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LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

 

2017. gada 28.martā           Nr.60 

 

Par uzņemšanu Ādažu  pirmsskolas izglītības iestādē  

 

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

(dzīvesvietas adrese), 28.02.2017. iesniegumu ar lūgumu viņas meitai A.S (turpmāk – bērns) 

apmeklēt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi ārpus rindas, lai turpmāk varētu produktīvi turpināt 

darbu Ādažu vidusskolā (turpmāk –Skola). 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Iesniedzējas, bērna un bērna tēva  deklarētā dzīvesvieta ir (adrese); 

2) Iesniedzēja strādā Skolā par latviešu valodas skolotāju. Bērna tēvs A.S ir NBS karavīrs;  

3) 17.06.2016. bērns tika reģistrēts rindā uzņemšanai Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

(turpmāk – KPII) ar kārtas Nr.45 (kā militārpersonas bērns), un viņa uzņemšana KPII no 

01.09.2016.,iespējams, būtu nodrošināta; 

4) 29.06.2016. Domē saņemts bērna tēva iesniegums par pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu PPII “Patnis” (turpmāk – PPII) no 01.09.2016. un līguma Nr.141-29/06/2016 par 

pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu, kopija;  

5) ar 01.07.2016. Domes lēmumu Nr. ĀND/1-28/16/89 bērna tēvam piešķirts līdzfinansējums 

par bērna PPII “Patnis” apmeklējumu no 01.09.2016.; 

6) 26.08.2016. bērna tēvs lūdza nesaglabāt vietu Kadagas PII, sakarā ar to, ka ģimene plāno 

iegādāties dzīvokļa īpašumu Podniekos, un  bērns apmeklēs PPII “Patnis”;  

     7) 01.03.2017.  rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē A.S reģistrācijas 

numurs ir Nr.679, un viņas uzņemšana Ādažu PII rindas kārtībā nav iespējama. 

     8) Ādažu vidusskolas direktore Iesniedzēju vērtē kā perspektīvu pedagogu, kas radoši un                        

          profesionāli veic savus pienākumus. 

08.03.2017. Iesniedzēja paskaidroja Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai (turpmāk - 

Komiteja), ka telpas PPII “Patnis” neatbilst higiēnas prasībām, tās nav pietiekoši aprīkotas, nav 

pietiekošs personāls, neapmierina maksa par pakalpojumu. 

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

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (t.sk., pirmskolas vecuma bērnu 

nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs). 

Vispārējās izglītības likuma 8.pants nosaka, ka pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības 

iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot 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 
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pašvaldības PII 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. 

Lai gan Noteikumi neparedz, ka priekšroka uzņemšanai pašvaldības PII ārpus rindas tiek dota 

vispārizglītojošo skolu pedagogu bērniem, taču ņemot vērā Ādažu vidusskolas direktores pozitīvu 

viedokli un to, ka  pedagogu trūkumu Pierīgas reģionā ar katru gadu izjūt arvien asāk, pašvaldības 

interesēs ir veikt darbības, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu   mācību procesa realizāciju, un 

šai aspektā  iespējams piemērot izņēmumu bērna uzņemšanai konkrētajā pašvaldības PII ārpus 

rindas. 

…….. 

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”, , Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt A.S (personas kods) ārpus rindas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē.  

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

Baldones iela 1A, Rīga. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 


