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       APSTIPRINĀTI   

ar Ādažu novada domes 28.05.2015. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.15 §3) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.augustā              Nr.34/2015 

 

Grozījumi 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī 

Vispārējās izglītības likuma 26.panta 

pirmo daļu.  

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:  

1.1. aizstāt Noteikumu 2.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieks” ar vārdiem 

„priekšsēdētāja pirmais vietnieks”; 

1.2. aizstāt Noteikumu 5.punktā vārdu „privātās” ar vārdu „privātajās”; 

1.3. izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:  

„7. Bērnus, kuri nav apmeklējuši iestādi līdz piecu gadu vecumam, 

sagatavošanai obligātās pamatizglītības ieguvei uzņem iestādē līdz 

1.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā kalendārajā gadā, 

kad bērnam aprit pieci gadi.” 

1.4. izteikt Noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:  

„16. KAC darbinieks informē vecākus par pieejamajām vietām iestādēs.”   

1.5. aizstāt Noteikumu tekstā vārdus „mājas lapa” ar vārdu „mājaslapa” attiecīgajā 

locījumā; 

1.6. aizstāt Noteikumu 23.punktā skaitļus un vārdus „30. un 41.punktā” ar skaitļiem un 

vārdiem „31.1 un 42.punktā”; 

1.7. svītrot Noteikumu 26.punktu; 

1.8.    svītrot Noteikumu 27.4.apakšpunktu; 

1.9.    izteikt Noteikumu 31.punktu šādā redakcijā: 
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„31. KAC līdz katra gada 1.maijam sagatavo bērnu sarakstus, kuri 

reģistrācijas secībā jāuzņem iestādēs un paziņo to iestāžu vadītājiem.”; 

1.10.  papildināt Noteikumus ar 31.1punktu, izsākot to šādā redakcijā: 

„31.1 Iestādes vadītājs līdz 15.maijam informē vecākus par iespēju uzņemt 

bērnu iestādē, nosūtot vēstuli kā vienkāršu pasta sūtījumu vai elektroniski 

parakstītu vēstuli, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Vecākiem ir 

pienākums informēt iestādes vadītāju par savu lēmumu 10 darba dienu laikā 

no rakstiska vai elektroniska uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē 

izsūtīšanas dienas. Atteikuma gadījumā apmeklēt iestādi kārtējā gadā, 

iestādes vadītājs informē KAC un bērnu pārreģistrē uz nākamo kalendāro 

gadu. Vecāku lēmuma nesaņemšanas gadījumā iestādes vadītājs informē KAC 

un bērns tiek izslēgts no reģistra.” 

1.11. aizstāt Noteikumu 32.punktā skaitli „30” ar skaitli „31.1” un vārdu „KAC” ar 

vārdiem „iestādes vadītājs”; 

1.12.  izteikt Noteikumu 33.punktu šādā redakcijā: 

„33. Septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētās informācijas 

saņemšanas par iespēju uzņemt bērnu iestādē vecāki rakstiski informē iestādes 

vadītāju par nodomu apmeklēt konkrēto iestādi.”; 

1.13.  aizstāt Noteikumu 36.punktā skaitli „33” ar skaitli „34”; 

1.14. izteikt Noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā: 

„2.pielikums 

Ādažu novada domes 27.05.2014. 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” 

 

20___. gada ____.___________      Nr.  

 

IZZIŅA 

Ādažu novadā  

 

Par bērna reģistrāciju uzņemšanai Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē 

 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” 19.punktu 

bērns: ______________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

personas kods - _______________________________  
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IR reģistrēts 

uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

ar kārtas Nr. ________ 

1.kārtas rindā (nevajadzīgo nosvītrot) 

2.kārtas rindā (nevajadzīgo nosvītrot) 

Pamatojums: 

201__.gada _____.______________ pieteikums Nr._________________ 

 

Šo lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas 

iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas.  

 

 

Kancelejas vadītāja   ______________________________________________________” 
         (paraksts, vārds, uzvārds) 

2. Grozījumi stājās spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.   

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2015 „Grozījumi 2014.gada 

27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts 

un 43.panta trešā daļa, Vispārējās izglītības likuma 26.panta 

pirmā daļa. 

Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2014.gada 

27.maija saistošos noteikumus Nr.11 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, paredzot 

efektīvāku reģistra un bērnu uzņemšanu pirmsskolas 

izglītības iestādē pārvaldību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi nosaka jaunu kārtību grupu veidošanā un jaunus 

termiņus vecāku atbilžu sniegšanai.  

Dokumentu pieņemšanas un bērnu rindu veidošanas kārtība 

nemainās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz  

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu. 

Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties 

Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā un 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc   saistošo   noteikumu   projekta   un   tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 

komitejas sēdē  un  publicēšanas  pašvaldības  mājaslapā 

internetā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju 

izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos. 

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana 

pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu 

izvērtēšana. 
 
 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 

 

 

http://www.adazi.lv/

