
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 25.jūnijā                                                                                                  Nr.110 

 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē  

 

Ādažu novada dome izskatīja Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja 

palīdzes Montas Lapiņas  (turpmāk – Iesniedzēja) 2019.gada 27.maija iesniegumu (Nr.ĀND/1-

18/19/1641) un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Kadagas PII) vadītājas Irēnas 

Kuzņecovas 2019.gada 30.maija iesniegumu (Nr. ĀND/1-18/19/1641) par vietas nodrošināšanu 

Iesniedzējas meitai E.L. (turpmāk – bērns) KPII  ārpus kārtas, jo E.L. apmeklē Skultes pirmsskolas 

izglītības iestādi “Aģupīte”, kas atrodas ārpus Iesniedzējas ikdienas maršruta no dzīves vietas līdz 

darba vietai, kas prasa papildu laiku un finanšu līdzekļus. Iesniedzēja bērnu audzina viena. Abās 

izglītības iestādēs notiek dažādi pasākumi, ko gan lielā attāluma dēļ, gan arī to vienlaicīgas norises 

gadījumā Iesniedzēja nevar apmeklēt.      

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Iesniedzējas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir (adrese) (dati aplūkoti IR 11.06.2019. plkst. 

8.35).  

2. Iesniedzēja strādā Kadagas PII no 13.09.2018. un ir pierādījusi sevi kā kompetentu darbinieku. 

3. E.L. ir 3,5 gadus veca. 

4. 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). 

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

bērnu, tā 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 valsts nodrošina visiem bērniem bez diskriminācijas.  

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

tiesiskais pamats ir šis likums un citi normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums, kas nosaka, ka 

pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes.  

7. Domes 2017. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

neparedz Iesniedzējas  bērna uzņemšanu ārpus rindas iesniegumā minēto iemeslu dēļ. 

8. Kadagas PII trūkst darbinieku un pastāv iespēja, ka iestāde var zaudēt pieredzējušu un 

kompetentu darbinieku, jo Iesniedzēja nespēj apvienot darbu Kadagas PII ar privāto dzīvi. 

9. Kadagas PII spēj nodrošināt  vietu Iesniedzējas bērna uzņemšanai iestādē. 



Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Bērnu tiesību un aizsardzības likuma 6.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu,  

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 04.06.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Uzņemt E.L. (personas kods) Ādažu novada Kadagas  pirmsskolas izglītības iestādē  ārpus 

kārtas š.g. 1.septembrī. 

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

Baldones iela 1A, Rīga. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 


