
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
 Ādažu novadā 

 

2019.gada 24.septembrī                                                                              Nr.170 

 

Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

 

Ādažu novada dome izskatīja (vārds, uzvārds) (turpmāk - iesniedzēja (deklarētā dzīvesvieta - 

adrese)) 2019.gada 16.augusta iesniegumu (reģistrēts domē ar Nr. ĀND/1-18/19/2429), ar 

lūgumu uzņemt ārpus kārtas Ādažu pirmskolas izglītības iestādē ”Strautiņš” (turpmāk - ĀPII) 

viņas meitu(vārds, uzvārds), sakarā ar sarežģīto ģimenes situāciju (bērna tēva nāvi). 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar informāciju Iedzīvotāju reģistra datu bāzē (aplūkots 18.09.2019.), iesniedzējas 

deklarētā dzīvesvieta no 07.09.2018. ir (adrese). Šobrīd kopā ar iesniedzēju ir deklarēti  3 

nepilngadīgi bērni – (vārds, uzvārds) (dzimšanas datums), (vārds, uzvārds) (dzimšanas 

datums) un (vārds, uzvārds) (dzimšanas datums). (vārds, uzvārds) paternitāte nav noteikta. 

2. (vārds, uzvārds) reģistrēta rindā uz ĀPII 2019.gada 30.aprīlī, ar kārtas Nr.(numurs) (no 134). 

3. Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdē 2019.gada 3.septembrī iesniedzēja 

paskaidroja, ka: 

3.1. bērnu tēvs ir miris un iesniedzēja viena audzina trīs bērnus; 

3.2. pašvaldības Sociālais dienests atteica sociālās palīdzības piešķiršanu, jo nav iestājušies 

visi priekšnoteikumi sociālās palīdzības saņemšanai; 

3.3. iesniedzējai  šobrīd nav iespējams sākt strādāt algotu darbu, jo nav kas pieskata bērnu; 

3.4. iesniedzēja nepiekrīt izmantot privāto PII pakalpojumu, jo ir negatīva  pieredze.  

4. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par pirmskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām 

mācību iestādēs. 

5. Bērna tiesību aizsardzības likuma 3. panta otrajā daļā ir noteikts bērna tiesību vienlīdzības 

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

diskriminācijas.     

6. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmajā daļa ir noteikts, ka pašvaldību vispārējās 

pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem iestādes dibinātāja noteiktā kārtībā, 

ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. 

7. Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.24/2017 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” (turpmāk - Noteikumi) 20.punktā ir noteikts, ka dome pieņem lēmumu par bērna 

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

iestādē, bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un 

izpildās kāds no šiem nosacījumiem: 

1) bērns ir palicis bez vecāku aizgādības; 
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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.  

Papildu, Militārā dienesta likuma 53. pantā ir noteikts, ka profesionālā dienesta karavīru un 

dienesta pienākumu pildīšanas laikā bojā gājušo profesionālā dienesta karavīru bērnus ir 

tiesības iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas. 

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

priekšnoteikumi bērna uzņemšanai ārpus rindas. Domei ir pamats uzņemt bērnu pašvaldības 

PII ārpus rindas tikai tad, ja iestājas iepriekšminēto normu nosacījumi.  

Iesniedzējas gadījumā nav iestājies neviens no iepriekšminēto normu nosacījumiem un 

domei nav pamata uzņemt bērnu pašvaldības PII ārpus rindas. 

9. Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja savā 03.09.2019. sēdē ierosināja domei 

pieņemt politisku lēmumu par  M.K.  uzņemšanu  ĀPII ārpus kārtas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt (vārds, uzvārds) (personas kods) ĀPII ārpus kārtas. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Rīga, Baldones iela 1A) viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     M.Sprindžuks 


