegšanas  secībā  uzņem  bērnus,  kuru  dzīvesvieta  nav
deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā;

12.Izglītības iestāde 1.klases pretendentu sarakstā brīvo vietu gadījumā var iekļaut
bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1.septembrim ir apritējuši 6 gadi, ievērojot 11.
punktā noteikto prioritāro secību. 

13.Izglītības iestāde līdz katra gada 1.jūnijam veic 1.klašu komplektēšanu, ievērojot
11. punktā noteikto prioritāro secību.

14.No 1.jūnija līdz 19.augutam bērna likumiskais pārstāvis attiecīgajā izglītības iestādē
iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē  (2.pielikums),uzrādot:
14.1. pasi vai ID karti;
14.2. bērna dzimšanas apliecību; 
14.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu, ja iesniedzējs ir aizbildnis;
14.4. bāriņtiesas  izdotu  pilnvaru  bērna  pārstāvībai  izglītības  iestādē,  ja

iesniedzējs ir audžuvecāks;
14.5. notariāli apstiprinātu pilnvaru, ja iesniedzējs ir pilnvarots pārstāvēt bērnu

vecāku prombūtnes laikā.
15. Ne vēlāk kā līdz 31.augustam izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina

izglītības  iestādē  uzņemto  bērnu  sarakstus  saskaņā  ar  Valsts  izglītības
informācijas sistēmā ievadīto informāciju.

16. Izglītības iestādei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc bērna
uzņemšanas vai izstāšanās jāveic attiecīgās izmaiņas Valsts izglītības informācijas
sistēmā.

III. Noslēguma jautājumi

17. Pieteikumus, kuri iesniegti un izglītības iestādē reģistrēti līdz šo noteikumu spējā
stāšanās dienai, izskata un  bērnus reģistrē uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē
saskaņā ar šiem noteikumiem. 

18. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.februāri.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

Izraksts pareizs.



Cēsu novada pašvaldības Administrācijas
A.Alksnīte

biroja sekretāre

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS
1. Izglītības iestāde mācību uzsākšanai 1.klasē
2. Norādīt, kura gada 1.septembrī bērns uzsāks mācības 1.klasē
3. Izglītojamā vārds
4. Izglītojamā uzvārds
5. Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta
6. Izglītojamā faktiskā dzīvesvieta( ja atšķiras no deklarētās)
7. Teritoriālā piederība:

7.1. bērns, kuram  dzīves vieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā
7.2.  bērns,  kuram dzīves vieta  deklarēta  ārpus  Cēsu novada administratīvās
teritorijas

8. Papildus nosacījumi:
8.1. bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens brālis vai māsa (vārds,

uzvārds, personas kods) un  kura dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā
8.2.  konkrētās  izglītības  iestādes  darbinieka  bērns  un   kura  dzīvesvieta

deklarēta Cēsu novadā
8.3. bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens brālis vai māsa (vārds,
uzvārds, personas kods) un  kura dzīvesvieta  nav deklarēta Cēsu novadā

9. Izglītības programma:
9.1. vispārizglītojošā izglītības programma
9.2. speciālā izglītības programma

10. Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
11. Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese
12. Bērna  likumiskā  pārstāvja  faktiskā  dzīvesvietas  adrese  (ja  atšķiras  no
deklarētās)
13. Tālruņa numurs 
14. E-pasts *
15.  Esmu  informēts,  ka  pieteikumā  norādītās  informācijas  izmaiņu  gadījumā  ir

pienākums informēt par to izglītības iestādi
16.  Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei  bērna reģistrēšanai  uzņemšanai
1.klasē



17.  Uzņemos atbildību par ievadīto datu pareizību

Pieteikuma aizpildīšana negarantē vietu izglītības iestādē. 



2.pielikums

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds ______________________________________

Deklarētās dzīvesvietas adrese _______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Faktiskās dzīvesvietas adrese  (ja atšķiras no deklarētās) 
__________________________________
_______________________________________________________________________________

Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs) 
__________________________________________

Bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinoša dokumenta 
Nr.____________________________________________________________________________

Iesniegums

Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu

________________________________________________________________________,
 (vārds, uzvārds)

Personas 
kods

-

_______________________________________________________________________   1.klasē
(izglītības iestādes nosaukums)

Meitas/dēla dzimšanas apliecības nr./izdošanas 
vieta_____________________________________

 Iesniegumā  norādītās  informācijas  izmaiņu  gadījumā  apņemos  informēt
par to Izglītības iestādi 

 Piekrītu  iesniegumā  norādīto  datu  apstrādei  bērnu  reģistrēšanai
uzņemšanai 1.klasē 

 Informāciju  par  izglītojamā  uzņemšanu  Izglītības  iestādē  vēlos  saņemt
(vajadzīgo pasvītrot): 

- uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko 
- uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi 
 Esmu  informēts(a),  ka  bērna  medicīniskā  karte  (veidlapa  Nr.026/u)  un

pirmsskolas  izglītības  iestādes  rakstiskā  informācija  par  pirmsskolas
izglītības satura apguves sasniegumiem jāiesniedz līdz 19.augustam

 Esmu  iepazinies  ar  normatīvajos  aktos  noteiktajiem  dokumentiem  par
izglītības iestādi

______________________________ _________________________

(vecāka vārds, uzvārds) (paraksts)

____________.gada ________________________


