
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 25.septembrī                                                                                                 Nr.224 

 
Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’ ārpus kārtas 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Strautiņš” pirmsskolas skolotājas Agnes Tauteres (turpmāk – iesniedzēja) 2018.gada 

18.septembra (Nr. ĀND/1-18/18/2750) iesniegumu par vietas nodrošināšanu dēlam R.T. 

(turpmāk – bērns) Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (turpmāk – Ādažu PII) ārpus 

kārtas, sakarā ar atgriešanos darbā Ādažu PII pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) iesniedzējas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

(aplūkots VISVARIS 18.09.2018.);  

2) iesniedzēja strādā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē no 2015.gada 5.augusta un ir 

pierādījusi sevi, kā prasmīgu un profesionālu pedagogu; 

3) bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu; 

4) bērns ir reģistrēts rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2017. gada 

3.martā. Veidojot uzņemšanas sarakstus PII, starp 188 2017.gadā dzimušajiem bērniem, 

iesniedzējas bērns bija 19, tāpēc viņa uzņemšanas Ādažu PII 2018./2019.mācību gadā 

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 2017.gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.24/2017 „Saistošie noteikumi par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) 20.punkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par bērna 

nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē, 

bērna un vecāka vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

(izņemot 20.5.apakšpunktu), un:  

1) bērns ir palicis bez vecāku aizgādības; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0103011998102932781&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011999061032771&Req=0103011999061032771&Key=0103011998102932781&Hash=


2) bērns ir adoptēts (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu); 

3) bērns ar invaliditāti vai vienam no vecākiem piešķirta pirmās vai otrās grupas invaliditāte; 

4) kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks, darbiniekam 

atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma;  

5) citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos par bērnu iekārtošanu iestādē ārpus kārtas. 

Lai iesniedzējas lūgums tiktu apmierināts, domei ir jāpārbauda vai pastāv apstākļi un 

priekšnoteikumi bērna uzņemšanai ārpus kārtas. Domei ir pamats uzņemt ārpus kārtas bērnu tikai 

tad, ja iestājas iepriekšminēto normu nosacījumi. Izskatot iesniegumu, Dome ir konstatējusi, ka 

iesniedzēja atbilst Noteikumu 20.4.apakšpunktā iekļautajam nosacījumam, tādējādi, iesniedzējas 

iesniegums ir apmierināms un viņas bērns ir uzņemams Ādažu PII ārpus kārtas.  

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

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

Administratīvā procesa likuma 6. pantu un Ādažu novada domes Saistošo noteikumu Nr. 24/2017 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 20.4.apakšpunktu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Uzņemt R.T. (personas kods) ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” 

ar š.g. 1. oktobri. 

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

tiesā, Baldones iela 1A, Rīga. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
 


