
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2017.gada 

28.novembra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.23 § 33) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 28.novembrī                  Nr.48/2017 

 

Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 26.panta 

pirmo daļu. 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlijā saistošajos noteikumos Nr. 24/2017 “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes” (turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu, izsakot 

pielikumu šādā redakcijā: 

“              Pielikums 

Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 

Ādažu novada domei 

PIETEIKUMS 

bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē 

VISI PIETEIKUMA LAUKI IR OBLIGĀTI AIZPILDĀMIE 

Bērna vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds  

Bērna vecāka vai aizbildņa personas kods             

Bāriņtiesas, kas iecēla aizbildnību, 

nosaukums, lēmuma datums un numurs 

 

Tālruņa Nr.  

Elektroniskā pasta adrese  

Bērna unikālais identifikators 
(aizpilda administrators) 

 

Pieteikums Nr._________________________________ (aizpilda administrators) 

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ____________________________ (aizpilda administrators) 

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei. 

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu 
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Nosaukums  

Adrese  

Vēlamais uzsākšanas 

mācību gads 

 

Ziņas par bērnu 

Vārds, uzvārds  

Dzimšanas dati  

Personas kods             

jā nē 

Apliecinu, ka es vai otrs vecāks ir Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, un esmu 

informēts, ka bērnam tiks nodrošināta vieta tikai Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādē tiek nodrošināti Ādažu 

novada domes noteiktajā kārtībā. Esmu informēts, ka pašvaldības izglītības iestāde 

negarantē bērna uzņemšanu iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās 

apmācības vecuma bērnus, ja iestādē ir brīvas vietas. Līdz bērna uzņemšanai iestādē man 

ir tiesības pašvaldības noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības 

pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēja. 

Esmu informēts, ka par jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu man personīgi jāveic izmaiņas 

portālā. 

Pieteikumā norādīto datu apstrāde notiek saskaņā ar domes 2017.gada 25.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Apliecinu, ka norādītās ziņas 

ir patiesas*: 

 

 

(bērna vecāka vai aizbildņa paraksts) 

Datums: Laiks: Paraksts: 

(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna vecāks  

vai aizbildnis) 
(administratora paraksts) 

” 

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
     

Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.48/2017  

“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Veikt redakcionālos precizējumus Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes” atbilstoši Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešās daļas un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmās daļas.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 

2.1.Noteikumi redakcionāli precizē esošo regulējumu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Noteikumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Mērķgrupa uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, 

kuras vēlas pieteikt bērnus uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.        

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada 

dome un pašvaldības izglītības iestādes.  

5.2. Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai 

pakalpojuma saņemšanai.    

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc 

Noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības 

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns 

 
 

 

 

 

http://www.adazi.lv/

