
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.28 § 26) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 17.decembrī                  Nr.42/2019 

 

Grozījums 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. 

 

Izdarīt grozījumu 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”, izsakot to 20. punktu šādā redakcijā:  

 

“20. Dome pieņem lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas:  

        20.1.  ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna un vecāka vai 

bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā, iestājoties kādām no šiem nosacījumiem: 

                   20.1.1.  bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (t.sk., arī gadījumā, ja bērna 

likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, nav deklarēts Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā); 

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

 20.1.3.  bērns ar invaliditāti vai vienam no vecākiem piešķirta pirmās vai otrās 

grupas invaliditāte; 

20.2.ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē un bērna deklarētā 

dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvā teritorija, iestājoties 

kādam no šiem nosacījumiem: 

20.2.1. kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais 

darbinieks pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, profesionālās 

ievirzes un vidējās izglītības iestādē, darbiniekam atgriežoties no bērna 

kopšanas atvaļinājuma;  

20.2.2. kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais 

darbinieks pirmsskolas izglītības iestādē;   

20.3.citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos par bērnu iekārtošanu iestādē 

ārpus kārtas.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
     

Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42/2019  

“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. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešās daļas un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmās daļas.  

1.2.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” nepieciešami, lai nodrošinātu nepārtrauktu pedagoģisko 

procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, jo kvalificētu pedagogu trūkums rada 

riskus šo iestāžu primāro funkciju nodrošināšanai un priekšrocību radīšana pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem rastu iespēju pašvaldībai nokomplektēt izglītības iestāžu 

personālu, īpaši laikā, kad pašvaldība meklē risinājumus papildus grupu atvēšanai.  

1.3. 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. Grozījumi paredz uzņemt ārpus kārtas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

strādājošo pedagogu bērnus.  

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 pedagogi, 

kuri strādā pašvaldības pirmsskolas 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 

dome.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu izstrādes procesā ir  notikušas konsultācijas ar izglītības iestāžu vadītājiem par 

nepietiekamo pedagogu skaitu izglītības iestādēs.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


