Apstiprināts ar
Mārupes novada Domes
2014 gada 26.novembra
sēdes Nr. 18
lēmumu Nr. 17
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 26.novembra lēmumu Nr. 16 (prot.Nr.19)
2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.29 (prot.Nr.14)
Instrukcija
Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē
Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
1.
Vispārīgie noteikumi
1.1. Instrukcija nosaka kārtību kādā bērni tiek uzņemti Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs 1.klasē.
1.2. Vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) piesaka bērnu mācībām Mārupes novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
1.3. Bērnam tiek nodrošināta izglītības programmas apguve vienā no Mārupes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestādes).
1.4. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi
vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un psihologa atzinumu vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku
vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu, kas izglītības iestādē jāiesniedz līdz tekošā gada 31.martam.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 16
(prot.Nr.19)/
1.5.
Pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē, vecāku pamatojuma un rakstiska iesnieguma, kā arī
izglītības iestādes saskaņojuma ar pašvaldību bērns var apgūt sākumskolas (1.-6.klase) izglītību ģimenē,
ja:
1.5.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai
ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir
nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;
1.5.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura
apguvei;
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 16
(prot.Nr.19)/
1.6. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas
apguve saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un šo kārtību, jautājumu par viņa izglītošanu pēc
saskaņošanas ar vecākiem izlemj Mārupes novada Dome.
1.7. Uzņemot bērnus 1.klasē, izglītības iestādēs nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.
1.8. Izglītības iestādes direktoram, komplektējot 1.klases, jāievēro Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.
2. Bērna uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē

2.1. Bērna pieteikšana izglītības iestādē notiek katru gadu no 15.janvāra (ja datums iekrīt brīvdienā, tad
nākamajā darba dienā) līdz 31.martam.
2.2. Piesakot bērnu(-s) izvēlētajā izglītības iestādē jāiesniedz noteiktas formas iesniegums:
‒ Mārupes pamatskolai, Jaunmārupes pamatskolai un Skultes sākumskolai saskaņā ar
Pielikumu Nr.1,
‒ Mārupes Valsts ģimnāzijai saskaņā ar Pielikumu Nr.2,
kas atrodami Mārupes novada Domes vai attiecīgās izglītības iestādes tīmekļa vietnē.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 16
(prot.Nr.19)/
2.3. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.
2.4. Elektroniski piesakoties, aizpildītu iesniegumu nosūta uz attiecīgās skolas norādīto e-pastu:
2.4.1 Mārupes Valsts ģimnāzijas elektroniskās pieteikšanās e-pasts 1klase.mvgimnazija@marupe.lv,
2.4.2. Mārupes pamatskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts 1klase.tiraine@marupe.lv,
2.4.3. Jaunmārupes pamatskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts 1klase.jmsk@marupe.lv,
2.4.4. Skultes sākumskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts 1klase.skulte@marupe.lv.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 16
(prot.Nr.19)/
2.41. Ja iesniegums bērna uzņemšanai 1.klasē tiek sūtīts uz vairākām Mārupes novada vispārējās izglītības
iestādēm, to nosūta vienlaicīgi. Iesniegumā jānorāda vecākam vēlamās izglītības iestādes to prioritārā
secībā, kā arī iesniegumiem jābūt identiska satura.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr. 16,
prot.Nr.19/
2.5. Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 pēc iesūtīšanas laika to
ienākšanas secībā līdz 31.martam.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr. 16,
prot.Nr.19/
2.6. Iesniegumu personīgi var iesniegt izglītības iestādes norādītajos pieņemšanas laikos (pirmajā
pieteikšanās dienā no plkst. 8:30:00). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja
klātbūtnē reģistrē iesniegumu fiksējot iesniegšanas datumu un laiku.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr. 16,
prot.Nr.19/
2.7. Vecāki drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem izglītības iestādē – elektroniski vai
personīgi.
2.8. Izglītības iestāžu 1.klasēs bērnu skaits tiek noteikts 28 izglītojamie.
2.9. Komplektējot 1.klasi, izglītības iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:

2.9.1. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim un kuriem iestādē mācās brālis vai
māsa;
2.9.2. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim;
2.9.2.1. Mārupes Valsts ģimnāzijā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem
ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada
31.decembrim, saskaņā ar pielikumā norādīto teritoriju (Pielikums Nr.3);
2.9.3. bērni, kuru vecāki strādā Mārupes pašvaldības iestādēs;
2.9.4. bērni, kuriem iestādē mācās brālis vai māsa neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
2.9.5. bērni, kuriem dzīvesvieta nav deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada Domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.
16, (prot.Nr.19)/
2.10. Izglītības iestāde 5 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski vai elektroniski paziņo
vecākiem par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.
2.11. 1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma
saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis šādus dokumentus:
2.11.1. uzrāda bērnu dzimšanas apliecību;

2.11.2. medicīnisko karti 026/u.
2.12. Bērnu uzņemšanu izglītības iestādē ne vēlāk kā līdz 31.augustam noformē ar izglītības
iestādes direktora rīkojumu.
2.13. Izglītības iestādes administrācija divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas izdara
ierakstu par izglītojamo elektroniskajā datu bāzē VIIS.
2.14. Izglītības iestādei 3 dienu laikā pēc bērna iestāšanās izglītības iestādē vai izstāšanās no
izglītības iestādes jāveic nepieciešamās izmaiņas VIIS datu bāzē.

Domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

Pielikums Nr.1
Mārupes novada Domes
2014 gada 26.novembra
sēdes Nr. 18
lēmumam Nr. 17
„Par instrukcijas „Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē
Mārupes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs” apstiprināšanu”
Ievadiet tekstu šeit! direktoram/ei
Ievadiet tekstu šeit!
iesniedzēja vārds, uzvārds
Ievadiet tekstu šeit!
tālruņa numurs
Ievadiet tekstu šeit!
e-pasta adrese (norādīt paziņojuma saņemšanai par uzņemšanu)
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu Ievadiet tekstu šeit! Jūsu vadītās skolas 1.klasē.
vārds, uzvārds
Par dēlu/meitu sniedzu sekojošas ziņas:
Personas kods Ievadiet tekstu šeit!.
Valoda, kādā runā ģimenē: Ievadiet tekstu šeit!
Bērna deklarētā dzīvesvieta (pieraksts): Ievadiet tekstu šeit!
adrese, pasta indekss

Faktiskā dzīvesvieta (adrese, pasta indekss): Ievadiet tekstu šeit!
adrese, pasta indekss

Pirmsskolas izglītība apgūta: Ievadiet tekstu šeit!
iestādes nosaukums

Skolā mācās brālis(-ļi)/māsa (-as): Ievadiet tekstu šeit!
vārds, uzvārds, klase

Vecāks strādā Mārupes pašvaldības iestādē (norādīt): Ievadiet tekstu šeit!
Par bērna vecākiem sniedzu sekojošas ziņas:
Mātes vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Tēva vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Aizbildņa vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar:
 Mārupes novada Domes instrukciju „Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (skatīt www.marupe.lv ).
 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, Nolikumu, Iekšējās kārtības
noteikumiem (skatīt izglītības iestādes mājas lapā).



Licencētajām izglītības programmām, izglītības programmu akreditācijas lapām (skatīt izglītības
iestādes mājas lapā).

Vēlamās Mārupes novada vispārējās izglītības iestādes to prioritārā secībā:
1.
2.
3.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Piesakot bērnu izglītības iestādē:
 Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas
datu bāzē (VIIS).
 Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītais iesniedzēja e-pasts tiks izmantots informācijas nosūtīšanai.
202__.gada „____”____________

_________________________
paraksts

Pielikums Nr.2
Mārupes novada Domes
2014 gada 26.novembra
sēdes Nr. 18
lēmumam Nr. 17
„Par instrukcijas „Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē
Mārupes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs” apstiprināšanu”
Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram
Ievadiet tekstu šeit!
iesniedzēja vārds, uzvārds
Ievadiet tekstu šeit!
tālruņa numurs
Ievadiet tekstu šeit!
e-pasta adrese (norādīt paziņojuma saņemšanai par uzņemšanu)
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu Ievadiet tekstu šeit! Mārupes Valsts ģimnāzijas 1.klasē.
vārds, uzvārds
Par dēlu/meitu sniedzu sekojošas ziņas:
Personas kods Ievadiet tekstu šeit!.
Valoda, kādā runā ģimenē: Ievadiet tekstu šeit!
Bērna deklarētā dzīvesvieta (pieraksts): Ievadiet tekstu šeit!
adrese, pasta indekss

Faktiskā dzīvesvieta (adrese, pasta indekss): Ievadiet tekstu šeit!
adrese, pasta indekss

Pirmsskolas izglītība apgūta: Ievadiet tekstu šeit!
iestādes nosaukums

Skolā mācās brālis(-ļi)/māsa (-as): Ievadiet tekstu šeit!
vārds, uzvārds, klase

Vecāks strādā Mārupes pašvaldības iestādē (norādīt): Ievadiet tekstu šeit!

Par bērna vecākiem sniedzu sekojošas ziņas:

Mātes vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Tēva vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Aizbildņa vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: Ievadiet tekstu šeit!
Piesakot bērnu izglītības iestādē, esmu iepazinies ar:
 Mārupes novada Domes instrukciju „Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs” (skatīt www.marupe.lv ).
 Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, Nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumiem
(skatīt izglītības iestādes mājas lapā).
 Licencētajām izglītības programmām, izglītības programmu akreditācijas lapām (skatīt izglītības
iestādes mājas lapā).
Vēlamās Mārupes novada vispārējās izglītības iestādes to prioritārā secībā:
1.
2.
3.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Piesakot bērnu izglītības iestādē:
 Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas datu
bāzē (VIIS).
 Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītais iesniedzēja e-pasts tiks izmantots informācijas nosūtīšanai.

202__.gada „____” _____________
paraksts

_________________________

