
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2017.gada 

26.septembra sēdes lēmumu  

(protokols Nr.17 § 27) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 26.septembrī                  Nr.35/2017 

 

Grozījumi 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) šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā un pielikumā vārdus “bērna likumiskais 

pārstāvis” (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdiem “aizbildnis” (attiecīgā locījumā 

un skaitlī); 

1.2. visā saistošo noteikumu tekstā vārdu, kas apzīmē Ādažu novada domi, lietot kā 

“dome”,  ko raksta ar mazo burtu, izņemot gadījumus, ja teikums sākas ar šo vārdu; 

1.3. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.2. datubāze – pašvaldības elektroniskā datubāze, kurā reģistrē vecāka vai citas 

personas, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – aizbildnis), pieteikumus 

pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;” 

1.4. svītrot 2.4.apakšpunktu; 

1.5. svītrot 5.1.apakšpunktā apaļas iekavas un vārdus “(izņemot bērna likumisko 

pārstāvi)”; 

1.6. aizstāt 20.3.apakšpunktā vārdu “invalīds” ar vārdiem “ar invaliditāti”; 

1.7. svītrot 25.punktā vārdu un interpunkcijas zīmi “portālā,” un papildināt ar vārdiem 

““Ādažu Vēstis”” aiz vārda “laikrakstā”; 

1.8. papildināt 34.3.apakšpunktu pēc vārdiem “un vecāki” ar vārdiem “vai aizbildņi”; 

1.9. aizstāt pielikumā vārdus un skaitli “saistošajiem noteikumiem Nr.X/2017” ar 

vārdiem “saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017”. 

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

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
     

Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.35/2017  

“Par grozījumiem 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 Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 18.augusta vēstulē Nr.1-18/6337 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017” minētajiem iebildumiem un priekšlikumiem 

(turpmāk – noteikumi).  

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, lai viņu bērni tiktu uzņemti pašvaldības 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 

domes 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 Izglītības, 

kultūras un sporta 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 priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  
 
 

 

http://www.adazi.lv/

