
 

Kas ir finansētā egrīnā vecuma 
izglītība un bērnu aprūpe (pirmsskolas 

izglītība)? 
 

Skotijas valdība finansē agrīnā vecuma izglītības 
un bērnu aprūpes iestādes, kas uzņem bērnus no 
3 līdz 4 gadu vecumam. Programmas 
finansētajās nepilna laika iestādēs ietver līdz 600 
agrīnā vecuma izglītības un bērnu aprūpes 
stundu, ko sadala 5 nodarbības nedēļā 
(nodarbības ilgums ir 3 stundas un 10 minūtes). 
Nodarbību skaits dažādās izglītības iestādēs var 
atšķirties. 
 
Finansētajā agrīnā vecuma izglītības un bērnu 
aprūpes programmā var piedalīties arī bērni 
2 gadu vecumā, ja kāds no bērnu vecākiem vai 
bērnu aprūpētājs saņem ienākumu 
(maznodrošināto) pabalstu, darba meklētāja 
pabalstu, nodarbinātības un atbalsta pabalstu, 
darbnespējas pabalstu, smagas invaliditātes 
pabalstu vai pensiju kredītu. 
 

Vai manam bērnam ir jāapmeklē agrīnā 
vecuma izglītība un bērnu aprūpe 

iestāde? 
 

Saskaņā ar likumiem agrīnā vecuma izglītība un 
bērnu aprūpe nav obligāta, un vecāki patstāvīgi 
izlemj, vai viņi vēlas, lai viņu bērni tajā piedalītos. 
 
Kas piedāvā agrīnā vecuma izglītība un 

bērnu aprūpe iestāde? 
 
Reģistrēto pirrmskolas izglītības iestāžu saraksts 
ir pieejams Izglītības un sociālās aprūpes 
dienestā. Šobrīd darbojas 22 pamatsskolas, kas 
piedāvā bērnudārza grupas, un 36 centri, kas 
sadarbojas ar vietējo pašvaldību, lai piedāvātu 
agrīnā vecuma izglītība un bērnu aprūpe iestāde. 
 
Kā es varu zināt, vai centrs nodrošina 
labu agrīnā vecuma izglītība un bērnu 

aprūpe iestāde standartu? 

 
Visiem centriem ir jāatbilst standartiem, kurus 
uzstādījusi Aprūpes inspekcija, turklāt tie tiks 
regulāri pārbaudīti. Iestādēm ir jāievēro mācību 
pamatnostādnes. 
 
Turklāt Morejas dome strādā ar centriem, lai 
nodrošinātu kvalitāti un uzlabotu bērniem 
piedāvāto programmu. Ja jums rodas bažas par 
centru, jūs varat tās risināt pašā centrā vai 
griezties Morejas domē. 
 
Visi centri ir reģistrēti saskaņā ar 2001. gada 
likumu Par aprūpes noteikumiem (Skotija), un 
tiem ir jāievēro un jāuztur Aprūpes inspekcijas 
noteiktie standarti. 
 

Kad mans bērns saņems vietu? 
 
Bērniem pirmsskolas gadā (tiem, kas dzimuši no 
01.03.2013. līdz 28.02.2014.) ir tiesības uz pilnu 
agrīnā vecuma izglītība un bērnu aprūpe iestāde 
gadu. 
 
Bērniem pirms pirmsskolas gada (tiem, kas 
dzimuši no 01.03.2014. līdz 28.02.2015.) ir 
tiesības uz finansētu agrīnā vecuma izglītība un 
bērnu aprūpe iestāde saskaņā ar tabulu. 
  
Šī tabula informē par uzņemšanas tiesībām 
2017./2018. mācību gadā. 
Bērnam, kas 
dzimis no: 

Būs tiesības uz finansētu vietu no: 

01.03.2013. līdz 
28.02.2014. 

2017. gada 15. augusta 

01.03.2014. līdz 
31.08.2014. 

2017. gada 15. augusta 

01.09.2014. līdz 
31.12.2014. 

2018. gada 8. janvāra 

01.01.2015. līdz 
28.02.2015. 

