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LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2016. gada 31.maijā           Nr.101 

 

Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja I.S. (turpmāk – Iesniedzēja), deklarētā 

dzīvesvieta (adrese), 2016.gada 7.aprīļa  iesniegumu ar lūgumu rast iespēju viņas meitai F.S. 

apmeklēt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – Ādažu PII) ārpus rindas, jo no  

2016./2017.m.g. Iesniedzēja uzsāks darba gaitas Ādažu vidusskolā (turpmāk – Skola). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Iesniedzējas  un viņas trīs bērnu  deklarētā dzīvesvieta ir (adrese); 

2) no 2016./2017.m.g. 1.septembra Iesniedzēja sāks strādāt Skolā par ... skolotāju, un, sakarā 

ar nepieciešamību Skolai piesaistīt jaunus pedagogus, Ādažu vidusskolas direktore lūdz 

atbalstīt I.S. lūgumu;   

3) F.S. ir dzimusi (dzimšanas datums), un ir (vecums) veca; 

4) 2015.gada 4.novembrī rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē F.S. 

reģistrācijas numurs ir Nr.X un viņas uzņemšana Ādažu PII rindas kārtībā nav iespējama.    

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās izglītības iegūšanā, pirmskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka tiesiskajās attiecības, kas skar 

bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras, kas nozīmē, ka iestādei, pieņemot lēmumu, ir 

jāvadās no bērna interesēm. Minētā likuma 3.panta otrā daļa nosaka bērna tiesību vienlīdzības 

principu, t.i. bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas 

diskriminācijas.    

Vispārējās izglītības likuma 8.pants nosaka, ka vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais 

pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums, kas nosaka, 

ka pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes 

dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. 

Domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 „Saistošie noteikumi par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) 29.punkts nosaka, ka tiesības bērnam tikt uzņemtam iestādē 

ārpus kārtas ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes darbinieka bērnam, darbiniekam atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī 

bērnam ar domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un domes lēmumu, 

ja par bērna uzņemšanu ārpus rindas saņemts Ādažu novada Sociālā dienesta vai Ādažu novada 

bāriņtiesas atzinums. 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0103011998102932781&Hash=
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Lai gan Noteikumi neparedz, ka priekšroka uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk - 

PII) ārpus rindas tiek dota vispārizglītojošo skolu pedagogu bērniem, taču ņemot vērā Ādažu 

vidusskolas direktores pozitīvu viedokli un to, ka jaunu pedagogu piesaiste Skolai ir vitāli 

svarīga, mācību programmas izpildes nodrošināšanai, Iesniedzējas situācija ir atzīstama par tādu, 

lai pašvaldība piemērotu izņēmumu Noteikumos ietvertajam regulējumam attiecībā uz bērna 

uzņemšanu PII vispārīgā kārtībā un lemtu par bērna uzņemšanu tajā ārpus rindas. 

Administratīvā procesa likuma 6.pantā noteikts, ka pastāvot vienādiem faktiskajiem un 

tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādu lēmumu, savukārt pastāvot atšķirīgiem 

lietas faktiskajiem apstākļiem un tiesiskajiem apstākļiem - atšķirīgu lēmumu. Tādejādi, izlemjot 

jautājumu, no vienlīdzības principa izriet iestādes pienākums ņemt vērā savu praksi līdzīgās 

lietās. Kā atzinusi Satversmes tiesa 2007.gada 28.februāra lēmumā lietā Nr. 2006-41-01, obligātā 

administratīvā akta mērķis ir noteikt precīzu iestādes izturēšanos visos normā paredzētajos 

tipiskajos gadījumos. Tādējādi likumdevējs ir garantējis tiesisko drošību un paredzamību gan 

privātpersonām, gan valstij. Tā kā likumdevējs ir pieņēmis, ka, iestājoties konkrētiem faktiskiem 

apstākļiem, valsts pārvaldei ir pienākums izdot noteikta satura administratīvo aktu, valsts 

pārvaldes iestādes rīcības brīvība šajā gadījumā ir samazināta līdz minimumam. Tomēr 

demokrātiskā tiesiskā valstī valsts pārvaldei ir jātiecas nodrošināt taisnīgumu. Nav pieļaujama 

formāla apstrīdēto normu piemērošana, ignorējot faktiskos apstākļus, kas konkrētu gadījumu 

būtiski atšķir no citiem gadījumiem, kuros likumdevējs ir paredzējis noteiktu valsts varas 

izmantošanas veidu. Netipiskajos gadījumos iestādei ir tiesības atkāpties no tiesisko seku 

īstenošanas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3.pantu, Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, 

Administratīvā procesa likuma 6.pantu un Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija saistošos 

noteikumus Nr.11 „Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs”, kā arī Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 2016.gada 9.maija atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt F.S.  (personas kods) ārpus rindas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ar 01.09.2016.   

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā, 

Baldones iela 1A, Rīga. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