2018. gada 16. aprīļa 

 
Kā var reģistrēties agrīnā vecuma 
izglītība un bērnu aprūpe iestāde? 

 
2017. gada janvārī vietējā avīzē parādīsies 
reklāma un apkārtnē tiks izlikti plakāti, kas aicinās 

vecākus reģistrēt bērnu vēlamajā agrīnā vecuma 
izglītība un bērnu aprūpe iestāde centrā. Ja šajā 
laika posmā jūs nevarat reģistrēties, lūdzu, 
sazinieties ar Izglītības un sociālās aprūpes 
dienestu vai vēlamo agrīnā vecuma izglītība un 
bērnu aprūpe iestāde centru. 
 
Ja jūsu bērns ir dzimis laika posmā no 
01.03.2015. līdz 29.02.2016., viņam/viņai būs 
tiesības uz finansētu vietu 2018./2019. mācību 
gadā un jums jāreģistrējas 2018. gada janvārī. 

 
Kā izvēlēties centru? 

 
Centra izvēle ir pilnībā jūsu ziņā. Jums vajadzētu 
reģistrēties sev vēlamajā centrā, taču ņemiet 
vērā, ka katram centram ir ierobežots skaits 
pieejamo vietu. Reģistrācijas veidlapā ir lūgts 
norādīt otro un trešo centra izvēli, un Morejas 
dome sazināsies ar šiem centriem jūsu vārdā, ja 
jūsu bērnu nevarēs uzņemt pirmajā izvēlētajā 
centrā. 
 
Morejas dome cenšas nodrošināt to, lai vietas 
atbilstu gan bērnu, gan vecāku vajadzībām, taču 
nevar garantēt, ka jūsu bērns tiks uzņemts 
vēlamajā centrā un ka jūs saņemsiet izvēlēto rīta 
vai pēcpusdienas grupas vietu. 
 

Vai būs pieejams transports? 
 
Agrīnā vecuma izglītība un bērnu aprūpe iestāde 
nav obligāta, tāpēc Morejas dome nevar 
nodrošināt transportu. 
 
Vai Morejā ir pieejama dienas aprūpe? 
 
Dažas agrīnā vecuma izglītība un bērnu aprūpe 
iestāde iestādes var piedāvāt dienas aprūpi, taču 
centrs ieturēs maksu par papildu aprūpi. Palīdzību 
bērna aprūpes izmaksu segšanā var saņemt, 
piesakoties strādājošā nodokļa atlaidei.  Lai 
iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni 0845 
300 3900 vai apmeklējiet www.direct.gov.uk  
 



 

 
 
 
 
 

Ja es vēlos, lai bērns mācības 
pamatskolā uzsāk vēlāk, vai mana 
bērnam būs tiesības uz finansētu 
agrīnā vecuma izglītība un bērnu 

aprūpe iestāde? 
 
Jā, Morejas dome finansēs nepilna laika agrīnā 
vecuma izglītība un bērnu aprūpe iestāde vietu. 
Plašāka informācija ir pieejama bukletā ar 
nosaukumu "Vēlāka pamatskolas izglītības 
uzsākšana". 

 
LAI IEGŪTU VAIRĀK 

INFORMĀCIJAS, 
LŪDZU, SAZINIETIES AR 

 
 
VIETĒJĀS SKOLAS DIREKTORU 

VAI 
VĒLAMĀ PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS CENTRA VADĪTĀJU, 
 
 

VAI 
 
 

IZGLĪTĪBAS UN SOCIĀLĀS 
APRŪPES DIENESTU 
TĀLR.: 01343 563267 

E-pasts: 
educationandsocialcare@moray.gov.uk 

 
 

The Moray Council 
High Street 

ELGIN 
IV30 1BX 

 
www.moray.gov.uk 

www.childcarelink.gov.uk    
 
 
 

Šis buklets ir viens no bukletu sērijas, kas 
paredzēta vecākiem un aprūpētājiem. 
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Ambīcijas kopīgai izcilības 
sasniegšanai 


